Covidien e a World Stroke Organization , Parceira para o Dia Mundial do AVC
O AVC é a segunda principal causa de morte no mundo e tira uma vida a cada seis segundos. Em um esforço para
aumentar a consciência global sobre o acidente vascular cerebral e seu impacto, a Covidien está apoiando a
Organização Mundial do AVC como Patrocinadora Platinum da Campanha Mundial do AVC deste ano. Como a
principal patrocinadora da Campanha Mundial do AVC, a Covidien apoiará as iniciativas globais da WSO para
compartilhar materiais educativos e outras informações focadas na conscientização sobre a prevenção e
tratamento do AVC. A campanha inclui sites e uma variedade de material planejado para incentivar maior
consciência sobre o AVC, os fatores de risco, prevenção e opções de tratamento de apoio.
Em conjunto com a Campanha Mundial do AVC e a WSO, a Covidien está enfatizando seu compromisso com os
pacientes com AVC com o lançamento global da campanha “Take 2... Tell2” Reserve 2... Conte a 2 este ano no Dia
Mundial do AVC, 29 de outubro, para dar mais voz à questão do acidente vascular cerebral e ajudar as pessoas a
ouvir como isso pode afetá-los. A campanha da empresa “Take 2.. Tell2”” visa sensibilizara população em geral ,
concentrando-se no impacto do que pode ser alcançado em apenas 2 minutos – em reservar 2 minutos para
aumentar a conscientização por meio do compartilhamento de uma história de acidente vascular cerebral e ao
reservar 2 minutos para aprender sobre a prevenção do acidente vascular cerebral, testes, sinais e tratamento. Os
participantes de todo o mundo são incentivados a visitar www.take2forstroke.com para saber mais sobre o AVC e
inspirar os outros a fazer o mesmo usando a hashtag #2minutoscontraoavc para compartilhar sua história
relacionada ao acidente vascular cerebral por meio de vídeo e fotografias em seus sites de mídia social preferidos.
Sobre a Covidien
A Covidien é uma empresa líder global em assistência médica que compreende os desafios enfrentados pelos
fornecedores e seus pacientes e trabalha para vencê-los com soluções de tecnologia médica e produtos inovadores
de cuidado ao paciente. Inspirada por pacientes e cuidadores, a equipe da Covidien de profissionais dedicados
tem o privilégio de ajudar a salvar e melhorar vidas em todo o mundo. Com mais de 38.000 funcionários, a
Covidien opera em mais de 150 países e atingiu em 2013 uma receita de US$ 10,2 bilhões. Para saber mais sobre
os nossos negócios visite www.covidien.com ou siga-nos no Twitter.
A Covidien produz o Dispositivo de Revascularização Solitaire™ FR, uma solução mecânica de trombectomia
destinada a restaurar o fluxo de sangue para o cérebro em pacientes que sofrem AVC isquêmico agudo, retirando
mecanicamente coágulos sanguíneos de vasos obstruídos. De acordo com um estudo clínico recente, o dispositivo
Solitaire FR apresentou um benefício de 2.5x no restabelecimento do fluxo sanguíneo para o cérebro, conforme
determinado por um teste cego de núcleo de laboratório; uma melhoria de 1,7 x na função neurológica pósacidente vascular cerebral; e uma redução de 55% na mortalidade em 90 dias. Para ter mais informações, acesse
www.covidien.com ou conecte-se com a Covidien no Twitter.
Sobre a Organização Mundial do AVC
A World Stroke Association (WSO) é uma organização líder mundial na luta contra o AVC. Fundada em outubro de
2006, a missão da WSO é reduzir a carga global de acidente vascular cerebral por meio da prevenção, tratamento e
cuidados de longo prazo. Com os membros individuais e organizacionais no mundo, incluindo grupos de apoio do
AVC, a WSO é a voz global para a questão do acidente vascular cerebral e a única ONG internacional para acidente
vascular cerebral com relações oficiais com a Organização Mundial de Saúde (OMS).
A WSO é o resultado de uma fusão entre a Sociedade Internacional de AVC (ISS) e a Federação Mundial de AVC
(WFS). A ISS foi fundada em 1989 e era formada inicialmente por membros individuais. A WFS foi fundada em
junho de 2004 pelas sociedades de apoio profissional e acidente vascular cerebral. As diretorias da ISS e da WFS,
concordaram posteriormente que havia uma necessidade de ter a luta contra o golpe representada por uma única
voz com a representação de uma base ampla de indivíduos profissionais, como também das organizações
profissional de apoio para AVC. Em 29 de outubro de 2006, no Congresso Mundial de AVC na Cidade do Cabo, a ISS
e a FSM foram consolidadas para formar a WSO.

Localizada em Genebra na Suíça, a WSO publica o popular International Journal of Stroke e organiza a bienal do
Congresso Mundial do AVC. O 9º Congresso Mundial do AVC será realizado de 22 a 25 de outubro de 2014, em
Istambul na Turquia. A WSO tem mais de 2.000 membros individuais e mais de 60 membros da sociedade de 85
países diferentes. Para ter mais informações, acesse www.world-stroke.org.

