SINERGIAS

COLABORAÇÃO
COM ASSOCIAÇÕES
CONGÉNERES
OS CÉREBROS
NÃO DEVEM SANGRAR

Pertencemos a uma rede europeia de associações/
organizações congéneres. Esta parceria tem sido
uma das bases de informação do Núcleo Cavernoma
Portugal, beneficiando de anos de experiência desta
rede.
•
•
•

A vida de qualquer um pode mudar do dia para a noite

COLABORE COM A MUDANÇA POSITIVA
PARA OS PACIENTES COM CAVERNOMA

EUROPEAN CAVERNOMA ALLIANCE
ALIANÇA CAVERNOMA BRASIL
ALLIANCE TO CURE CAVERNOUS
MALFORMATION

cavernomaportugal@pigmaleao.pt
www.cavernomaportugal.pt
+ 351 967 305 975
+ 351 919 751 767

COMO AJUDAR

QUEM SOMOS

O NÚCLEO
CAVERNOMA PORTUGAL
E A ASSOCIAÇÃO PIGMALEÃO
NOSSA MISSÃO

CONSTRUÇÃO DE REDE
Pôr em contacto pacientes, familiares, amigos e profissionais
de saúde, nacionais e internacionais, de modo a que
se partilhe informação e se troque experiências para melhorar
o quotidiano.

DETEÇÃO PRECOCE
Dar a conhecer os sintomas e a doença para que se
possa combater atempadamente as consequências
negativas da mesma.

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Apoiar a investigação científica através de um
Conselho Consultivo que reúne profissionais de saúde
com reconhecida formação científica e experiência
comprovada em diferentes especialidades médicas.

INFORMAÇÃO SEGURA
Divulgar informação credenciada sobre cavernomas
na população portuguesa em geral e formas de
tratamento da doença ainda sem cura.

A Associação Pigmaleão Portugal acredita nas
pessoas, e por isso contribui para aquelas que estão
no seu início de vida e cujo futuro dependerá dos
caminhos proporcionados pela sociedade em que
vivem.
O Núcleo Cavernoma Portugal (NCP) visa aumentar
a consciencialização sobre esta doença no público em
geral e na comunidade médica, bem como apoiar os
pacientes na sua fase de recuperação.
Um cavernoma ou angioma cavernoso é uma
malformação vascular do sistema nervoso central
(SNC) que provoca hemorragias cerebrais e pode ser
encontrado no cérebro ou na medula óssea e se parece
com uma framboesa. As lesões cerebrais podem
aparecer subitamente, originando frequentemente
graves dificuldades físicas e psíquicas.

O NÚCLEO CAVERNOMA
PORTUGAL
Manter o NCP em pleno funcionamento requer apoios.
Membro
Junte-se a nós e sinta-se como elemento mobilizador e
influenciador, na partilha de informação essencial ao apoio a
prestar a todos.
Voluntário
Ajude-nos a dotar os pacientes de ferramentas que permitam
viver uma melhor vida quotidiana. Este apoio pode ser
prestado diretamente ao paciente ou a nível de estrutura do
NCP.
Doador
A angariação de fundos pretende dar resposta à concretização
de ações e iniciativas do NCP. Pode colaborar connosco
através de transferência IBAN:
sPT50 0018 000326370536020 24 BIC/SWIFT: TOTAPTPL
Parceiro
Crie connosco uma rede de contactos, em várias áreas, que
resulte em benefícios para todos.

SAIBA MAIS

