
Porto, 2 a 4 de Fevereiro 6º Congresso Português do AVC

O grande Forum Nacional 
da Doença Vascular Cerebral
A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) organiza o 6º Congresso Português 

do AVC entre os dias 2 e 4 de Fevereiro no Centro de Congressos do Porto Palácio Hotel. 
NOTÍCIAS MÉDICAS é, mais uma vez, media partner deste importante evento. 

O presidente do Congresso, Prof. Castro Lopes, assinala que “a dinâmica científica 
no domínio da doença vascular cerebral, em que o AVC se insere, quer a nível das Ciências Básicas 

quer da Clínica, permitem que anualmente realizemos 
o grande Forum Nacional denominado Congresso Português do AVC”

Media Partner

O 6º Congresso Português do AVC inclui três Simpósios: no 
dia 2 (12h15-13h15) terá lugar o Simpósio Lusomedica-

menta sobre Hipertensão Arterial e Doença Vascular Cerebral. 
O Prof. Jorge Polónia falará sobre “Hipertensão arterial, con-
sumo de sal e doença vascular cerebral” e o Dr. José Alberto 
Silva abordará o tópico “Importância da terapêutica da hiper-
tensão no contexto da realidade portuguesa”. As conclusões 
ficam a cargo do Dr. José Nazaré. 
   No dia 3 (12h05-13h05) terá lugar o Simpósio Bayer sobre 
Prevenção do AVC na Fibrilhação Auricular. Nesta sessão, a 
Dra. Elsa Azevedo falará sobre “Necessidades Clínicas Não 
Satisfeitas na Prevenção do AVC”, o Dr. Pedro Marques da 
Silva apresentará o tema “Novos Anticoagulantes Orais: Uma 
Mudança de Paradigma?” e o Dr. João Morais focará o desen-
volvimento clínico do Rivaroxaban. 
   Ainda no dia 3, das 18h00 às 19h00, realiza-se o Simpósio 
Delta “Pitavastatina: Evidências de uma nova estatina”. n

O programa c ien t í -
fico inicia-se com 
uma sessão de co-
municações orais, 

seguindo-se uma mesa-redonda 
sobre doença vascular cerebral 
no adulto jovem. Nesta sessão, 
serão abordados tópicos como 
“Generalidades sobre AVC no 
adulto jovem”, “Da clínica ao 
diagnóstico etiológico do AVC 
no adulto jovem” e “Incidental 
ischemic white matter lesions in 
young adults: an image based 
approach”, apresentado pelo 
Prof Franz Fazekas. 
  Destaque para a conferência 
“Stroke: a global burden”, con-
duzida pelo Prof. Charles D. A. 
Wolfe e comentada pelo Prof. 
José Ferro, que preside à Co-
missão Científica deste Con-
gresso. 
   Ainda no primeiro dia de tra-
balhos, de referir a discussão 
sobre Doença Vascular Cerebral 
e Cognição e a sessão conjunta 
com a Sociedade Portuguesa de 
Hematologia, onde serão trata-
dos aspectos actuais do trombo-
embolismo arterial. Pelas 19h15 
terá lugar a Sessão de Abertura, 
onde é orador convidado o Prof. 
Levi Guerra. “A Consciência 
de Si e a Arte” será o tema da 
sessão. 
   No dia 3 haverá a Sessão 
do Interno de Medicina Geral 
e Familiar, com apresentação 
interactiva de casos clínicos. 
De seguida, o Prof. José Ferro 
apresentará a conferência “Cri-
térios ESO para Unidades de 
AVC”, que será depois comen-
tada pelo Prof. Manuel Correia. 
“Neurorradiologia e fase aguda 
do AVC” e “Complicações Car-
díacas no AVC” — onde será 
dada a visão do Internista Prof. 
Miguel Castelo Branco e do 
Cardiologista Dr. Vasco Alves 

Dias — serão outros dos temas 
em debate neste dia. 
   No Sábado, dia 4, o programa 
científico arranca com uma 
sessão de posters, seguida da 
conferência “AIT: estratificar o 
risco, melhorar o prognóstico”, 
da Profª Patrícia Canhão. “Rea-
bilitação no AVC: experiências 
actuais e perspectivas futuras” 
será tema de uma mesa-redonda 
onde participam o Dr. Pedro 
Cantista (“Reabilitação do AVC 
em Portugal e desenvolvimento 
das Guidelines Europeias I”), 
o Dr. Mauro Zampolini (“Re-
abilitação do AVC em Itália e 
desenvolvimento das Guideli-
nes Europeias II”) e o Dr Allen 
Brown (“A reabilitação do AVC 
na Mayo Clinic; A quantificação 
da espasticidade pós AVC pela 
SDUV [Shearwave Dispersion 
Ultrasound Vibrometry]: pri-
meiros dados experimentais”). 
   De referir, ainda, a conferên-
cia “Unidades de AVC – uma 
visão actual da realidade por-
tuguesa”, a cargo do Dr. Vitor 
Tedim Cruz. 
   Das 15h00 às 19h00 terão 
lugar três Cursos: “AVC na 
criança”, “Ensaios clínicos em 
curso na prevenção e na fase 
aguda” e “Decisões difíceis e 
tratamento de complicações na 
fase aguda do AVC”. 
   Das 15h30 às 17h30 terá lu-
gar uma sessão de informação 
à população, onde participam o 
Prof. Castro Lopes (“Aprenda 
o fundamental sobre o AVC”) 
e a Dra. Sandra Alves (“A im-
portância de uma alimentação 
saudável”). A finalizar, haverá 
uma partilha de testemunhos 
pessoais. n
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