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12.º CONGRESSO PORTUGUÊS DO AVC

Assente em três pila-
res importantes – a pre-
venção, a terapêutica da 
fase aguda e a reabilita-
ção  – o 12.º Congresso 
Português do AVC rea-
liza-se nos dias 1, 2 e 3 
de fevereiro. Avanços 
científicos nesta área, 
sessões e conferências 
com palestrantes nacio-
nais e internacionais de 
referência, apresentação 
de trabalhos nacionais e 
discussão de temas con-
troversos farão parte do 
programa de três dias, 
onde haverá também es-
paço para um Curso de 
AVC e uma sessão de in-
formação aberta ao pú-
blico. 

O presidente da So-
ciedade Portuguesa do 
Acidente Vascular Cere-
bral (SPAVC) e do Con-
gresso, Prof. José Castro 
Lopes, destaca estes três 
pilares que pretendem 
reforçar todo o trabalho 
feito, ano após ano. Em 
primeiro lugar, a pre-
venção: “Temos empe-
nhado esforços na luta 
pela prevenção do AVC 
e, apesar disso, conti-
nuamos a ter aquilo que 
não queremos: doentes”. 
Depois, a terapêutica de 
fase aguda, que é “um 
dos aspetos mais abor-
dados no programa do 
Congresso, sempre do 

ponto de vista dos mais 
diversos avanços tera-
pêuticos”. Finalmente, e 
“porque apesar do trata-
mento há doentes que fi-
cam com sequelas”, será 
também abordada a fase 
da reabilitação. “Esta é 
uma área em relação à 
qual todos se têm mos-
trado muito interessa-
dos em saber mais, já 
que existem ainda mui-
tos aspetos a corrigir e a 
melhorar”.

De destacar na sessão 
de abertura oficial do 
Congresso a interven-
ção do Dr. José Miguel 
Júdice abordando o 
tema “Porque é que o 
AVC fica sempre nos 
bastidores?”.

Durante estes três 
dias serão discutidos 
temas como: 

- O risco vascular em 
Portugal

- O envelhecimento 
em Portugal

- A implementação da 
telemedicina no sistema 
de cuidados do AVC

- O tratamento de re-
perfusão do AVC isqué-
mico agudo

- O AVC e a doença 
sistémica

- O prognóstico de 
AVC

- A reabilitação
- AVC hemorrágico
- A polimedicação

- A Medicina de Pre-
cisão. O doente e não a 
doença.

Na sessão de encer-
ramento do Congres-
so serão entregues os 
prémios aos melhores 
trabalhos e comunica-
ções, bem como anun-
ciado o vencedor da 
Bolsa de Investigação 
em Doença Vascular 
Cerebral, anualmente 
promovida pela SPA-
VC. 

Grande fórum nacional 
da doença vascular cerebral 
realiza-se em fevereiro
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