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O Congresso Português do AVC constitui 
o grande investimento científico anual 
da Sociedade Portuguesa do Acidente 

Vascular Cerebral (SPAVC). Por tal, é posta 
uma criteriosa atenção na elaboração do seu 
Programa Científico, tornando-o atrativo para os 
profissionais de saúde em geral e em particular 
para os que dedicam especial atenção à doença 
vascular cerebral, em que o acidente vascular 
cerebral (AVC) se insere.

Posso afirmar que, essencialmente, graças 
à qualidade do seu Programa Científico, o 
Congresso atingiu os seus objetivos.

Uma numerosa assistência, interessada, 
mantendo um preenchimento do Centro de 
Congressos, impressionando pela sua constân-
cia.

A pluridisciplinaridade que caracterizou o ele-
vado número de inscrições/presenças demonstra 
a abrangência da patologia, que constitui a pri-
meira causa de mortalidade e de incapacidade 
em Portugal.

A Indústria Farmacêutica Inovadora, também 
empenhada em dar o seu valioso contributo, 
sempre interessada no fornecimento de novas e 
renovadas formas de atuação terapêutica, numa 
clara visão do que representa a necessidade de 
um combate, baseado na evidência científica, 
à doença vascular cerebral, cujo crescimento 
exponencial, em relação com as projeções da 
constituição etária da população, é referido pela 
ESO como a grande ameaça à saúde populacio-
nal no médio prazo.

Apesar das dificuldades que lhe são impostas, 
a presença em tão significativo número merece 
ser salientada, demonstrando uma capacidade de 
diálogo informativo, em que a ética sempre se 
mostrou uma regra.

Continuo a achar muito aliciante o facto de o 
Congresso manter o modelo adotado, permitin-
do que todos aprendam com tudo.

Uma seleção de convidados nacionais e 
estrangeiros da mais elevada craveira científica 
permitiram conferências, sessões e simpósios, 
abrangendo os principais aspetos da prevenção 
e tratamento do AVC.

O Programa Científico é tão rico que não me 
permite distinguir, pela sua relevância, qualquer 
um dos seus constituintes.

A sessão conjunta com a Sociedade 
Portuguesa de Aterosclerose revela o acentuar 
da pluridisciplinaridade que a SPAVC entende 
salientar, ao convidar anualmente uma socieda-
de científica com particular relevância na abor-
dagem da investigação e do tratamento do AVC.

Não pode passar sem uma nota a referência 
às novas terapêuticas de prevenção do AVC 
cardioembólico com base na fibrilhação auri-
cular não valvular. Terapêutica a despertar 
grande interesse traduzido nas imensas referên-
cias bibliográficas e a atenção à sua utilização 
com acentuada progressão. Tratando-se de uma 
terapêutica inovadora, uma atenção particular 
deverá ser dada à sua utilização no tempo.

A neuroproteção, sendo uma das grandes preocu-
pações na tentativa de recuperação neuronal, consti-
tui ainda hoje uma frustrante perspetiva, apesar dos 
avanços no conhecimento da bioquímica da isque-
mia cerebral e da cascata isquémica consequente.

Revisão interessante deste problema demonstra 
que se mantém um interessante campo de investi-
gação e uma esperança, até hoje não conseguida, 
de minimizar as graves sequelas do AVC.

Novidade que não pode deixar de ser salien-
tada é a demonstração, ao longo do Congresso 
e na sessão para a população, da importância 
de uma alimentação adequada para a disfagia, 
consequência de gravidade muito significativa 
para os doentes de AVC, quando sujeitos a uma 
alimentação não cuidada.

A ajuda da Bioengenharia na recuperação 
dos défices resultantes do AVC, apresentando 
concretização de projetos e empenho em novos, 
merece a particular atenção da SPAVC, cons-
ciente da sua importância como fator adjuvante 
na recuperação do peso social que representam 
os défices pós-AVC.

Refiro a presença do presidente da 
Organização Europeia do AVC (ESO), com a 
sua muito interessante Conferência a finalizar 
o Programa Científico, dando conta de como o 
Grande Fórum da Doença Vascular Cerebral, em 
que se tornou o Congresso da SPAVC, é consi-
derado internacionalmente.

E então tudo foi positivo neste tão importante 
Congresso, perguntar-se-á?

Gostaria de ver a Medicina Geral e Familiar pre-
sente em mais significativo número. A sua impor-
tância nos aspetos da prevenção primária e secundá-
ria do AVC merece maior mobilização participativa.

A Sessão de Informação para a População, que 
complementa o Congresso, contribuindo, pela par-
ticipação dos presentes, para a sua tão necessária 
valorização, ficou um pouco aquém do desejado – 
sala cheia. Há vários fatores que considero contri-
buírem para tal, onde devo salientar a necessidade 
de um maior empenho da Comunicação Social 
nesta importante componente.

A finalizar, direi que se cumpriu o assinalado 
como “A escolha está feita”, no documento 
introdutório do Congresso. Estou certo de que 
houve Ensino e Aprendizagem significativos.

O 7.º Congresso cumpriu o voto ali feito.
Foi um Bom Congresso.

Uma visão sobre o 7.º Congresso 
Português do AVC
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