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Uma sociedade jovem, dinâmica e empenhada nos seus objectivos.

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular 
Cerebral (SPAVC) define no seu objecto so-

cial, contribuir para a prevenção e redução da 
mortalidade, morbilidade e incapacidade devi-
dos ao acidente vascular cerebral (AVC), pro-
mover o estudo, investigação e educação sobre 
esta doença, mediante a criação de planos de 
acção e de apoio, identificando os níveis de ac-
ção mais efectivos, contribuindo assim para a 
melhoria da saúde em Portugal.

Espera-se que a população em geral, que 
será o nosso alvo privilegiado, mantenha ouvi-
dos atentos às sugestões de alteração de hábi-
tos de vida que terá de colocar em pratica se 
quiser ter uma vida longa e saudável.

Esta SPAVC nasce da transformação do Gru-
po de Estudos de Doenças Cerebrovasculares 
(GEDCV), integrado na Sociedade Portuguesa 
de Neurologia, resultante de proposta aprovada 
por unanimidade na sua reunião de 3 de Abril 
de 2004. É ao GEDCV, que foi criado em 25 de 
Novembro de 1994, que a SPAVC vai buscar a 
sua história.

A actividade do GEDCV desenvolveu-se ao 
longo de 10 anos, sendo constituído essen-
cialmente por neurologistas com dedicação 
particular à causa da doença vascular cerebral, 
produzindo um notável trabalho de valorização 
pessoal e do grupo.

Mas, apesar de todo este trabalho de valo-
rização técnico-profissional sentia-se a dura 
realidade de o AVC se manter com taxas de in-
cidência e de mortalidade praticamente inalte-
radas ao longo dos anos. A criação da SPAVC 
permitirá outro posicionamento, permitindo que 
a competência técnica se converta em trabalho 
disponível na comunidade portuguesa, com re-
sultados benéficos para a mesma.

A SPAVC deverá ter, em resultado da sua 

acção, uma visibilidade, autoridade e uma ca-
pacidade de diálogo que lhe permitirão, através 
de propostas de trabalho com outras entidades, 
sejam sociedades científicas, seja a sociedade 
civil, seja a autoridade governamental, contri-
buir de modo significativo para alterar uma tão 
grave situação.

Da magnitude do problema do AVC em Portu-
gal darão conta as previstas e sucessivas abor-
dagens neste espaço que a seguir se referem:

• A especial importância do AVC para a Po-
pulação Portuguesa;

• Dia do AVC;
• Factores de risco; 
• Dados epidemiológicos;
• Manifestações clínicas; 
• Unidades de AVC;
• A imagem no AVC;
• Rastreio de aterosclerose cerebral;
• Prevenção primária e secundária;
• Alimentação e AVC;
• A importância da reabilitação funcional;
• Ensaios clínicos na área da doença vascular 

cerebral.

Do nosso plano interno continuarão a rea-
lizar-se duas reuniões científicas anuais – de 
Primavera e de Outono – mantendo-se essen-
cialmente a mesma estrutura, com a parte de 
apresentação de casos clínicos, a apreciação da 
evolução dos estudos em curso e a apresenta-
ção de um tema principal – que será a «Demên-
cia Vascular» na reunião da próxima Primavera.

No plano externo para 2006 fazem parte a 
realização de quatro jornadas da SPAVC desti-
nados a médicos de Medicina Geral e Familiar 
e à população em geral, e as comemorações do 
Dia Nacional do Doente com AVC (31 de Março) 
em sete cidades (Braga, Covilhã, Lisboa, Macedo 
de Cavaleiros, Ponte de Lima, Porto e Santarém), 
com um modelo comum elaborado pela SPAVC. 

Serão acções de sensibilização da população 
em geral, chamando a atenção para o que de 
mais importante devem conhecer e colocar em 
prática no que ao AVC diz respeito. Embora su-
jeitas a um organigrama comum terão algumas 
especificidades próprias do local onde se reali-
zam. Em Fevereiro de 2007, a SPAVC realizará o 
seu 1.º Congresso Nacional.

Penso ter dado a conhecer a origem e a rea-
lidade da SPAVC e das suas propostas genéricas 
de acção, estando certo que o panorama do AVC 
em Portugal se tornará melhor num futuro que 
se deseja breve.
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