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Exmo.  Sr.  Professor Doutor João Carvalho das Neves 

Digmo. Presidente do Conselho Directivo da ACSS 

 

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) é uma 

Sociedade Científica multidisciplinar criada em 2005, cujo objecto social, é 

prevenir e reduzir a mortalidade, morbilidade e incapacidade devidas ao 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), através do estudo, investigação e 

educação sobre esta doença. 

Foi com grande preocupação que a Direcção da SPAVC tomou 

conhecimento do documento intitulado «Referenciais de Competências e de 

Formação para o domínio das Doenças Cardiovasculares – Formação 

contínua», publicado no site da ACSS. 

 

Nada pretendemos opinar sobre a área do Enfarte Agudo de Miocárdio, que 

constitui grande preocupação mas que deverá ser objecto de particular 

atenção de outras Sociedades Científicas.  

Já se torna  imperioso que nos manifestemos quanto à forma de elaboração e 

conteúdo do Documento em referência, na abordagem que faz ao  AVC. 

 

Ficamos surpreendidos pelo facto de um documento desta dimensão e que se 

propõe ser «um conjunto de referenciais de apoio à formação contínua que 

procura sistematizar, clarificar e uniformizar conteúdos formativos de referência 

nos diversos domínios/áreas de intervenção da prestação de cuidados de 

saúde.» ser elaborado apenas por dois «peritos», um Cardiologista e uma 

Administradora Hospitalar, nenhum dos quais reconhecido como tendo 

competência, publicamente demonstrada, na área do AVC.  

 

O AVC é uma patologia com múltiplas especificidades, no que se refere aos  

factores de risco, etiologias, manifestações clínicas, tratamento e reabilitação, 

não podendo ser abordado de forma simplificada, como se fosse um 

apêndice ou extensão das Doenças Cardiovasculares. Aconselha-se 

vivamente consulta da Classificação Internacional das Doenças 10ª Revisão 

Cap. IX  a que esta Sociedade Cientifica tem feito referência em defesa do 
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respeito por uma nomenclatura adequada, fundamental para um bom 

conhecimento das patologias na área das Doenças do Sistema Vascular. 

  

Como Sociedade Científica que se preocupa com esta área de 

conhecimento, parece-nos inadequado que se considere o tema das 

«Doenças Cardiovasculares» como indivisível e passível de ser abordado por 

quem não demonstra experiência na área da Doença Vascular Cerebral. 

Ainda que na metodologia do trabalho se tenham consultado referenciais de 

competências cientificas nacionais e internacionais, questionamo-nos sobre a 

aptidão dos autores do documento nesta área, pelo que teria sido importante 

que tivesse sido feita referência a eventuais peritos na área do AVC envolvidos 

na elaboração do mesmo.  

 

Quanto aos conteúdos de formação, entre outras imprecisões, apenas parece 

importante a referenciação à Cirurgia Vascular e à Intervenção Cardiológica. 

Sendo estas formações para Medicina Geral e Familiar, não seria de referir que 

as Unidades de AVC, as Consultas de AVC / AIT ou Consultas de Neurologia 

geral são os verdadeiros locais de referenciação para «Casos de suspeita de 

AVC e encaminhamento adequado»? A referência às Consultas de Cirurgia 

Vascular ou de Cardiologia para referenciar casos suspeitos de AVC é, em 

nossa opinião, imprudente, improdutiva e gastadora de recursos importantes. 

Esse encaminhamento, bem como a orientação para terapêutica 

endovascular, deverão ser efectuados pelo médico com experiência e 

dedicado ao tratamento de doentes com AVC. Não são citadas as Unidades 

de AVC, que deverão assumir um papel central no tratamento dos doentes 

com AVC. 

 

Sendo o Documento em apreço um referencial, interessa ainda que os 

formadores possam ter bibliografia adequada. Parece-nos inaceitável que nas 

unidades de formação se proponha como referências as seguintes entidades: 

SPHTA - Associação Portuguesa e Europeia de Hipertensão, OMS - 

Organização Mundial da Saúde, PNDCCV - Programa Nacional para as 

Doenças Cérebro-Cardiovasculares, SPC - Sociedade Portuguesa e Europeia 

de Cardiologia.  

 

Sem desprestígio por estas Entidades, que prosseguem os seus fins estatutários, 

qualquer formador que pretenda obter conteúdos a partir destes sites terá as 

suas espectativas frustradas quer pela inexistência de conteúdos quer pelo 

carácter generalista e pouco orientado para a formação. Uma omissão 

importante nas referências é a European Stroke Organization (ESO) cujas 

recomendações orientam muitas das decisões em doentes com AVC.  As 

referências escolhidas pelos autores são, de novo, sinal de superficialidade e 

desconhecimento na área do AVC. 
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Citando o vosso documento (pág. 11), que «Os referenciais propostos devem 

ser considerados como instrumentos de orientação da prática formativa (...), 

podendo e devendo ser adaptados e ajustados às especificidades dos 

contextos(...), não pretendendo, por isso, ser considerados documentos 

“prontos e acabados”, mas antes um ponto de partida para a reflexão no 

âmbito da formação contínua.», a Sociedade Portuguesa do Acidente 

Vascular Cerebral  sempre esteve e estará disponível para a colaboração 

entendida necessária.  

 

Subscrevemo-nos com consideração: 

A Direcção da SPAVC 

 

 

 

Castro Lopes 

(Presidente) 

 

Porto, 6 de Maio de 2013 

 

Nesta data se dá conhecimento, do presente documento, às seguintes 

Entidades: 

  

Director Geral da Saúde 

Bastonário da Ordem dos Médicos 

Presidente da Associação dos Docentes e Orientadores de Medicina Geral e 

Familiar 

Presidente da Associação  Portuguesa de Médicos de Medicina Geral e 

Familiar 

 

Esta Sociedade Cientifica reserva-se o direito de publicitar esta posição pelos 

meios entendidos adequados. 

 

 


