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Sentir de perto o nascer e evolução da SPAVC, como mulher do seu 
Grande Impulsionador, tem sido para mim motivo da maior alegria.
Certamente que o acompanho em todas as atividades e tive muito gosto 
em partilhar a nossa casa, durante quatro anos, dando por muito bem 
empregue algum acréscimo de trabalho que possa ter tido.
Que Deus te continue a proteger, pois sinto que ainda podes dar muito a 
favor de uma doença a que tanto te tens dedicado.
Com o maior carinho, amizade e amor,

A tua Maria Salomé

No que me diz respeito, devo referir que estes 10 anos foram de 
trabalho muito gratificante, graças à sempre pronta disponibilidade 
dos meus companheiros das sucessivas direções da SPAVC e de 
tantos a quem foi pedida a colaboração, nunca regateada.
Mas nada teria feito sem a indispensável, mas também maravilhosa 
colaboração da Maria Salomé, minha Mulher há 58 anos e que, 
sempre a meu lado, me anima, me aconselha e se sacrifica para 
que nada me falte, nos momentos bons desta caminhada mas, se os 
houve, também nos menos bons.
Acrescentarei ao pensamento de Dalai Lama que no meu caso com 
uma companheira como a minha Maria Salomé.
Público agradecimento Minha Querida,

Castro Lopes

“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores 
decisivos para o sucesso. Não importa quais sejam os 

obstáculos e as dificuldades. Se estamos possuídos de uma 
inabalável determinação, conseguiremos  

superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos 
ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho.”

Dalai Lama
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PREFÁCIO | 10 Anos | sPAVC

Na linha do tempo e da história da Me-
dicina em Portugal está bem gravado 
para memória futura o legado da Socie-
dade Portuguesa do Acidente Vascular 
Cerebral (SPAVC), sendo a sua criação e 
o seu postulado indissociáveis da figura 
e personalidade do seu fundador e pre-
sidente, o Prof. Doutor Castro Lopes. 
Se, no papel, o célebre o poeta por-
tuguês uma vez escreveu “…o homem 
sonha e a obra nasce”, passando das 
palavras aos atos, em 2005 nascia e 
ganhava corpo a sociedade médica 
portuguesa inteiramente dedicada ao 
estudo e à investigação, ao tratamen-
to e combate e à prevenção daque-
la que é considerada primeira causa 
de morte e invalidez em Portugal. Ta-
refa hercúlea, levada a cabo por um 
conjunto de profissionais de excelên-
cia que, em dez anos volvidos da for-
mação da SPAVC, alteraram o pano-
rama e o impacto desta doença em 
Portugal.
Perante uma década de missão em 
prol da Ciência, da Medicina e da Saú-
de em Portugal, com esta publicação 
presta-se homenagem ao trabalho 
iniciado pelo Prof. Doutor Castro Lo-
pes e de todos os que com ele fazem 
da SPAVC um pilar da informação 
científica sobre o AVC e um organis-

mo ativo na promoção da informação 
e esclarecimento junto da população.  
Nestas páginas reúnem-se memó-
rias, partilham-se histórias e teste-
munhos do percurso da SPAVC, feito 
de pequenos e grandes passos, como 
a realização do Congresso Português 
do AVC, assim como da Reunião das 
Unidades de AVC, entre outras inicia-
tivas que continuam hoje a exercer 
um papel preponderante na forma-
ção dos especialistas, sempre acom-
panhando o estado da arte sobre a 
doença vascular cerebral. 
E com o objetivo primordial de prevenir 
e reduzir a mortalidade, morbilidade e 
incapacidade devida ao acidente vas-
cular cerebral, a SPAVC desempenha 
um papel ativo na comunicação com a 
população, a quem se dirige nomeada-
mente com a instituição do Dia Nacio-
nal do Doente com AVC. 
Se nestes dez anos muitas metas fo-
ram alcançadas, a SPAVC mantém 
bem vivo o espírito e força inicial, com 
projetos de formação e investigação 
em prol da melhoria do panorama na-
cional relativo ao AVC, um trabalho e 
contributo reconhecido hoje ao mais 
alto nível pelo Governo português, 
com a atribuição à SPAVC do estatu-
to de utilidade pública.

SPAVC

10 anos a investigar,  
tratar e informar sobre o AVC
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10 anos | sPaVC

A 8 de março de 2005, a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular 
Cerebral (SPAVC) foi constituída através de escritura pública, por 
iniciativa do Grupo de Estudo das Doenças Cerebrovasculares (GEDCV) 
da Sociedade Portuguesa de Neurologia (SPN). Dez anos volvidos, 
o Prof. Doutor José Remísio de Castro Lopes, presidente da SPAVC, 
recorda como surgiu e evoluiu a Sociedade dedicada à doença que é a 
primeira causa de morte e invalidez em Portugal, refletindo sobre os 
principais desafios para o futuro.

COMO TUDO COMEÇOU

News Farma (NF) | Há dez anos, o 
GEDCV autonomizou-se para for-
mar a SPAVC. Quais foram as princi-
pais motivações para esta decisão?
Prof. Doutor Castro Lopes (CL) | A 
ideia nasceu sobretudo da necessi-
dade de fazer valer o conhecimen-
to acumulado pelo grupo de estu-
do, constituído predominantemen-
te por neurologistas, mas não só. 
A dado momento, perguntámo-nos 
o que iríamos fazer com a nossa 
ciência, partilhada apenas no nos-
so círculo restrito. A criação da So-
ciedade surgiu como resposta ime-
diata para potenciar esta visibilida-
de, quer perante os nossos pares, 
quer para a população em geral.

“DE ONDE VIEMOS  
E PARA ONDE VAMOS”
O RETRATO DE UMA SOCIEDADE 
CONTADO NA PRIMEIRA PESSOA
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NF | Esta Sociedade nasce com 
que propósitos?
CL | A SPAVC foi fundada, essen-
cialmente, com a finalidade de pre-
venir e reduzir a mortalidade, mor-
bilidade e incapacidade devido ao 
acidente vascular cerebral (AVC) e 
de promover o estudo, a investiga-
ção e a educação sobre esta doen-
ça, contribuindo, assim, para uma 
melhoria da saúde em Portugal, 
conforme consta do seu Estatuto.

NF | Inicialmente, quais foram as 
principais preocupações da SPAVC?
CL | Primeiramente, pretendeu-
se dar visibilidade ao trabalho do 
GEDCV, dando a conhecer a maté-
ria do acidente vascular cerebral, 
de que se falava muito pouco até 
então. Neste sentido, uma das nos-
sas primeiras preocupações foi lu-
tar por uma nomenclatura corre-
ta, pois para transmitir uma men-
sagem científica é necessário fa-

zê-lo com rigor e, por isso, come-
çar por definir corretamente a ter-
minologia utilizada. Apresentámos 
uma proposta ao Alto Comissaria-
do da Saúde propondo alterar a de-
nominação de Grupo Coordenador 
das Doenças Cardiovasculares, de 
aspeto francamente restritivo, para 
a de Grupo Coordenador das Doen-
ças Vasculares. Fundamentando o 
nosso documento na 10.ª Revisão 
da Classificação Internacional das 
Doenças, visando evitar textos con-
fusos por não verídicos como o que 
foi produzido pela Rede de Referen-
ciação cardiovascular e que a se-
guir se cita:
“As doenças cardiovasculares cons-
tituem a principal causa de mortali-
dade em Portugal, representando em 
2003, 37,6% de todos os óbitos. A par-
ticularidade nacional é que 66,5% das 
mortes são devidas a doença cere-
brovascular (DVC) e 33,5% devidos a 
doença isquémica do coração (DIC).”

Aqui se começa por afirmar que 
as doenças cardiovasculares são 
a 1.ª causa de morte quando vem 
a chamar particularidade nacional 
que a doença vascular cerebral é a 
1.ª causa de morte e a doença is-
quémica do coração aparece numa 
percentagem cerca de metade dos 
casos.
Todos sabemos que a utilização de 
uma nomenclatura correta é es-
sencial para termos profissionais 
de saúde e população geral devida-
mente informados e esclarecidos. 
Assim, chamámos desde logo a 
atenção para a utilização de termos 
como: doença vascular cerebral 
em vez de doença cerebrovascular; 
e de acidente vascular cerebral em 
vez de acidente cerebrovascular, já 
que o AVC é primeiramente de cau-
sa vascular e não cerebral. Apesar 
desta nossa tentativa, e do parecer 
favorável solicitado por aquele or-
ganismo e que se transcreve par-
cialmente, nada foi feito em relação 
à alteração proposta:
A sugestão da SPAVC de substituir 
“cardiovasculares” por “vasculares” 
é quanto a mim correcta por várias 
ordens de razão.

1. É essa a nomenclatura utilizada 
na classificação internacional de 
doenças (ICD-10).

2. O termo cardiovascular é restri-
tivo e ambíguo: doenças do cora-
ção e vasculares? Doenças vas-
culares do coração?

3. Dá todo ênfase à doença cardio-
vascular, quando é sabido que a 
doença vascular afecta também 
os vasos cerebrais e periféricos.

4. O termo não ajuda a informar 
sobre a prevenção primária da 
doença vascular, que se deve diri-
gir a todos os territórios e não só 
ao cardiovascular.

5. O termo cardiovascular é con-
traproducente quando se preten-
de ensinar os sinais de alarme do 
AVC, que são confundidos com os 
da doença coronária.

Quanto à designação “cérebro 
vascular” trata-se de um angli-
cismo que deve ser substituído 
pelo termo “vascular cerebral”.

Lisboa, 6 de Outubro de 2009
Prof. Doutor José M. Ferro

A SPAVC foi fundada, 
essencialmente, com a 
finalidade de prevenir e 
reduzir a mortalidade, 
morbilidade e 
incapacidade devido 
ao acidente vascular 
cerebral (AVC) e de 
promover o estudo, 
a investigação e a 
educação sobre esta 
doença

A dado momento, 
perguntámo-nos o 
que iríamos fazer 
com a nossa ciência, 
partilhada apenas no 
nosso círculo restrito. 
A criação da Sociedade 
surgiu como resposta 
imediata para potenciar 
esta visibilidade
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NF | Uma das principais conquis-
tas da SPAVC foi a construção da 
sede em 2009, quatro anos após a 
criação da SPAVC. Quais os entra-
ves encontrados neste caminho e 
como foram ultrapassados?
CL | Em primeiro lugar, é impor-
tante referir que nunca ocupámos 
efetivamente a morada que cons-
ta na escritura publicada em Diário 
da República. O presidente da di-
reção da Sociedade Portuguesa de 

Neurologia à data mostrou pron-
ta disponibilidade para partilhar a 
sua sede com a SPAVC. No entan-
to, precisamente por essa altura 
foram eleitos novos órgãos sociais, 
ficando a disponibilidade manifes-
tada pela direção anterior depen-
dente de uma resposta positiva por 
parte do novo presidente, respos-
ta essa que nunca chegou. Peran-
te esta situação, fomos obrigados 
a instalarmo-nos numa sede tran-
sitória localizada na Secção Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médi-
cos, apenas utilizada para as reu-
niões de Direção. Durante uma das 
habituais reuniões de direção, um 
dos elementos interpelou-me com 
uma pergunta que a todos fez sen-
tido: “Ó Prof. Castro Lopes, e se nós 
colocássemos as instalações da 
SPAVC em sua casa?”. Após obtida 
a concordância da minha mulher, o 
secretariado da SPAVC ficou sedia-
da durante quatro anos no meu es-
critório, num perímetro de cerca de 
12m2.
Dado a manifesta insuficiência des-
te espaço tendo em conta a dimen-
são crescente da Sociedade, não 
desistimos de procurar uma casa 
para a SPAVC e, nessa altura, a Câ-
mara Municipal do Porto tinha al-
gumas lojas disponíveis para ocu-
par através de um contrato de ce-
dência, o que nos pareceu ideal. No 
entanto, para a construção interior, 
colocava-se sempre o imperativo 
monetário: e dinheiro? Com o ge-
neroso apoio da sociedade civil, en-
tre conhecidos e amigos, consegui-
mos o montante necessário para a 
obra e temos, hoje, uma sociedade 
com excelentes condições de tra-
balho.

NF | O que significou esta conquista?
CL | Criámos, finalmente, um es-
paço próprio de apoio que qualquer 
sociedade científica necessita para 
desenvolver a sua atividade. Além 
disso, é a única sede que conheço 
que foi conseguida com o apoio to-
tal da sociedade civil, envolvendo-a 
ativamente nesta luta contra a pri-
meira causa de mortalidade e inca-
pacidade no nosso país, o que nos 
enche de orgulho.

FORMAÇÃO: UMA APOSTA FORTE

NF | A Sociedade realiza, desde a sua 
fundação, a Reunião Anual da SPAVC. 
Qual é o objetivo deste encontro?
CL | O principal objetivo é a nossa va-
lorização pessoal, enquanto motor 
para nos mantermos sempre aten-
tos e a par do estado da arte sobre a 
doença vascular cerebral. Trata-se de 
um encontro limitado aos sócios da 
SPAVC, embora vá já abrangendo ou-
tros profissionais, onde são apresen-
tados e discutidos os ensaios clíni-
cos mais recentes, para fins de atua-
lização científica, partilha de conheci-
mentos e homogeneização de abor-
dagens entre os especialistas da área.

NF | Esta reunião é precedida pela 
Reunião de Unidades de AVC, tam-
bém de periodicidade anual. O que se 
pretende com este encontro?
CL | A Reunião de Unidades de 

O principal objetivo é 
a nossa valorização 
pessoal, enquanto 
motor para nos 
mantermos sempre 
atentos e a par do 
estado da arte sobre 
a doença vascular 
cerebral
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AVC (UAVC) conta com a participa-
ção de elementos da maioria das 
UAVC do país. Neste encontro es-
forçamo-nos por definir estratégias 
para melhorar o grau de funciona-
lidade destas unidades. Se é ver-
dade que, do ponto de vista estra-
tégico, o país está bem servido de 
UAVC, com cerca de 32 unidades 
distribuídas de norte a sul, existem 
falhas ao nível do funcionamento, 
sobretudo nas unidades mais bá-
sicas. Concretamente, não pode-
mos ter a TAC fechada à meia-noi-
te e é necessário assegurar a pre-
sença de um neurologista disponí-
vel 24 horas. Ou seja, há um con-
junto de deficiências que é preci-
so colmatar e essas são algumas 
das questões que discutimos nesta 
reunião anual. Outro dos objetivos 
deste evento é a uniformização de 
práticas entre todos os que cuidam 
dos doentes, pois ainda há grandes 

discrepâncias entre doentes colo-
cados em diferentes locais de tra-
tamento.

NF | A implementação de Unidades 
de AVC foi, aliás, uma das grandes 
conquistas da SPAVC…
CL | Exatamente, foi uma das gran-
des conquistas por que vínha-
mos lutando há muito tempo. As 
UAVC foram institucionalizadas em 
2002/2003, após emissão de um 
conjunto de recomendações no sen-
tido de serem criadas UAVC priori-
tariamente nos hospitais que anual-
mente têm mais de 300 interna-
mentos por AVC. Estas recomen-
dações foram baseadas em estu-
dos de evidência científica desen-
volvidos pela Direção-Geral da Saú-
de em conjunto com um grupo de 
trabalho, os quais demonstraram 
que há mais ganhos em saúde para 
os doentes com este modelo orga-

nizativo. O conceito de UAVC signi-
fica que os cuidados prestados aos 
doentes de AVC acontecem numa 
área física bem definida com o apoio 
de um grupo profissional multidis-
ciplinar. Este pareceu-nos o mode-
lo mais adequado para intervenção 
prioritária nesta área.

NF | Paralelamente, o Congresso 
Português do AVC é já um even-
to de relevo nas agendas dos pro-
fissionais de diferentes especia-
lidades relacionadas com a doen-
ça vascular cerebral. Quais os fa-
tores que, a seu ver, explicam este 
sucesso?
CL | Trata-se de um congresso 
multidisciplinar, que chama até si 
diferentes especialidades, em par-
ticular aquelas que dedicam parti-
cular interesse à doença vascular 
cerebral, é também um congres-
so muito familiar, com gente bem-

O conceito de UAVC 
significa que os 
cuidados prestados 
aos doentes de AVC 
acontecem numa área 
física bem definida 
com o apoio de um 
grupo profissional 
multidisciplinar



12

10 anos | sPaVC

disposta e proativa. Este encon-
tro científico distingue-se dos de-
mais pelo modelo que segue des-
de início. O programa científico não 
tem sessões paralelas: a cada mo-
mento acontece uma única ses-
são, já que a nossa política é que 
todos aprendam com tudo e, des-
ta forma, ninguém perde nada, ga-
nhamos em volume e qualidade de 
conhecimento. Para além disso, é 
um encontro nitidamente científi-
co, onde os momentos sociais são 
limitados aos intervalos e após ter-
minado o programa de trabalhos. 
Podemos dizer que é um congres-
so de Ciência desde princípio ao fim. 
Convidamos colegas estrageiros de 
 reconhecido mérito na área que 
nos apresentam o que de mais re-
levante se faz a nível internacional. 
Por ser muito concorrido e contar-
mos com uma participação ativa, os 
preletores beneficiam tanto quanto 
a audiência, há um intercâmbio de 
ideias que inspira todos os presen-
tes. Em poucas palavras, é uma re-
união fruto de muita paixão e dedi-
cação pelo tema.
O sucesso deste evento que tem 
vindo a crescer de ano para ano é já 

reconhecido internacionalmente. O 
Congresso Português do AVC é ci-
tado na agenda restrita dos websi-
tes da European Stroke Organisation 
(ESO) e da World Stroke Organization 
(WSO) que, em conjunto com a Or-
dem dos Médicos, dão patrocínio 
científico a este encontro.

NF | São também várias as iniciativas 
de formação dirigidas à Medicina Ge-
ral e Familiar. Qual é a importância 
dos médicos de família no âmbito da 
doença vascular cerebral?
CL | Os médicos de família têm 
uma importância fulcral e incon-
tornável nos aspetos da preven-
ção, quer primária quer secundá-
ria, da doença vascular cerebral. 
Se na fase aguda devem referen-
ciar os doentes para os especialis-
tas, na prevenção são peças-cha-
ve para garantir o controlo de fa-
tores de risco e, assim, contribuir 
para a diminuição de ocorrência 
de episódios de AVC. Nesse senti-
do, a SPAVC sempre se interessou 
em colaborar com a Medicina Ge-
ral e Familiar e transmitir os seus 
conhecimentos a quem está na pri-
meira linha. Parafraseando um co-
nhecido provérbio grego, “se Mao-
mé não vai à montanha, a monta-
nha vai a Maomé”, por isso come-
çámos a ir ao encontro dos clínicos 
gerais. Em 2006, organizámos as 
Jornadas de Combate ao AVC para 
MGF. Mais recentemente temos or-
ganizado sessões formativas dedi-
cadas aos médicos de família, habi-
tualmente conduzidas por especia-
listas de Neurologia e Cardiologia. 
Com uma plateia de 80 a 100 médi-
cos, falamos sobre o estado da arte 
da terapêutica da doença vascular 
cerebral. Em 2015 já saímos para 
Trás-os-Montes e para o Alentejo 
e temos já programada uma ação 
de formação em Braga em 2016. 
A ideia será organizarmos anual-
mente pelo menos duas sessões 
em moldes semelhantes. Este es-
forço de envolvimento da MGF nas 
atividades da SPAVC culmina com 
uma sessão conjunta com a Asso-
ciação Portuguesa de Medicina Ge-
ral e Familiar (APMGF) no 10.º Con-
gresso Português do AVC.

NF | Que balanço faz das Jornadas 
da SPAVC no combate ao AVC pro-
movidas em 2006?
CL | Em 2006 foram organizadas 
cinco sessões formativas em dife-
rentes pontos do país para espe-
cialistas de Medicina Geral e Fami-
liar e o balanço da iniciativa é mui-
to positivo. Foram chamados a par-
ticipar não só os médicos de família 
como outros profissionais de saú-
de com interesse pela doença vas-
cular cerebral em geral, e mesmo 
alunos dos últimos dois anos das 
faculdades de Medicina do país. 
Importa referir que estas Jorna-
das incluíam já palestras dirigidas 
à população, onde se convidava a 
aprender o essencial sobre a prin-
cipal causa de morte no país. Des-
de o início a SPAVC nunca descu-
rou a população, elemento funda-
mental para se alcançar a diminui-
ção da mortalidade e invalidez pelo 
AVC.

O Congresso Português 
do AVC é citado na 

agenda restrita dos 
websites da European 

Stroke Organisation 
(ESO) e da World Stroke 

Organization (WSO) 
que, em conjunto com a 
Ordem dos Médicos, dão 

patrocínio científico e 
este encontro

Desde o início a SPAVC 
nunca descurou a 
população, elemento 
fundamental para se 
alcançar a diminuição da 
mortalidade e invalidez 
pelo AVC
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DESAFIOS: CHEGAR À POPULAÇÃO 
E FORMAR OS JORNALISTAS

NF | Quanto às ações para público 
em geral, quais têm sido as princi-
pais atividades promovidas e qual 
é, na sua opinião, a importância de 
uma sociedade científica comuni-
car diretamente com a população?
CL | A SPAVC tem promovido, ao 
longo dos anos, várias palestras e 
atividades dirigidas à população, 
sobretudo a propósito das efeméri-
des que marcam esta doença: Dia 
Nacional do Doente com AVC e do 
Dia Mundial do AVC. Nessas da-
tas, 31 de março e 29 de outubro, 
respetivamente, a SPAVC organiza 
sessões de informação e sensibili-
zação, rastreios aos principais fato-
res de risco, bem como atividades 
de exercício físico ao ar livre, em 
vários pontos do país. Este esforço 
para chegar à população é funda-
mental constando de recomenda-
ções internacionais o impacto posi-
tivo do ensino do público geral na 
redução efetiva do número de AVC.

É fundamental informar a popula-
ção para que esta possa atuar, por 
um lado, do ponto de vista preventi-
vo, com atenção aos fatores de ris-
co e, sobretudo, nos procedimen-
tos corretos perante os primeiros 
sinais de alarme, que é imprescin-
dível saber reconhecer. Posso dizer 
que, neste momento, o principal 
entrave para que tenhamos melho-
res resultados é a própria popula-
ção, muitas vezes com falta de inte-
resse em ouvir as mensagens que 
com grande empenho nos esforça-
mos por comunicar.

A SPAVC tem promovido, 
ao longo dos anos, 
várias palestras e 

atividades dirigidas à 
população, sobretudo 

a propósito das 
efemérides que marcam 

esta doença

NF | A campanha Eu Não Arris-
co, lançada recentemente, apos-
ta precisamente nesta vertente de 
sensibilização e mobilizou figuras 
públicas para esta causa. Que ba-
lanço pode fazer, até ao momento, 
desta campanha?
CL | A campanha “Eu Não Ar-
risco” foi lançada assinalan-
do o Dia Nacional do Doente com 
AVC no ano passado. Consis-
te numa plataforma informativa 
(www.eunaoarrisco.pt) com infor-
mação exclusivamente dirigida ao 
público, apoiada pelas redes so-
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ciais associadas, nomeadamente 
o facebook. A campanha foi bem or-
ganizada e contou com uma comu-
nicação forte, que despertou inte-
resse no público e teve grande im-
pacto noticioso nos meios de comu-
nicação social. Quando completar 
um ano desde a data de lançamen-
to, poderemos avaliar as melhorias 
na informação e no conhecimen-
to da população. A minha expectati-
va é de que, com esta ação, as pes-
soas ficaram a saber mais, por pou-
co que seja. O próprio website insti-
tucional da SPAVC, bem como a res-
petiva página de facebook têm sido 
muito consultados e julgo que es-
tará aí a chave para combater o de-
sinteresse manifestado pelo públi-

co em aprender mais. No meu pon-
to de vista, constitui também um im-
portante contributo para a redução 
da taxa de mortalidade por AVC que 
se tem vindo a registar em Portugal. 
Ainda assim, continua a representar 
um grande desafio chegar à popula-
ção, dada a manifesta falta de von-
tade em colaborar, pese embora as 
várias iniciativas promovidas pela 
Sociedade para estimular este in-
teresse.

NF | Estamos, então, perante uma 
questão de educação, mais do que 
de formação…
CL | Isso mesmo. Estamos a falar 
de educação para a saúde, o que 
leva tempo. Neste âmbito, faz-nos 

falta uma comunicação social forte, 
que deveria estar mais aberta à saú-
de e também mais interessada em 
comunicar de forma rigorosa, no-
meadamente sobre o AVC, que é a 
primeira causa de morte e invalidez 
em Portugal. Por este motivo, os jor-
nalistas deveriam estar mais sensi-
bilizados e atentos a esta matéria, 
constituindo canais de comunica-
ção por excelência entre os profissio-
nais de saúde e o público. Mas, an-
tes de mais, é necessário um traba-
lho de (in)formação dos próprios jor-
nalistas. Neste contexto, destaco o 
trabalho do Prof. Doutor Miguel Via-
na Baptista intitulado “Acidente Vas-
cular Cerebral na Comunicação So-
cial: um fenómeno de inatenção?”, 

O próprio website 
institucional da SPAVC, 

bem como a respetiva 
página de facebook têm 
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em que foram contabilizadas as ex-
pressões utilizadas na comunica-
ção social para designar o AVC e de-
monstrou existirem erros crassos de 
terminologia na abordagem noticio-
sa. No fundo, é preciso iniciativa para 
que sejam os próprios jornalistas 
a procurar os profissionais de saú-
de para esclarecimento sobre este 
tema, porque é missão do jornalismo 
informar a população, e não há tema 
mais premente do que a saúde.

INVESTIGAÇÃO E PARCERIAS: 
APOSTAS PARA O FUTURO

NF | No ano passado, a SPAVC foi 
declarada como entidade de utili-
dade pública após uma declaração 

já requerida em 2009. O que signifi-
ca este reconhecimento?
CL | Demorámos algum tempo a ver 
esta nossa solicitação concretiza-
da, mas julgo que desde 1982, não 
se conhece sociedade científica mé-
dica com este estatuto, uma distin-
ção atribuída pelo Governo. Este re-
conhecimento é fundamental por-
que consagra finalmente os propó-
sitos da SPAVC com fins de interes-
se geral.

NF | E relativamente às parcerias 
da SPAVC com outras sociedades e 
associações a nível nacional, o que 
podemos esperar no futuro?
CL | A primeira parceria oficialmen-
te constituída será assinada pela 
SPAVC com a Sociedade Portuguesa 
de Cardiologia (SPC) durante o Con-
gresso Português do AVC. A médio 
prazo, no período que se segue ao 
Congresso, com certeza será oficiali-
zada com outras sociedades científi-
cas a relação já existente num regis-
to mais informal. A assinatura destes 
protocolos permitirá, entre outras 
vantagens, organizar ações conjun-
tas e bem articuladas com uma pe-
riodicidade regular. A nível interna-
cional, contamos com o apoio cien-
tífico para o Congresso por parte da 
ESO e da WSO, como já referi, não 
descurando obviamente o contacto 
permanente com personalidades es-
trangeiras de grande relevo na área, 
que têm sido presenças assíduas nos 
nossos congressos.

NF | A curto/médio prazo, quais se-
rão as principais apostas no futuro 
da SPAVC?
CL | A aposta será sobretudo na in-
vestigação. É necessário fomentar 
ações conjuntas com universidades 
numa base regular para promover 
estudos de relevo. Este objetivo en-
volve um esforço acrescido no con-
tacto as universidades do país para 
o desenvolvimento de atividades 
básicas e definição de estratégias 
comuns assentes numa parceria 
sólida e continuada.
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Com um interesse inato pela Me-
dicina, o Prof. Doutor Castro Lopes 
ingressou na Faculdade de Medici-
na da Universidade do Porto tendo 
concluído o curso no ano de 1958 e 
obtido o grau de licenciado em Me-
dicina no início do ano seguinte.
Entre 1959 a 1960 frequentou o 1.º 
Internato Geral das Carreiras Mé-
dicas, criado nesse mesmo ano, no 
Hospital Geral de Santo António, no 
Porto e, entre 1960 e 1965 obteve 
a formação neurológica no Servi-

ço de Neurologia. Foi nessa altura 
que surgiu a curiosidade em apro-
fundar os seus conhecimentos so-
bre a doença vascular cerebral. 
“Interessei-me por esta temática 
ao ver que, no hospital, o AVC era 
uma forma de morrer. Impressio-
nou-me a quantidade de pessoas 
que morriam de AVC sem que se 
lutasse para salvar aquelas vidas”, 
explicou.
Nesse tempo, o Serviço de Neurolo-
gia era dirigido pelo Prof. Doutor Co-

rino Andrade e, nas décadas seguin-
tes, assistiu-se a um progresso rápi-
do e consistente em diversas áreas 
de conhecimento em ciências neu-
rológicas. “Entendemos que era ne-
cessário estudar o AVC a partir da 
Neurologia e pensar como é que po-
deríamos lutar contra o sofrimento 
cerebral de origem vascular. O am-
biente dinâmico e espírito de inova-
ção do serviço foram propícios ao de-
senvolvimento deste conhecimento”, 
esclareceu o presidente da SPAVC.

Prof. Doutor 
Castro Lopes

o rosto de 
uma sociedade 

científica
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Após obtenção da especialidade de 
Neurologia em 1965, o Prof. Dou-
tor Castro Lopes passou a integrar 
o quadro do serviço, sendo reconhe-
cido como especialista de Neurolo-
gia pela Ordem dos Médicos no ano 
de 1969 e tendo, depois, alcançado 
o grau de Assistente de Neurologia 
do Serviço de Neurologia do Hospital 
Geral de Santo António.
Em 1970 decidiu investigar esta te-
mática de forma mais profunda, pro-
curando beber dos conhecimentos já 
consolidades noutros países da Eu-
ropa, pelo que rumou a Paris onde 
fez uma especialização no Serviço de 
Neurologia do Hospital da La Pitier-
-Salpetriére, à data dirigido pelo Prof. 
Jean Claude Gautier. “Tive a oportu-
nidade e a honra de ter estado num 
serviço que se dedicava de forma 
muito particular ao estudo do AVC. 
Em Portugal falava-se pouco desta 
doença, pelo que esta minha expe-
riência a nível internacional deu-me 
grande motivação para estudar este 
tema no nosso país”, referiu.
Em 1977 o especialista obteve o grau 
de Chefe de Clínica de Neurologia do 
Serviço de Neurologia do Hospital 
Geral de Santo António. Após a refor-
ma do Prof. Doutor Corino Andrade, o 
Prof. Doutor Castro Lopes assumiu a 

direção do Serviço em 1978, esforçan-
do-se para promover a investigação 
nesta área e melhorar a qualidade na 
assistência médica. “Travei uma bata-
lha difícil no Hospital de Santo António 
com a Medicina Interna, tentando ex-
plicar que este assunto pertencendo 
ao âmbito da Neurologia necessitava 
do apoio da Medicina Interna e, igual-
mente, para implementar as tão ne-
cessárias unidades de AVC”, explicou.
Nos anos 80 juntou à sua dedicada 
atividade o ensino Universitário de 
Medicina no Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar, contribuindo 
para disseminar a informação e for-
mação sobre AVC em Portugal.
Daqui para a frente e até à atualida-
de, o Prof. Doutor Castro Lopes ja-
mais abandonou a sua paixão e in-
teresse pela patologia vascular ce-
rebral e são incontáveis os esforços 
para melhorar o panorama nacional 
no que se refere ao AVC. Na sua car-
reira profissional destacam-se as se-
guintes atividades: presidente da Di-
reção do Colégio de Neurologia da 
Ordem dos Médicos (1981-1986); di-
retor clínico do Hospital Geral de 
Santo António (1982-1988); asses-
sor do presidente da Comissão In-
ter-Hospitalar do Porto (1985-1987); 
presidente da Sociedade Portugue-
sa de Neurologia (1988-1989); pre-
sidente da direção do Grupo de Es-
tudos das Doenças Cerebro-vascu-
lares da Sociedade Portuguesa de 
Neurologia (1995-1998); professor 
catedrático de Neurologia convida-
do do ICBAS-HGSA, Universidade do 
Porto (1997-2002) e os seguintes car-
gos científicos: membro do European 
Stroke Database e do European Stroke  
Council, do conselho editorial da Re-
vista Portuguesa de Neurologia, con-
selho científico da Revista Portugue-
sa de Geriatria, comité editorial da 
Revista de Neurologia e conselho 
científico nacional da revista “Arqui-
vos de Medicina”.
Em 2002, terminou a sua carrei-
ra profissional no Hospital de Santo 
António com aposentação voluntária 
aos 67 anos, após 44 anos de ativi-
dade clínica na instituição hospita-
lar, dos quais 25 a dirigir o Serviço de 
Neurologia. Passou então a dedicar-
-se inteiramente à criação e desen-

volvimento da Sociedade Portugue-
sa do Acidente Vascular Cerebral, 
com um empenho, força e dinamis-
mo incomparáveis. Sobre as motiva-
ções que estão na base de todo este 
trabalho, o Prof. Doutor Castro Lopes 
refere que são sobretudo egoístas. “É 
uma forma egoísta para me manter 
ativo intelectualmente, lutando por 
um envelhecimento saudável. Acon-
selho a todos que não se reformem 
cedo, mas que continuem a ter uma 
atividade física e intelectual, pois é 
absolutamente essencial.”
A celebrar 10 anos de SPAVC e 10 
anos de Congresso Português do 
AVC, o Prof. Doutor Castro Lopes 
está certo que o panorama da doen-
ça vascular cerebral em Portugal em 
nada se compara ao cenário preocu-
pante que o fez lutar para uma me-
lhor saúde no nosso país. No entan-
to, é também certo que há ainda um 
longo caminho a percorrer.
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Uma visão pessoal  
de uma década de SPAVC

Vitor Oliveira

mos estoicamente as investidas do 
júri que se prolongavam noite fora. 
Andava pela meia-noite quando, 
exaustos e ansiando por tréguas, 
ouvimos o presidente do júri, após 
mais uma ronda do processo con-
cursal, determinar que as provas 
continuavam de seguida. Uma das 
colegas lastimava-se pelo adian-
tado da hora ao que de imediato o 
Prof. Doutor Castro Lopes retor-
quiu: “Quando a Sra. Dra. está de 
urgência não tem de ter as ideias 
claras pela noite fora?” A pergun-
ta ficou sem resposta e nós, resig-
nados, preparámo-nos para a ron-
da seguinte.

Conheço o Prof. Doutor Castro Lo-
pes desde há três décadas e cedo 
lhe reconheci a sua tenacidade.
Lembro-me do primeiro contac-
to mais direto que ocorreu quan-
do, após ter eu concluído o interna-
to hospitalar da especialidade e de 
ultrapassado o exame de saída no 
meu hospital, me ter submetido ao 
“Exame à Ordem” como se chama-
va. Tal decorria da Ordem dos Mé-
dicos, ao tempo, não reconhecer a 
titulação hospitalar e vice-versa.
Como na carreira hospitalar era, 
naturalmente, necessário concluir 
o internato com o respetivo exa-
me, realizado em cada instituição. 
O referido “Exame à Ordem” era fa-
cultativo e constituía um título com 
um misto de algum valor curricu-
lar e um pouco de honorífico mas 
que, além disso, confortava quem 
o possuísse pois confirmava a sua 
aptidão extra-muros da sua insti-
tuição dado que o candidato era ne-
cessariamente comparado com co-
legas de todo o país e perante um 
júri nacional. 
No regresso, o recém-especialista, 
correndo bem, era acolhido como 
um guerreiro regressado, vitorio-
so, de uma batalha sendo assedia-
do com perguntas e granjeando a 
admiração dos pares ao narrar os 
seus feitos.
Naquele ano, a organização cou-
be à Secção Regional do Norte e o 
presidente do Júri foi o Prof. Dou-
tor Castro Lopes. A observação do 
doente teve por isso lugar no Hos-
pital de Santo António onde o pre-
sidente do júri era diretor e todo 
o restante processo decorreu nas 
instalações da Ordem dos Médicos 
na Arca D’Água. 
Lembro-me de, no último dia das 
minhas provas, após já alguns cole-
gas terem tombado pelo caminho, 
pois as provas eram eliminatórias, 
nós, os sobreviventes, aguentáva-

O Prof. doutor Castro 
Lopes é um exemplo 
para todos: quantos 
diretores de serviço 
não ambicionariam 
serem verdadeiramente 
respeitados e 
acarinhados após 
perderem o poder 
efémero que o cargo lhe 
confere?
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Passava das duas da manhã quan-
do terminei as provas. Lembro-me 
de descer o Jardim da Arca D’Água 
a caminho do hotel próximo em que 
me instalara, um tanto azamboa-
do não só pelo desgaste de todas 
aquelas horas como também pela 
posse do ambicionado título de es-
pecialista pela Ordem dos Médicos.
Alguns anos se passaram até que, 
em 2005, participava eu numa reu-
nião do Grupo de Estudos de Doen-
ças Vasculares Cerebrais em Se-
simbra, quando se decidiu a criação 
da SPAVC e o Prof. Doutor Castro 
Lopes me convidou para o acompa-
nhar na direção.
Tive assim ocasião de o participar 
na construção desta Sociedade e 
na qual me mantive pelos seis anos 
dos dois mandatos.
De imediato passamos à ação, ten-
do o seu presidente sempre entu-
siasmado transmitido a ideia de fa-
zer um Congresso nacional do AVC. 
Lembro-me do revês que todos 
sentimos quando a assembleia-ge-
ral, refreando o nosso entusiasmo, 
propôs que o congresso só se rea-
lizasse no ano de 2007 de modo a 
permitir uma preparação cuida-
dosa. Embora contrariado o Prof. 
Doutor Castro Lopes que não se re-
signou com este compasso de es-
pera e decidiu fazer reuniões de 
sensibilização pelo país fora. 
Assim, começámos por Viana do 
Castelo a que se sucederam: Viseu, 
Odivelas, Évora e Carvoeiro no Al-
garve. Nem todas tiveram o suces-
so que esperávamos mas, nem por 
isso, alguma vez vislumbrei desâni-
mo no seu presidente. Os seus ob-
jetivos eram bem claros e deter-
minados e as ações sucediam-se 
entremeadas com o Dia do AVC e 
as reuniões transmontanas alter-
nadamente em Macedo de Cava-
leiros e Vila Real com as inerentes 
ações de informação à população.

Em tudo isto era acompanhado 
com não menor entusiasmo pela 
sua esposa Maria Salomé e, diria 
também, sua alma gémea. Pre-
sença constante em todos os mo-
mentos de ação e também de 
preparação. A tal ponto que, era 
convicção de todos os restantes 
membros da direção, se surgisse 
algum impedimento intransponível 
ao Prof. Doutor Castro Lopes na 
sua cruzada de informação à po-
pulação, a Maria Salomé poderia 
substituí-lo sem desprimor.
Acompanhei-o no mandato se-
guinte, já com os congressos do 
AVC a decorrerem e durante to-
dos aqueles seis anos tive o privi-
légio de confirmar a sua tenacida-
de e aprender com o seu convívio. 
Tal suplantava largamente o tédio 
das múltiplas viagens de Lisboa ao 
Porto a que as reuniões da direção 
obrigavam.
Toda esta atividade desenrolada num 
período pós-reforma em que mui-
tos penduram as armas numa panó-
plia de recordações sobre a lareira. 
O Prof. Doutor Castro Lopes recusou 
as pantufas e prossegue brandin-
do as suas armas, bem oleadas, na 
cruzada contra o AVC, contra o ma-
rasmo da indiferença dos poderes e 
também da sociedade civil.
O Prof. Doutor Castro Lopes é um 
exemplo para todos: quantos dire-
tores de serviço não ambicionariam 
serem verdadeiramente respeitados 
e acarinhados após perderem o po-
der efémero que o cargo lhe confere? 
Quantos deixaram “Escola”? Quan-
tos médicos após a sua reforma têm 
mais reconhecimento geral do que 
no período anterior? 
A sua vitalidade e, diria mesmo ju-
ventude, são surpreendentes e cons-
tituem uma lição para todos nós. A 
bem da comunidade esperamos que 
tal juventude permita longos anos no 
combate ao AVC.

A sua vitalidade e, 
diria mesmo juventude, 
são surpreendentes e 
constituem uma lição 
para todos nós. A bem da 
comunidade esperamos 
que tal juventude permita 
longos anos no combate 
ao AVC
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SPAVC, UMA SOCIEDADE EMPENHADA 
EM INFORMAR A POPULAÇÃO

Rui Barros

Perante o honroso convite, sobre o 
meu testemunho, não podia deixar 
de assinalar o trabalho importan-
tíssimo e de grande profundidade, 
que a Sociedade tem desempenha-
do, junto da população, no que diz 
respeito a informar sobre os cui-
dados a ter ao nível da prevenção e 
tratamento da doença do AVC. Sob 
a liderança do Prof. Doutor Castro 
Lopes, tive a oportunidade de pre-
senciar o cuidado, o empenho e a 
dedicação que a Sociedade imple-
menta no terreno por forma a se 
assegurar que os cidadãos perce-
bem e entendem os passos a dar 
antes da manifestação da doen-
ça e após a manifestação da mes-
ma. Queria ainda reforçar o enorme 
respeito e admiração que desenvol-

não podia deixar de assinalar 
o trabalho importantíssimo e 
de grande profundidade, que a 
sociedade tem desempenhado, 
junto da população, no que 
diz respeito a informar sobre 
os cuidados a ter ao nível da 
prevenção e tratamento da 
doença do AVC

vi pelo Prof. Doutor Carlos Lopes 
pela disponibilidade que sempre 
manifestou em partilhar a sua ex-
periência e conhecimentos a favor 
de uma população mais saudável, 
mais informada e mais prevenida. 

Pilar da informação científica  
e intervenção junto da população

Miguel Viana Baptista

A constituição da SPAVC lançou de-
finitivamente esta Sociedade como 
o pilar da informação científica na 
doença vascular cerebral em Portu-
gal. No entanto, o espaço que con-
quistou permite-lhe chegar não só à 
comunidade científica mas também 
aos profissionais de saúde e à po-
pulação em geral. Por outro lado, o 
peso que adquiriu confere-lhe o di-
reito de interpelar os decisores po-
líticos.
Enquanto sociedade científica tem 
uma palavra importante a dizer na 
formação, sendo que a sua chancela 
deve ser vista como garantia de qua-
lidade científica. Nesta altura admi-
te-se igualmente que possa ter um 
papel importante na definição de 

competências para os profissionais 
de saúde que lidam com a doença 
vascular cerebral. Paralelamente, 
o congresso da SPAVC tornou-se o 
fórum por excelência dos profissio-
nais de saúde e tem vindo a assumir 
um lugar cimeiro sem paralelo por 
outra reunião científica.
Dez anos passados a SPAVC está de 
boa saúde e merece os parabéns, 
mas os direitos que conquistou con-
ferem-lhe obrigações dos quais não 
se pode demitir. A intervenção jun-
to da população é um bom exemplo 
de uma decisão acertada, na qual a 
SPAVC abraçou uma campanha que 
será seguramente um sucesso, e irá 
suprir uma lacuna importante na in-
formação à comunidade.

10 Anos | sPAVC | TESTEMUNHOS
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Dez anos de resultados,  
dez anos de glória

João Ramalho Fontes 

Tive a honra de pertencer à pri-
meira direção da SPAVC. Vindo do 
GEDCV que constituiu o seu em-
brião a germinar desde 1995 e que 
emanou do entusiasta grupo de 
neurologistas que se dedicam ao 
estudo e divulgação da doença ce-
rebrovascular. 
O entusiasmo e a força do nosso 
presidente, o Prof. Doutor Castro 
Lopes foi o motor de toda a ativi-
dade desenvolvida até aí e desde 
então, bem enquadrado com todos 
os elementos da direção e com o 
presidente da comissão científica, 
Prof. Doutor José Ferro, sempre a 
ser ouvido e a entusiasmar. Reu-
niões aos sábados a começar pela 
manhã, logo após a chegada de 
Lisboa do Prof. Doutor Victor Oli-
veira. Animada, concentrada e me-
tódica mas com uma descontração 
e à vontade que eram profícuas e 
amigáveis. 
Todas as atividades que se desen-
volveram eram sempre planeadas 
com grande antecedência e rigor. O 
Congresso, centro de conhecimen-
to e difusão do mesmo, sempre 
com audiências recorde, as reu-
niões de outono com cariz nacional 
e grande afluência sobretudo de 
jovens internos de Neurologia e as 
reuniões de informação ao público 
e as Jornadas de Combate ao AVC 
em várias capitais de distrito para 
difundir conhecimento na área da 
Clínica Geral. Mais tarde, mas bem 
eficazes e criativas, começaram as 
Reuniões da Unidades de AVC que 
congregavam o entusiasmo dos seus 
criadores nos diversos hospitais do 
país. 
Foi desígnio do presidente, desde o 
início, uma grande vontade de es-
clarecer o público e as autoridades 
quanto ao âmbito desta patologia 
e à necessidade de congregar es-
forços para dar a conhecer o que 
é esta patologia, como se trata e 

Comemorar o 
décimo aniversário 
é comemorar a 
juventude desta 
querida SPAVC que 
tantos profissionais 
de saúde entusiasma 
e congrega. Bem-haja 
a todos

sobretudo como se previne. Neste 
sentido foi criado oficialmente o Dia 
Nacional do Doente com AVC – 31 
de março - com sessões de divul-
gação e rastreios em muitas cida-
des do país. E já para não falar das 
diversas intervenções televisivas 
e na imprensa escrita de diversos 
membros da direção e muitos ou-
tros colaboradores. 
Comemorar o décimo aniversário é 
comemorar a juventude desta que-
rida SPAVC que tantos profissionais 
de saúde entusiasma e congrega. 
Bem-haja a todos. 
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Papel e impacto da SPAVC 
na formação científica

News Farma (NF) | Desde o início, 
sempre foi propósito fundamental 
da SPAVC dotar os seus sócios de 
conhecimento fundamental na área 
da doença vascular cerebral. Neste 
contexto, que papel desempenha a 
Reunião Anual da SPAVC, realizada 
desde a fundação da sociedade?
Miguel Rodrigues (MR) | As 
Reuniões Anuais da SPAVC come-
çaram em 2005, ano da constituição 
da SPAVC. São reuniões de um dia e 
com um número de participantes in-
ferior ao Congresso, principalmente 

O propósito do 
Congresso é 
apresentar o estado 
da arte no AVC, em 
variados temas que 
são criteriosamente 
escolhidos para dar a 
conhecer tópicos que 
tenham tido destaque e 
evolução significativa 
no último ano

lhorados através da crítica constru-
tiva e ganhando novos participantes.
Assim, as Reuniões Anuais permi-
tem discussão intensa de casos e 
problemas clínicos, uma troca de 
conhecimentos entre sócios a pro-
pósito das mesas redondas e criam 
oportunidades de participação em 
trabalhos científicos colaborativos. 
Dessa forma têm contribuído para 
a formação dos internos e atuali-
zação dos especialistas que nelas 
participam.
 
NF | Numa perspetiva mais am-
pla, a SPAVC começou a organizar 
o Congresso Português do AVC. 
Quais os seus principais propósitos 
e, na sua opinião, o que distingue 
este encontro?
MR | O Congresso Português do 
AVC é o maior congresso nacional 
dedicado a esta patologia. Na sua 
primeira edição teve 645 inscritos 
e nos anos subsequentes chegou 
a um máximo de 810 participantes, 
tendo nos últimos dois anos mais 
de 700 participantes. Estes são 
médicos de várias especialidades, 
com realce para a Neurologia, Me-
dicina Interna e Medicina Física e de 
Reabilitação, mas também enfer-
meiros, psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas da fala e nutricionistas, 
dando assim aos congressos um 
caráter eclético único.
O propósito do Congresso é apre-
sentar o estado da arte no AVC, 
em variados temas que são crite-
riosamente escolhidos para dar a 
conhecer tópicos que tenham tido 

sócios da SPAVC. Os programas são 
constituídos por apresentações de 
casos clínicos, mesas redondas e 
palestras, e a menor dimensão da 
reunião permite uma interação mais 
estreita e aberta, com maior infor-
malidade que o Congresso, sendo a 
discussão gerada com os presentes 
de grande valor didático. Adicional-
mente, seguindo a tradição do Grupo 
de Estudo das Doenças Cerebrovas-
culares, são apresentados os proje-
tos que se pretendem implementar 
ou que estão em curso, sendo me-

Em entrevista à News Farma, Miguel Rodrigues, tesoureiro da direção 
da SPAVC desde 2012, passa em revista as principais reuniões e ações 
formativas de iniciativa da SPAVC, refletindo sobre o seu impacto no 
conhecimento sobre a doença vascular cerebral no nosso país.

10 Anos | sPAVC | FORMAÇÃO



23

Agradeço muito 
especialmente ao Prof. 
Doutor Castro Lopes pela 
sua liderança exemplar 
e por nos lembrar 
a cada momento que 
trabalhamos para que 
haja menos doentes, menos 
fatalidades e doentes menos 
incapacitados com doença 
vascular cerebral

O propósito do Congresso 
é apresentar o estado 
da arte no AVC, em 
variados temas que são 
criteriosamente escolhidos 
para dar a conhecer 
tópicos que tenham tido 
destaque e evolução 
significativa 
no último ano

destaque e evolução significativa no 
último ano.
É diferente de outras reuniões pela 
sua dimensão, mas também pelo 
número de convidados estrangeiros 
que envolve, todos líderes de opinião 
na sua área, 12 na 1.ª edição e 7 nos 
últimos dois congressos. Tem sido 
também regra do Congresso as ses-
sões conjuntas com a Medicina Ge-
ral e Familiar e com várias socieda-
des científicas nacionais, discutindo 
o AVC de vários ângulos. 
Desde o 1.º Congresso que o in-
teresse científico foi reconhecido, 
tendo sido concedido todos os anos 
o patrocínio científico da Ordem dos 
Médicos, das instituições europeias 
(European Stroke Initiative e depois 
European Stroke Organization) e mun-
diais (World Stroke Federation e a sua 
sucessora World Stroke Organization) 
da sua área.

 
NF | Em 2006, foram organizadas as 
Jornadas no Combate ao AVC para 
médicos de família. Qual a impor-
tância da Medicina Geral e Familiar 
(MGF) nesta área? Na sua opinião, 
os especialistas de MGF estão bem 
(in)formados sobre a doença vas-
cular cerebral? Que outras iniciati-
vas foram organizadas pela SPAVC 
para estes profissionais de saúde?
MR | Num esforço organizativo im-
portante, a SPAVC realizou em 2006 
Jornadas com MGF em cinco pon-
tos do território: Viana do Castelo, 
Viseu, Odivelas, Évora e Algarve 

(Carvoeiro). Estando no início da sua 
atividade, a SPAVC entendeu que de-
veria deslocar-se junto da MGF para 
cumprir a sua função formativa. 
Em MGF existe um bom conheci-
mento dos fatores de risco do AVC 
e da sua terapêutica. Assim, foi 
propósito da SPAVC abordar não só 
os fatores de risco, mas também a 
fase aguda do AVC, a prevenção se-
cundária, a reabilitação, a demência 
vascular e depressão pós-AVC. Nes-
sas áreas existiam lacunas reco-
nhecidas pelos clínicos de MGF e as 
Jornadas cumpriram a sua missão 
formativa nestes temas.
Desde então que nos Congressos 
tem existido uma estreita colabora-
ção com MGF, existindo uma sessão 
no programa dedicada especifica-
mente a esta especialidade.
 
NF | A Reunião das Unidades de 
AVC cumpre também um importan-
te papel na vertente da formação. 
Que temáticas são discutidas nes-
te encontro e que consequências 
práticas se espera gerar com este 
debate científico?
MR | A abordagem do AVC na fase 
aguda deve ocorrer sempre que 
possível numa Unidade de AVC. Daí 
resultam várias questões específi-
cas para a fase aguda, que interes-
sam a quem trabalha nestas unida-
des. Exemplos dessas questões que 
foram abordadas nas Reuniões das 
Unidades de AVC são a articulação 
com a emergência pré-hospitalar, o 
controlo da tensão arterial na fase 
inicial do AVC, a disfagia, a trombó-
lise endovenosa e a trombectomia 
mecânica. A atualização científica, 
a discussão dos temas, a troca de 
experiências e a abordagem das di-
ficuldades de manejo na fase aguda 
do AVC têm servido para melhorar 
o nível de cuidados nas unidades. 
Assim obtém-se menores compli-
cações e sequelas, diminuição do 
tempo entre o início de sintomas e 
o tratamento e maior utilização das 
melhores técnicas e terapêuticas de 
acordo com o estado da arte.

NF | Quer acrescentar mais algum 
aspeto que julgue relevante no que 
concerne às atividades formativas 

de iniciativa da SPAVC para profis-
sionais de saúde?
MR | A SPAVC editou uma revisão 
dos fatores de risco para Acidentes 
Vasculares Cerebrais, atualizando 
a 1.ª versão do Grupo de Estudo 
das Doenças Cerebrovasculares de 
1995 numa edição em 2006, revista 
e atualizada em 2011. Esta revisão 
encontra-se na página da SPAVC e é 
um guia útil, em português, para os 
médicos implicados na prevenção 
primária e secundária do AVC.
Ao longo da sua existência, tem 
colaborado com outras sociedades 
científicas na abordagem de temas 
que são transversais ou que estão 
na fronteira entre especialidades. 
Essa colaboração traduz-se tam-
bém na participação em reuniões 
dessas sociedades, atingindo assim 
um maior número de destinatários 
para a formação em doença vascu-
lar cerebral.
Pessoalmente, a minha participa-
ção desde 2012 na direção da SPAVC 
tem sido uma experiência enrique-
cedora e gratificante. Agradeço essa 
experiência aos meus colegas de 
direção. Agradeço muito especial-
mente ao Prof. Doutor Castro Lopes 
pela sua liderança exemplar e por 
nos lembrar a cada momento que 
trabalhamos para que haja menos 
doentes, menos fatalidades e doen-
tes menos incapacitados com doen-
ça vascular cerebral. 

FORMAÇÃO | 10 Anos | sPAVC
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A SPAVC e as Organizações 
Internacionais 

Patrícia Canhão

cuidam do AVC em Portugal.
Em 2007, a SPAVC apresentou uma 
proposta de afiliação na World Stro-
ke Organization (WSO). Esta propos-
ta foi aceite, e desde então a SPAVC 
é membro da WSO. Tem sido conti-
nuamente informada sobre as ati-
vidades internacionais na área do 
AVC. Desde essa altura, os Con-
gressos da SPAVC têm sido apoia-
dos pela WSO, que lhes tem con-

A SPAVC tem, desde a sua consti-
tuição, os seus objetivos muito bem 
delineados. Um dos seus interes-
ses é contribuir para reduzir a in-
cidência e o impacto das doenças 
vasculares cerebrais em Portugal. 
Outros são fomentar o conheci-
mento e investigação em AVC. Im-
portante também é a sua ação na 
educação e formação dos profissio-
nais que lidam com doentes com 
AVC. Um foco igualmente relevante 
passa por esclarecer a população 
para que sejam conhecidas as for-
mas de evitar um AVC, ou agir ade-
quadamente caso este aconteça.  
Para cumprir muitos destes obje-
tivos, a SPAVC compreendeu que 
seria essencial, num mundo glo-
bal, aliar-se a Organizações Inter-
nacionais com interesse também 
na área do AVC. Na realidade, mui-
tos destes objetivos são partilhados 
por essa Organizações. Fazem par-
te das suas intervenções identifi-
car problemas e procurar soluções, 
definir e partilhar estratégias para 
melhorar o tratamento de doen-
tes com AVC, promover a educação 
do público e profissionais, elaborar 
normas e recomendações terapêu-
ticas. Pertencendo a estes grupos, 
a SPAVC fica mais próxima das me-
todologias para reduzir o impacto 
das doenças vasculares cerebrais, 
conhecer os avanços terapêuti-
cos, e estar a par das recomenda-
ções para a melhoria dos cuidados 
aos doentes com AVC. Fica também 
numa posição privilegiada para ser 
um interlocutor da realidade nacio-
nal. Não menos importante, sendo 
um membro dessas organizações 
aumenta a sua credibilidade e acei-
tação a nível nacional e internacio-
nal. Por outro lado, aumenta tam-
bém a sua responsabilidade, para 
continuar a ser o representante de 
excelência dos profissionais que 

Pertencendo a estes 
grupos, a SPAVC fica 
mais próxima das 
metodologias para 
reduzir o impacto das 
doenças vasculares 
cerebrais, conhecer os 
avanços terapêuticos, 
e estar a par das 
recomendações para a 
melhoria dos cuidados 
aos doentes com AVC

10 Anos | sPAVC | INTERNACIONALIZAÇÃO



25

ferido patrocínio científico. A WSO 
proclamou o dia Mundial do AVC 
(29 de Outubro), e sugere que nes-
se dia sejam feitas campanhas para 
a população, baseadas em tópicos 
que a própria WSO define para cada 
ano. A SPAVC tem partilhado esta 
comemoração desde 2006. Tem 
vindo a desenvolver e apoiar de for-
ma cada vez mais ativa ações de 
esclarecimento da população nes-

se dia, seja através da comunica-
ção social, seja apoiando ou pro-
movendo ações locais.
A European Stroke Inititive (EUSI), 
uma associação europeia científica 
dedicada ao AVC, concedeu patro-
cínio científico aos primeiros dois 
congressos da SPAVC. Em 2007, a 
EUSI e a European Stroke Council 
fundiram-se e constituiu-se a Eu-
ropean Stroke Organization (ESO). A 
ESO é uma sociedade Pan-Euro-
peia, que inclui Investigadores em 
AVC, Sociedades Nacionais e Re-
gionais e Associações. Pelas múlti-
plas atividades que promove, a ESO 
procura harmonizar a assistência 
aos doentes que sofrem um AVC, 
qualquer que seja o sítio da Euro-
pa em que ocorra. Uma das tare-
fas mais importantes é elaborar 
“recomendações” para investigar 
e tratar doentes com AVC. Desde o 
seu início, os congressos da SPAVC 
passam a ter o patrocínio científico 
da ESO. Em 2010, a SPAVC foi con-
siderada uma Organização Mem-
bro da ESO. 
A SPAVC, através do seu site, tem 
sido um veículo contínuo das infor-
mações científicas mais relevan-
tes emitidas pela ESO. A secção 
das informações para profissio-
nais é constantemente actualiza-
do de forma a conter as recomen-
dações mais importantes da ESO: 
“Recomendações para o Tratamen-
to do AVC Isquémico e do Acidente 
Isquémico Transitório 2008” (ver-
são em português), “ESO Guidelines 
for the Management of Intracranial 
Aneurysms and Subarachnoid Hae-
morrhage - 2014”, “ESO Guidelines 
for the management of spontaneous 
intracerebral  hemorrhage – 2014”, 
“Mechanical thrombectomy in acu-
te ischemic stroke - Joint statement 
of ESO, ESMINT and ESNR, February 
2015”. 

A SPAVC, através do 
seu site, tem sido 

um veículo contínuo 
das informações 
científicas mais 

relevantes emitidas 
pela ESO

Pertencer a 
Organizações 
Internacionais de 
elevada credibilidade 
como parceiros 
neste caminho 
contra o AVC é mais 
um incentivo para a 
SPAVC, ajudando-a 
a prosseguir para 
cumprir os seus 
objetivos

A globalização dos cuidados poderá 
melhorar o prognóstico dos doen-
tes com AVC. Pertencer a Organi-
zações Internacionais de elevada 
credibilidade como parceiros nes-
te caminho contra o AVC é mais um 
incentivo para a SPAVC, ajudando-a 
a prosseguir para cumprir os seus 
objetivos.
 

INTERNACIONALIZAÇÃO | 10 Anos | sPAVC
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Parabéns e Obrigado!

Rui Cernadas

A ideia da prevenção é, pois, central 
na luta pela redução da prevalência 
e da gravidade das várias manifes-
tações da doença vascular.
E digo doença vascular porque sei 
que o Prof. Doutor Castro Lopes 
fala e bem nesses termos, convicto 
de que a doença cardiovascular ou 
a doença cerebrovascular, não são 
mais do que diferentes cenários da 
mesma patologia, a vascular.
Mas um livro comemorativo do 10.º 
aniversário da Sociedade Portu-
guesa do Acidente Vascular Cere-
bral (SPAVC) não pode deixar de ser 
um testemunho honesto da obra e 
da dedicação do fundador e presi-
dente Prof. Doutor Castro Lopes!
Homem de muitas gerações, médi-
co de muitos saberes, soube con-
gregar e associar em torno do seu 
grande projeto e preocupação mui-
tas vontades, muitas energias, 
muita gente.
A sua disponibilidade para se des-
locar aonde o convidem, a sua pro-
ximidade de colegas e profissio-
nais da saúde, o fácil relaciona-
mento com doentes e público em 
geral, um discurso simples e mo-
tivador para a comunicação social, 
transformaram o Prof. Doutor Cas-
tro Lopes num “cruzado” em nome 
da prevenção da doença vascular.
Diria até, com algum encantamen-
to, que a aposentação do seu Hos-
pital de Santo António, permitiu ex-
ponenciar a sua capacidade de in-
tervenção pública e profissional!
O AVC passou a constar das agen-
das mediáticas e a necessidade de 
explicar ao grande público os hábi-
tos saudáveis e a importância das 
medidas de prevenção constitui tra-
ve-mestra da atividade da SPAVC.
É possível reduzir o número de ca-
sos e o grau de incapacidade dos 
doentes, mas como diz o Professor, 
“é fundamental que as pessoas te-
nham um papel proativo, o que ain-

da não acontece”.
Sediada no Porto, a SPAVC pela 
mão do seu fundador, conseguiu 
a partir do Congresso Nacional do 
AVC, uma verdadeira escola de mo-
tivação social e formação clínica, 
reunindo e partilhando a experiên-
cia de várias especialidades médi-
cas, desafiando os médicos mais 
jovens para uma intervenção deci-
dida contra o AVC, estimulando a 
produção científica e trazendo ao 
Porto e ao país grandes nomes de 
sociedades, hospitais e universida-
des de todo o mundo!
Tenho uma enorme admiração pes-
soal pelo Prof. Doutor José Castro 
Lopes. Mas, mais do que isso, de-
vo-lhe, como médico e como cida-
dão, o respeito por alguém que, a 
cada dia, continua a fazer da Medi-
cina a paixão que nos deve motivar, 
realizar e orgulhar!
Parabéns à SPAVC. Obrigado Prof. 
Doutor Castro Lopes!

a SPAVC pela mão do seu 
fundador, conseguiu 
a partir do Congresso 
Nacional do AVC, uma 
verdadeira escola de 
motivação social e 
formação clínica

Há dez anos, o acidente vascular 
cerebral (AVC) foi declarado como 
catástrofe mundial pela Organiza-
ção Mundial de Saúde.
Na verdade, o AVC tem um peso 
social e económico muito grande, 
sendo a terceira causa de morte 
nos países mais desenvolvidos e a 
primeira em Portugal.
As taxas de mortalidade por doenças 
vasculares têm sofrido uma gradual 
e consistente redução em Portugal, 
 como na generalidade dos países 
europeus.
Apesar de se conhecer a tendência 
de envelhecimento populacional e 
a dificuldade na educação bem-su-
cedida no contexto dos principais 
fatores de risco vascular.

10 Anos | sPAVC | TESTEMUNHOS
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DocUMENTO da escritura pública em Diário da 
República da constituição da SPAVC

A SPAVC foi criada em 8 de março 
de 2005, constituída por escritura 
pública, por iniciativa de um con-
junto de membros do Grupo de Es-
tudo das Doenças Cerebrovascu-
lares da Sociedade Portuguesa de 
Neurologia, que desta forma se ex-
tinguiu ao fim de dez anos de exis-
tência, no entendimento de ser o 
momento de evoluir no sentido de 
um projeto mais abrangente na 
área da Doença Vascular Cerebral.
A SPAVC é uma Sociedade Cientí-

fica sem fins lucrativos, que tem 
como objeto social prevenir e re-
duzir a mortalidade, morbilidade e  
incapacidade devido ao AVC, pro-
mover o estudo, investigação e 
educação sobre esta doença, me-
diante a criação de planos de ação 
e de apoio, identificando os níveis 
de intervenção mais efetivos, con-
tribuindo assim para a melhoria da 
saúde em Portugal. 

in Estatutos da SPAVC, art.º 3.º
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JORNADAS DA SPAVC

Ao longo da sua história, a SPA-
VC procurou a valorização científi-
ca dos especialistas e profissionais 
de saúde. Assim, no ano de 2006, o 
seu plano de ação integrou as Jor-
nadas da SPAVC, que incidiram em 
dois diferentes capítulos:
I - No combate ao AVC. A importân-
cia do Médico de Família - destina-
do aos médicos de família, profis-
sionais da saúde com interesse pela 
doença vascular cerebral em geral 
e alunos dos dois últimos anos das 

Faculdades de Medicina do país.
II - Aprenda o essencial sobre a 
principal causa de morte em Por-
tugal - o Acidente Vascular Cere-
bral - destinada à População Geral.

- Viana do Castelo, 17 e 18  
de fevereiro de 2006

- Odivelas, 24 e 25 de março de 2006
- Viseu, 12 e 13 de maio de 2006
- Évora, 30 de junho e 1 de julho  

de 2006
- Algarve, 13 e 14 de outubro de 2006.
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Normas de Orientação 
Clínica (NOC)

A publicação de normas clínicas 
por parte da Direção-Geral da Saú-
de (DGS) visa assegurar critérios 
de qualidade mensuráveis e com-
paráveis com padrões conhecidos, 
aceites pela comunidade científi-
ca, com base em princípios de cus-
to efetividade. Em si mesma, esta 
decisão não traz grande novida-
de para a generalidade dos clíni-
cos, habituados a encontrar linhas 
orientadoras, sobretudo no que se 
refere às patologias mais prevalen-
tes como é a doença vascular ce-
rebral. Da mesma forma adequa-
da monitorização do cumprimento 
destas normas parece saudável, 

sendo que, nesta altura, mais do 
que isso, poderá corresponder a 
um imperativo por força dos com-
promissos assumidos com as en-
tidades internacionais no âmbito 
da assistência financeira vigente. 
Acontece que o termo orientação 
parece agora revestir-se de um 
carácter de obrigatoriedade que 
tem levantado algumas questões 
no seio da comunidade médica e 
das sociedades científicas. Cum-
pre-nos por isso esclarecer que é 
nossa convicção de que a produção 
destas normas constitui um pas-
so importante na salvaguarda dos 
interesses do doente no contexto 

da difícil situação que o país atra-
vessa. Acreditamos, por isso mes-
mo, que os médicos, a quem cabe 
por em prática estas orientações – 
e que emprestam o seu saber para 
a elaboração das mesmas – serão 
exemplares no seu cumprimento. 
Parece-nos ainda importante frisar 
que isso não significa que os médi-
cos se demitam da responsabilida-
de de cuidar dos doentes que a eles 
se entregam, contrapondo soluções 
divergentes destas normas sempre 
que devidamente justificado, e exi-
gindo a sua atempada atualização 
sempre que a evidência científica 
assim o determine.
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Parecer
lei antitabágica

O parecer da SPAVC sobre o 
projeto de diploma relativo a 
prevenção do tabagismo foi 
enviado às entidades abaixo 
citadas pela seguinte ordem 
cronológica:

> Assembleia da República
 > Presidente 
 > Presidentes dos Grupos    
    Parlamentares
 > Presidente da Comissão 
    da Saúde

> Ministro da Saúde
> Presidente da República
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NOMENCLATURA EXATA

1	  

	  

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral – AVC, abreviadamente designada por 

SPAVC, é uma Associação sem fins lucrativos, que tem como objectivo social, prevenir e reduzir a 

mortalidade, morbilidade e incapacidade devidas ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), promover o 

estudo, a investigação e educação sobre esta doença, mediante a criação de planos de acção e 

de apoio, identificando os níveis de intervenção mais efectivos, contribuindo assim para a melhoria da 

saúde em Portugal. 

Foi criada em Março de 2005, constituída por escritura pública, por iniciativa de um conjunto de 

membros do Grupo de Estudos das Doenças Cerebrovasculares (GEDCV) da Sociedade Portuguesa 

de Neurologia, que desta forma se extinguiu ao fim de dez anos de existência, no entendimento de 

ser o momento de evoluir no sentido de um projecto mais abrangente na área da Doença Vascular 

Cerebral. 

No art. 4º dos seus Estatutos diz-se que a SPAVC para a execução dos seus objectivos deve: 

b) Promover, patrocinar e coordenar acções de formação científica ou outras manifestações que 

contribuam para a divulgação e dinamização da melhor abordagem do Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). 

g) Sensibilizar e consciencializar a opinião pública acerca das características da doença. 

h) Proporcionar aos doentes e seus familiares informações sobre a doença. 

i) Colaborar com as autoridades de Saúde em programas de intervenção sobre a doença 

Convém referir aqui que desde o inicio a SPAVC se consciencializou de que Sociedade Cientifica 

que não se vira para o exterior não consegue os seus objectivos. 

Nos objectivos definidos na Reunião de Helsinborg para 2015 pode ler-se a Recomendação de que 

a promoção da educação sobre AVC para : Publico em geral, Doentes de AVC, Familiares de 

doentes, Profissionais da Saúde e Decisores Políticos contribui de forma evidente para a prevenção 

do AVC, a diminuição da incidência de AVC e a redução na demora entre o inicio de AVC e a 

prestação de cuidados de fase aguda – trombólise incluída. 

Partindo destes princípios a SPAVC no seu Plano de Acção incluiu como principais actividades: 

O seu Congresso Anual, A sua Reunião Anual, A informação da População. 

Em todas estas actividades se trata de formação embora, como é evidente a níveis diferentes de 

profundidade científica. 

É a partir daqui essencialmente, que importa tecer as considerações que fundamentam a proposta 

que se apresenta ao Alto Comissário da Saúde no sentido de alterar a denominação de Grupo 

Coordenador das Doenças Cardiovasculares, de aspecto francamente restritivo, para a de Grupo 

Coordenador das Doenças Vasculares. 

Com efeito a questão da nomenclatura é essencial quando se ensina para que os destinatários 

entendam do que se fala. 

O Termo Cardiovascular apenas deve ser utilizado quando nos referimos às doenças vasculares do 

coração. 

Nomenclatura correta, uma ne-
cessidade: a SPAVC apresentou ao 
Alto Comissário da Saúde uma pro-
posta no sentido de alterar a de-
nominação de Grupo Coordenador 
das Doenças Cardiovasculares, de 
aspeto francamente restritivo, para 
a de Grupo Coordenador das Doen-
ças Vasculares.

	  

	  

A falta de rigor resulta no que se tem apresentado como motivo de confusão e não aprendizagem 

correcta. 

Transcrevo retirado de “Redes de referenciação cardiovascular de urgência e via verde de EAM e 

AVC” (ACS 10.07.06): 

“As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de mortalidade em Portugal, 

representando em 2003, 37,6% de todos os óbitos. A particularidade nacional é que 66,5% das 

mortes são devidas a doença cerebrovascular (DVC) e 33,5% devidos a doença isquémica do 

coração (DIC).” 

É evidente aqui a falta de rigor no que à nomenclatura diz respeito pois começando por se afirmar 

que as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de mortalidade em Portugal, a seguir 

diz-se que afinal a principal causa de morte em Portugal é a doença cerebrovascular (DVC). 

Havemos de convir que há aqui uma série de imprecisões que além de erradas não respeitam a 

Classificação Internacional das Doenças (10ª revisão) 

Anexos 1 

A utilização de uma nomenclatura correcta é pois essencial sobretudo num País em que os 

Profissionais de Saúde e a População Geral têm que utilizar correctamente os termos para saberem 

do que se fala visto estarmos a falar da 1ª Causa de Mortalidade e Incapacidade em Portugal – o 

AVC. 

Temos chamado a atenção para o fundamental de uma Correcta nomenclatura e solicitado a 

utilização dos termos como: 

 doença vascular cerebral e não doença cerebrovascular  

acidente vascular cerebral e não acidente cerebrovascular 

Aliás de acordo com as abreviaturas utilizadas – DVC, AVC. 

Os maus exemplos resultantes de imprecisões que decorrem do desconhecimento de que a utilização 

de nomenclatura correcta é fundamental não devem ser enunciadas, sendo bem conhecidas e em 

número significativo. 

Saliento o trabalho que entre dezoito apresentado como comunicação oral ao 3º Congresso 

Português do AVC realizado nos dias 5, 6 e 7 de Fevereiro de 2008 denominado “Acidente Vascular 

Cerebral na Comunicação Social: um fenómeno de inatenção?” e que foi contemplado com o 1º 

Prémio. 

Penso que o Alto Comissariado da Saúde sairá prestigiado adaptando nomenclatura correcta de 

acordo com a Classificação Internacional das Doenças. 

Devo acrescentar que esta “denominação” não corresponde à pluridisciplinaridade traduzida, por 

exemplo, no doc. “Terapêutica Antitrombótica da Fibrilhação Auricular”. 

Finalmente também desejo afirmar que nada tem a questão da nomenclatura com as Personalidades 

entendidas como adequadas para Coordenação e para Grupos de Trabalho. 

Capítulo IX: Doenças do aparelho circulatório (100-199)

100-102 Febre reumática aguda
105-109 Cardiopatia reumática crónica
110-115 Doença hipertensiva
120-125 Cardiopatia isquémica
126-128 Doença cardio-pulmonar e doenças da circulação pulmonar
130-152 Outras cardiopatias
160-169 Doenças cérebro-vasculares
170-179 Doenças das artérias, das arteríolas e dos capilares
180-189 Doenças das veias, dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos, 

não classificadas em outra parte
195-199 Outras alterações e as não especificadas do aparelho circulatório

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - X REVISÃO
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CONGRESSO Português  
do AVC

De acordo com o Art.º 3.º dos Es-
tatutos da SPAVC, define-se como 
seu “objeto social: prevenir e re-
duzir a mortalidade, morbilida-
de e incapacidade devidas ao AVC, 
promover o estudo, investigação e 
educação sobre esta doença con-
tribuindo assim para a melhoria da 
saúde em Portugal”.

Conscientes da necessidade do 
cumprimento da educação sobre o 
acidente vascular cerebral, realiza-
-se anualmente o Congresso Por-
tuguês do AVC, onde se reúnem 
personalidades da maior craveira 
científica nacionais e internacionais 
com particular dedicação ao estudo 
e à investigação.
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1.º Congresso Português do AVC
Porto, 1 a 3 de fevereiro de 2007
2.º Congresso Português do AVC
Cascais, 24 a 26 de janeiro de 
2008
3.º Congresso Português do AVC
Porto, 5 a 7 de Ffevereiro de 2009
4.º Congresso Português do AVC
Porto, 4 a 6 de fevereiro de 2010
5.º Congresso Português do AVC

Porto, 3 a 5 de fevereiro de 2011
6.º Congresso Português do AVC
Porto, 2 a 4 de fevereiro de 2012
7.º Congresso Português do AVC 
Porto, 31 de janeiro a 2 de fevereiro 
de 2013
8.º Congresso Português do AVC
Porto, 6 a 8 de fevereiro de 2014
9.º Congresso Português do AVC
Porto, 5 a 7 de fevereiro de 2015

CRONOLOGIA DO CONGRESSO PORTUGUÊS DO AVC
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DIA NACIONAL do DOENTE  
com AVC

A 31 de março celebra-se o Dia Nacional do Doente com Acidente 
Vascular Cerebral, efeméride publicada no Diário da República II 
Série n.º 23910/2003. Este dia pretende alertar a sociedade civil para 
a realidade do AVC em Portugal e sensibilizar a sociedade para o 
rastreio e prevenção. 
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sede spavc

A sede da Sociedade Portuguesa do Acidente 
Vascular Cerebral localiza-se na Cidade Invicta, 
no seguinte endereço.

Rua de Cervantes 388-398 
4050-186 Porto
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DIA MUNDIAL  
do avc

8P�FRQVHOKR�GD

 

O Dia Mundial do AVC é assinalado a 29 de outubro. Nesta data, a SPAVC 
desenvolve ações de formação junto da população geral, procurando 
informar quanto à caracterização da doença, modo de prevenção, 
atitude a tomar no caso de seu aparecimento o que subentende o seu 
reconhecimento, e de como proceder para evitar que se repita.

29 de outubro

DIA MUNDIAL 
DO AVC
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campanhas do dia  
mundial do avc

Sabias que o AVC é 

a principal causa 

de morte e incapacidade 

em Portugal? 
Sabias que  

um fumador 

tem um risco  

2 vezes maior 

de ter um AVC? 

Sabias que 
a cada  2 minutos 
acontece um AVC? 

Sabias que 1 em cada 6 pessoas 

terá um AVC ao longo da vida? 

Sabias que 30% das pessoas 
que sofrem um AVC morrem 

ao fim de um ano e que 
metade dos sobreviventes 
ficam com algum grau de 

deficiência? 

Sessões de esclarecimento: 

Escola Secundária  

Garcia de Orta 

Dia 28 de Outubro 

Entre as 10h00 e as 18h30 

Prof. Castro Lopes - 

Presidente da Sociedade Portuguesa 
do AVC 

Dra. Sandra Alves - Nutricionista 

Testemunhos de doentes vitimas  

de AVC 

Aparece! Contamos contigo! 

D I A  M U N D I A L  D O  A V C  
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Reunião das unidades 
de UAVC

reunião Anual 
da SPAVC

A SPAVC define como um dos obje-
tivos “a criação de um banco de da-
dos com vista a redes de Unidades 
de AVC, com protocolos comuns, 
troca de experiências de tratamen-
to na fase aguda, uniformizando 
práticas entre todos os que cuidam 
dos doentes.”
Neste sentido, a SPAVC promoveu 
a realização da Reunião das Unida-
des de AVC, qual participaram ele-
mentos da maioria de Unidades de 
AVC de Portugal.

1.ª Reunião de UAVC
Lisboa, 9 de janeiro de 2010 
2.ª Reunião de UAVC
Fátima, 25 de novembro de 2011
3.ª Reunião de UAVC
Lisboa, 26 de outubro de 2012
4.ª Reunião de UAVC
Lisboa, 25 de outubro de 2013
5.ª Reunião de UAVC
Lisboa, 31 de outubro de 2014 
6.ª Reunião de UAVC
Lisboa, 23 de outubro de 2015

A realização da Reunião Anual é destinada a todos os sócios da SPAVC. 
Através da apresentação de casos clínicos problemáticos no que diz respei-
to ao diagnóstico e ao tratamento, essencialmente destinados aos médicos 
em formação, procura-se a sua valorização clínica e científica.
São discutidos e implementados trabalhos científicos cooperativos nacio-
nais ou internacionais, baseados na atualidade no campo da doença vas-
cular cerebral.

1.ª Reunião Anual da SPAVC
Sesimbra
2.ª Reunião Anual da SPAVC
Curia, 15 de outubro de 2005
3.ª Reunião Anual da SPAVC
Curia, 22 de abril de 2006
4.ª Reunião Anual da SPAVC
Cantanhede, 11 de novembro de 2006
5.ª Reunião Anual da SPAVC
Aveiro, 20 de outubro de 2007
6.ª Reunião Anual da SPAVC
Fátima, 18 de outubro de 2008
7.ª Reunião Anual da SPAVC
Curia, 17 de outubro de 2009
8.ª Reunião Anual da SPAVC
Fátima, 23 de outubro de 2010
9.ª Reunião Anual da SPAVC
Fátima, 25 de novembro de 2011
10.ª Reunião Anual da SPAVC
Lisboa, 27 de outubro de 2012
11.ª Reunião Anual da SPAVC
Lisboa, 26 de outubro de 2013 
12.ª Reunião Anual da SPAVC
Lisboa, 1 de novembro de 2014 
13.ª Reunião Anual da SPAVC
Lisboa, 24 de outubro de 2015
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órgãos Sociais
2005 – 2018

TRIÉNIO 2005 –2008
 

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Patrícia Martins Canhão
Secretários
José Carlos Bandeira e Costa
Ana Amélia Nogueira Pinto
 
DIREÇÃO
Presidente
José Remísio de Castro Lopes
Vice-Presidentes
Raimundo José Silva Martins
Vítor Augusto Oliveira
Secretária
Marta M O Carvalho Monteiro
Tesoureiro
João Manuel Ramalho Fontes

CONSELHO FISCAL
Presidente
Manuel Jorge Maia Correia
Vogais
Maria Gabriela P Oliveira Lopes
José Fernando Oliveira Lopes

TRIÉNIO 2008 –2011

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Fernando Pita
Secretários
Ana Amélia Nogueira
Jorge Luís Mourão Poço

DIREÇÃO
Presidente
José Remísio de Castro Lopes
Vice-Presidentes
Raimundo José Silva Martins
Vítor Augusto Oliveira
Secretária
Carla Maria Costa Ferreira
Tesoureiro:
José Fernando Grilo Gonçalves
 
CONSELHO FISCAL
Presidente
Manuel Jorge Maia Correia
.Vogais
Maria Antónia Oliveira Ferro
Sebastião José Geraldes Barba
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TRIÉNIO 2012-2015 
 

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente 
Manuel Jorge Maia Pereira Correia 
Secretários 
Luís Ferreira Marques Pereira 
Manuel Alexandre Santos Manita

DIREÇÃO
Presidente 
José Remísio Castro Lopes 
Vice-Presidentes 
Elsa Irene Peixoto Azevedo Silva 
Patrícia Martins Canhão Rodrigues
Secretário 
Vitor Tedim Cruz 
Tesoureiro 
Miguel Maria Ribeiro Soares Rodrigues

CONSELHO FISCAL
Presidente 
Carla Maria Costa Ferreira 
Vogais 
Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa 
Luís Miguel Galo Veloso

TRIÉNIO 2015-2018 

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente 
Manuel Jorge Maia Pereira Correia 
Secretários 
Luís Ferreira Marques Pereira 
Manuel Alexandre Santos Manita

DIREÇÃO
Presidente 
José Remísio Castro Lopes 
Vice-Presidentes 
Elsa Irene Peixoto Azevedo Silva 
Patrícia Martins Canhão 
Secretário 
Vitor Tedim Cruz 
Tesoureiro 
Miguel Maria Ribeiro Soares Rodrigues

CONSELHO FISCAL
Presidente 
Carla Maria Costa Ferreira 
Vogais 
Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa 
Luís Miguel Galo Veloso
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a razão que me impulsiona 
a escrever-lhe uma carta 
em vez de um artigo 
formal, prende-se com 
um sentimento: a SPAVC 
é indissociável do seu 
fundador e presidente

Pedro Cantista 

Exmo. Sr. Presidente da SPAVC, 
Sr. Prof. Doutor Castro Lopes,

Disseram-me que fazia muito 
gosto em que eu escrevesse al-
gumas palavras relativas à efe-
méride da Sociedade que o Se-
nhor Professor fundou e à qual 
superiormente preside desde o 
seu início. Espero que me per-
doe; porque ao invés de escrever 
habituais palavras de circunstân-
cia, certamente insuficientes para 
fazer justiça ao inexcedível mérito 
que a SPAVC merece, optei por lhe 
escrever esta carta. 
Valorizo muito as cartas. Até por-
que hoje escasseiam. Deram lu-
gar a e-mails e sms, quando não a 
likes e posts. Já poucos escrevem 
cartas. Eu teimosamente ainda o 
faço, em especial para os Amigos.
Sei que também não leva a mal 
que a torne pública, pois estamos 
apenas a partilhá-la com gente 
amiga. 
Mas a razão que me impulsiona a 
escrever-lhe uma carta em vez de 
um artigo formal, prende-se com 
um sentimento: a SPAVC é indis-
sociável do seu fundador e presi-
dente.
Assim, homenagear um é home-
nagear outro. Opto pela via pes-
soal que conduz à institucional. 
Dizem-me mais as pessoas. Tal-
vez por (de)formação profissional…
Eis pois algumas palavras que, 
através desta carta ao Presiden-
te da SPAVC, me ocorre transmitir 
alargadamente a todos quantos 
partilharam consigo este caminho 
de dedicação e missão, em prol do 
progresso científico e clínico dos 
cuidados de saúde no AVC.
No dia 8 de março de 2015 a So-
ciedade Portuguesa do Acidente 
Vascular Cerebral – SPAVC com-
pletou 10 anos da sua fundação.
Uma década constitui uma unida-

de temporal de referência cujo fi-
nal conduz, inevitavelmente, a di-
ferentes exercícios de reflexão so-
bre os acontecimentos ocorridos 
ou sobre as atividades desenvol-
vidas ao longo desse espaço de 
tempo.
Neste sentido podemos dizer que 
estamos a comemorar, isto é, a 
“trazer à memória”, a “fazer recor-
dar”. É este com efeito o signifi-
cado da palavra comemorar. Mas 
curiosamente os vários dicioná-
rios da língua portuguesa esten-
dem esse significado, referindo 
expressões como “lembrar juntos”, 
“união de pessoas para relembrar 
factos passados” ou ainda “lembrar 
um facto passado para festejar”.
Comemorar passa pois também 
a ser “festejar”, “celebrar”, “enal-

Celebrar 10 anos
Carta ao Sr. Prof. Doutor Castro Lopes

10 Anos | sPAVC | TESTEMUNHOS
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Todos estes avanços se 
traduziram num efetivo 
progresso verificado na 
clínica do AVC. Temos hoje 
melhor prevenção, melhor 
tratamento e melhor 
reabilitação

múltiplas jornadas 
organizadas pela nossa 

Sociedade têm servido de 
mola impulsionadora e 

dinamizadora de toda uma 
actividade educativa de 

saúde que inevitavelmente 
traz resultados práticos 

muito concretos

tecer”, “louvar”, “aplaudir”, “pro-
mover”, “solenizar” (curiosamente 
todos estes termos são referidos 
nos diversos dicionários…)
Por vezes faltam-nos as pala-
vras. Mas aqui elas surgem na-
turalmente, tal é a sua adequa-
ção às circunstâncias. Nestes 10 
anos foram muitos os motivos da 
nossa satisfação. Por isso deve-
mos comemorar e celebrar, dan-
do ainda largas a que o nosso es-
tado de espírito percorra todos os 
sinónimos destes étimos, que na-
turalmente surgem neste contex-
to feliz.
A última década trouxe-nos gran-
des avanços científicos no conhe-
cimento dos processos fisiopato-
lógicos do AVC; na farmacotera-
pia aplicável nesta área (desde o 
controle da hipertensão arterial 
à hipocoagulação); na interven-
ção endovascular que permite já 
a remoção de trombos; nas múlti-
plas tecnologias de Medicina Físi-

ca e de Reabilitação. Todos estes 
avanços se traduziram num efeti-
vo progresso verificado na clínica 
do AVC. Temos hoje melhor pre-
venção, melhor tratamento e me-
lhor reabilitação.
Temos acima de tudo clara cons-
ciência da enormíssima impor-
tância deste flagelo sanitário, tão 
ligado a fatores de risco decor-
rentes dos vícios comportamen-
tais das chamadas sociedades in-
dustriais: o tabagismo e as suas 
terríveis consequências, nomea-
damente ao nível vascular; o ele-
vado consumo de sal e o seu im-
pacte no aumento da incidência e 
prevalência da hipertensão arte-
rial; os erros alimentares e o se-
dentarismo na génese da obesi-
dade e da diabetes tipo 2; o tão 
propalado stress potenciador de 
todos estes comportamentos e 
respectivos riscos.
Consciente desta realidade a 
SPAVC tem vindo a desenvolver 
uma campanha a todos os títulos 
notável, alicerçada numa estraté-
gia de mobilização de um conjun-
to de intervenientes, muito para 
além dos profissionais de saúde, 
naturalmente já envolvidos. Refe-
rimo-nos sobretudo à participação 
dos doentes e das autarquias. A 
comemoração do Dia Nacional de 
Doente com AVC e do Dia do AVC, 
aliados às múltiplas jornadas or-
ganizadas pela nossa Sociedade 
têm servido de mola impulsiona-
dora e dinamizadora de toda uma 
actividade educativa de saúde que 
inevitavelmente traz resultados 
práticos muito concretos.
A par destas campanhas, a SPAVC 
realizou anualmente múltiplas reu-
niões científicas, constituindo os 
seus 10 Congressos pontos altos da 
vida desta sociedade médica.
Em cada congresso é-nos propor-
cionado um criterioso programa 

TESTEMUNHOS | 10 Anos | sPAVC
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que contempla os principais ob-
jetivos da missão a que a SPAVC 
se propôs na sua fundação: no-
vos conhecimentos científicos no 
campo da etiopatogenia, do diag-
nóstico, da prevenção, da tera-
pêutica, da reabilitação; dinami-
zação da formação e investiga-
ção; cooperação entre os centros 
nacionais e internacionais que se 
dedicam ao AVC; esforço de sen-
sibilização social; estratégias or-
ganizativas para uma mais efeti-
va assistência em todo o território 
de Portugal.
Não posso terminar esta evoca-
ção sem tecer algumas conside-
rações sobre a atuação da Medici-
na Física e de Reabilitação (MFR) 
no AVC. Desde a primeira hora 
que a SPAVC tem dado devido des-
taque a esta componente essen-
cial da assistência ao doente com 
AVC. Sou disso testemunha pri-
vilegiado. Por alturas da funda-
ção da SPAVC ocupava funções de 
presidente da Direção da Socieda-
de Portuguesa de Medicina Física 
e de Reabilitação (SPMFR). Des-
de logo as duas sociedades uni-
ram esforços de cooperação que 
não mais deixaram de desenvol-
ver. Festejamos pois todos juntos, 
SPAVC e SPMFR.
Ao longo destes 10 anos temos 
tido connosco grandes nomes na-
cionais e internacionais da MFR. 
Temos divulgado os avanços cien-
tíficos e tecnológicos que per-
mitem hoje a utilização de no-
vos métodos na reabilitação. Te-
mos assim contribuído para mais 
informação, mas também para 
mais formação. As mensagens 
que temos transmitido têm sido 
bem claras e objetivas promo-
vendo também uma maior divul-
gação.
Finalmente, tivemos a felicidade 
de ver abrir o Centro de Reabilita-

ção Norte – Hospital Dr. Ferreira 
Alves, o quarto e último dos hos-
pitais especializados previstos na 
rede de referenciação de cuidados 
de Medicina Física e de Reabilita-
ção para Portugal. Fazemos votos 
para que a sua missão seja coroa-
da dos maiores êxitos para bene-
fício de todos quantos a ele acor-
rem e particularmente aos que 
sofreram AVC. 
Uma década passou. Foi um co-
meço magnífico! Obriga-nos a 
continuar com a mesma energia e 
pundonor. Com a mesma dedica-
ção e a mesma paixão.
Será difícil. Para o conseguirmos 
temos todavia um grande trunfo: 
o exemplo do Prof. Doutor Castro 
Lopes.

Bem haja!

Receba, Senhor Prof. Doutor Castro 
Lopes, os melhores cumprimen-
tos da mais elevada consideração 
e profunda estima, deste seu discí-
pulo e muito obrigado amigo,

Pedro Cantista 

Enumerar todas as 
realizações desta 

década não caberia no 
espaço desta carta. 

Mas o seu registo 
está exemplarmente 

documentado pela 
excelente organização 
de todo o secretariado 

da SPAVC, que aqui também 
louvamos e celebramos

Temos divulgado os 
avanços científicos e 
tecnológicos que permitem 
hoje a utilização de novos 
métodos na reabilitação. 
Temos assim contribuído 
para mais informação, mas 
também para mais formação

10 Anos | sPAVC | TESTEMUNHOS
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A primeira sociedade científica médica  
a aderir ao Health Cluster Portugal

Vítor Tedim Cruz

Em 2015, a Sociedade Portugue-
sa do Acidente Vascular Cerebral 
(SPAVC) completou o seu proces-
so de adesão como Associado Ho-
norário do Health Cluster Portugal 
(HCP). Ao fazer 10 anos de ativida-
de esta é uma meta que demons-
tra bem a transversalidade do pa-
pel que a SPAVC desempenha e o 
modo ativo como pretende intervir 
para conseguir atingir o seu princi-
pal objetivo, que é: reduzir o impac-
to do AVC na sociedade portuguesa. 
Como sabemos, a SPAVC é a princi-
pal sociedade científica médica na-
cional dedicada ao acidente vascu-
lar cerebral (AVC). Tem como ob-
jetivo principal prevenir e reduzir 
a mortalidade, morbilidade e inca-
pacidade devido ao AVC, promover 
o estudo, investigação e educação 
sobre esta doença, mediante a cria-
ção de planos de ação e de apoio, 
identificando os níveis de interven-
ção mais efetivos, contribuindo as-
sim para a melhoria da saúde em 
Portugal.
Foi criada em 2005, por iniciativa de 
um conjunto de membros do Gru-
po de Estudo das Doenças Cere-
brovasculares (1995-2005) da So-
ciedade Portuguesa de Neurologia 
(1982-) e é a representante nacio-
nal na European Stroke Organization 
e World Stroke Organization, as or-
ganizações internacionais mais re-
levantes nesta área. 
A nível nacional a SPAVC agrega 
o interesse participado dos médi-
cos e outros profissionais de saú-
de que se dedicam a todas as fases 
da prevenção e tratamento do AVC, 
nomeadamente nas áreas da Neu-
rologia, Neurorradiologia, Neuroci-
rurgia, Medicina Física e Reabilita-
ção, Medicina Geral e Familiar, Me-
dicina Interna e outras especialida-
des afins. Os seus parceiros insti-
tucionais habituais incluem as uni-
dades de AVC, serviços e departa-

mentos médicos hospitalares, ser-
viços de emergência pré-hospita-
lar, unidades de cuidados primá-
rios, centros e unidades de reabi-
litação, sociedades científicas re-
lacionadas, associações de doentes 
e cuidadores, principais universida-
des e centros de investigação bási-
ca, clínica e epidemiológica que de-
senvolvem actividade científica e 
pedagógica na área do AVC.
A enorme incidência e prevalência 
do AVC e incapacidade associada a 
este grupo de doenças traduzem-
-se em elevada pressão para a mu-
dança ao nível dos serviços de saú-
de, o que atrai a atividade empresa-
rial no setor.
A área das neurociências em ge-
ral e, mais em particular, a doença 
vascular cerebral têm vindo a cons-
tituir-se como um foco de aten-
ção privilegiado para a inovação 
em saúde a nível mundial e para as 
empresas que desenvolvem produ-

Ao fazer 10 anos de 
atividade esta é uma meta 
que demonstra bem a 
transversalidade do papel 
que a SPAVC desempenha e o 
modo ativo como pretende 
intervir para conseguir 
atingir o seu principal 
objetivo, que é: reduzir o 
impacto do AVC na sociedade 
portuguesa
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tos e serviços na área. A SPAVC é 
uma associação sem fins lucrativos 
e com um objetivo claro de promo-
ção da saúde através do desenvol-
vimento científico e tecnológico em 
todas as vertentes da doença vas-
cular cerebral. Com a sua adesão 
ao HCP, a SPAVC procura:
a) Agilizar a relação com entidades 
empresariais e empreendedores 
nacionais e internacionais que de-
senvolvam atividades no âmbito da 
medicina preventiva e em todas as 
fases da prestação de cuidados de 
saúde aos doentes com AVC;
b) Estar mais próxima dos proces-
sos de implementação e dissemi-
nação de novas soluções de base 
científica e tecnológica. Estes pro-
cessos têm origem muitas vezes 
nas universidades e serviços de 
saúde, mas a sua aplicação, disse-
minação e validação científica em 
grande escala obrigam cada vez 
mais ao envolvimento de estruturas 
de base empresarial e redes cola-
borativas onde a SPAVC pretende 
estar presente;  
c) Através da rede de profissionais 
e instituições que agrega, a SPAVC 
pretende ser um interlocutor e pi-
vot privilegiado na área do AVC para 
projetos nacionais e internacionais 
que procurem melhorar os resul-
tados ao nível da saúde das popu-
lações.
Nesta área específica das neuro-
ciências e da doença vascular ce-
rebral percebemos que a SPAVC 
desenvolve uma ação com tanto 
de complementar como de alinha-
mento com o HCP, salientando-se 
nesta relação singular os seguin-
tes aspetos:
a) Preocupação permanente com 
a qualificação dos profissionais 
num setor cada vez mais espe-
cializado e a qualidade, excelên-
cia e profissionalismo como re-

quisitos em toda a sua atividade;
b) Agregação de uma rede nacio-
nal com uma forte vocação inter-
nacional e de projeção da imagem 
de Portugal como um país onde se 
inova, investiga e implementa em 
saúde;
c) Fomentar ativamente a inova-
ção e produção de ciência e tec-
nologia aplicadas aos problemas 
mais relevantes na área da saú-
de, no presente caso a prevenção 
e tratamento do AVC e da doença 
vascular cerebral;
d) Promover e incentivar a coo-
peração entre os profissionais, as 
instituições de saúde, empresas, 
organizações, universidades e en-
tidades públicas;
Por tudo isto não poderíamos dei-
xar de estar muito orgulhosos por 
sermos mais uma vez pioneiros 
no seio das Sociedades Científi-
cas Médicas em Portugal. 
A inovação e a geração de novas 
soluções para os principais pro-
blemas que nos afetam e sobretu-
do o seu processo de implemen-
tação também passam pelas em-
presas na área da saúde. Portugal 
tem um desígnio nessa área. Ao 
ser um dos países onde o impac-
to do AVC é mais relevante pode 
também ser um dos locais onde 
podem surgir soluções mais de-
terminantes. 
Ao associar-se ao HCP, a SPAVC 
não procura mais do que cumprir 
a sua missão. Procura mobilizar 
uma enorme força de mudança 
e procura o seu foco na área do 
acidente vascular cerebral, para 
que do trabalho conjunto possam 
surgir novas soluções e para que 
estas cheguem rapidamente ao 
maior número de cidadãos que 
delas necessitem e do modo mais 
sustentável possível para os ser-
viços de saúde.

Ao ser um dos países onde 
o impacto do AVC é mais 

relevante pode também ser 
um dos locais onde podem 

surgir soluções 
mais determinantes
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Cultura e mudança de paradigma  
na prevenção e tratamento do AVC

José M. Calheiros

Hoje em dia ninguém pode ignorar 
que a vasta maioria dos acidentes 
vasculares cerebrais (AVC) são pre-
veníveis e tratáveis. 
Num passado não muito distante, o 
AVC era uma “fatalidade” inexorável. 
Na fase aguda, a maioria dos doen-
tes com um AVC instalado ou sin-
tomatologia sugestiva de “Acidente 
Isquémico Transitório” (AIT) eram, 
frequentemente, rejeitados pelos 
serviços, não passando da Urgên-
cia. Frequentemente aí permane-
ciam em condições muito precárias 
aguardando destino. Um dos obje-
tivos da instituição era “proteger a 
enfermaria dos casos indesejáveis” 
– doentes com AVC, cirrose hepática 
e outras, situações com uma forte 
componente de miséria social. A te-
rapêutica disponível era escassa – se 
o doente estava incontinente ou tinha 
dificuldades na deglutição duas son-
das “resolviam” o problema.
Os doentes quando internados fi-
cavam, em regra, na Medicina. Os 
serviços de Neurologia só excecio-
nalmente internavam estes doen-
tes – AITs em jovens ou suspeita de 
malformação vascular. Os colegas 
vinham, por chamada, à Medicina, 
registavam detalhadamente o qua-
dro clínico e localização, apoiando os 
internos. Os serviços de Fisioterapia 
não dispunham de recursos adequa-
dos atribuindo a estes doentes priori-
dade muito baixa. Terapia da fala era 
uma miragem.
Aquando da alta a família recebia a 
“nota de alta” de teor praticamente 
constante – “Doente com sequelas 
de AVC. Medicado. Carta para o mé-
dico assistente”.
Felizmente esta situação alterou-se 
radicalmente. Os novos meios tera-
pêuticos de fase aguda determinaram 
uma profunda reorganização dos ser-
viços e o modo como profissionais e 
sociedade “olham” para o AVC.

Os novos meios 
terapêuticos de fase 
aguda determinaram uma 
profunda reorganização 
dos serviços e o modo 
como profissionais e 
sociedade “olham” para 
o AVC

 
“O AVC É UMA EMERGÊNCIA 
MÉDICA. NÃO SEJA VÍTIMA. 
PREVINA-SE”

As “unidades de AVC” apresenta-
das, frequentemente, como mo-
delos elitistas e de desperdício de 
recursos, são hoje aceites como 
unidades essenciais onde se pra-
ticam cuidados integrados de qua-
lidade envolvendo diversos grupos 
de profissionais de saúde. São tam-
bém unidades de formação e inves-
tigação identificando novas neces-
sidades, redefinindo critérios, etc. 
Não obstante, subsistindo, entre 
nós, profundas assimetrias. Não é 
o mesmo ser vítima de um AVC em 
zonas apetrechadas ou não e sendo 
o “O AVC uma emergência - Tempo 
é cérebro!”.
Por outro lado, temos assistido, 
pelo mundo fora, ao desenvolvi-
mento de sociedades científicas e 
associações de doentes que pro-
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centram na “sua ciência” e no co-
nhecimento.

“PROMOVER – PREVENIR
– TRATAR – CUIDAR”

Actuando junto dos doentes, suas 
famílias e comunidade, são com-
ponentes que definem a qualidade 
dos serviços e que, se praticados 
como um todo, contribuirão para 
alcançar a prioridade definida pela 
OMS “Parar a epidemia das doen-
ças crónicas”.
A Prevenção exige uma atitude pró
-ativa de cada um de nós.
A SPAVC cumpre com distinção a 
sua missão. 

movem a indispensável “transfe-
rência de conhecimento” para a 
comunidade e a actualização dos 
profissionais, como é o caso da 
nossa Sociedade Portuguesa do 
Acidente Vascular Cerebral (SPAVC). 
Conhecer, comunicar, prevenir e 
atuar sobre fatores de risco “modi-
ficáveis” são hoje imperativos que 
não podem ser negligenciados por 
nenhum profissional de saúde. A co-
munidade exige-o e tem esse direito.
Esta ação exige atuar na hiperten-
são arterial, fibrilação auricular, 
dislipidémias e diabetes, ainda hoje 
subdiagnosticadas, submedicadas e 
subcontroladas. 
Não obstante, escassos recursos 
e empenhamento são dedicados a 
outros fatores de risco bem conhe-
cidos e modificáveis como o são o 
tabagismo, o abuso do álcool, ali-
mentação saudável, sedentarismo 
e outros. A página da SPAVC na 
secção dirigida ao público, bem 
alerta para tal, informando como 
os identificar e prevenir. 

EU NÃO ARRISCO!

A prevenção integrada das doen-
ças crónicas e a consequente mu-
dança de comportamentos, ainda 
constitui entre nós uma miragem 
a qual, apesar das estratégias e 
programas da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e dos esforços de 
longa data de “alguns visionários”, 
permanece fragmentada no que 
respeita aos saberes, meios e pro-
gramas, sem recursos e com prio-
ridade baixa. 
A SPAVC em dez anos muito con-
tribuiu para a capacitação da socie-
dade e dos profissionais. As ações 
com a comunidade, o congresso, 
as bolsas, prémios, grupos de tra-
balho, distinguem esta sociedade 
científica da maioria das que se 

A SPAVC em dez anos 
muito contribuiu para a 

capacitação da sociedade 
e dos profissionais

A Prevenção exige uma 
atitude pró-ativa de 
cada um de nós.
A SPAVC cumpre com 
distinção a sua missão
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Uma palavra de 
louvor à Sociedade 
Portuguesa do AVC, 
com a inerente quota 
de responsabilidade na 
progressiva melhoria 
do tratamento 
proporcionado aos 
nossos doentes

Uma palavra 
de louvor à SPAVC

Fernando Pita

Uma palavra de louvor à Sociedade 
Portuguesa do AVC, com a inerente 
quota de responsabilidade na pro-
gressiva melhoria do tratamento 
proporcionado aos nossos doentes 
e, principalmente, pelos AVC que 
evitou pela educação para a saúde 
e divulgação das medidas preventi-
vas em termos populacionais.
Um especial louvor ao Prof. Doutor 
Castro Lopes pelo trabalho dedi-
cado de uma vida, pela inabalável 
convicção na evidência das carac-
terísticas únicas dos doentes com 
AVC, diferenciadoras, específicas.

Quase início

Manuel Correia

O postulado do Prof. Doutor Castro 
Lopes, “o acidente vascular cere-
bral é uma doença neurológica” …
…Primeiros dias de junho de 1989, 
uma viagem de comboio de Bru-
xelas a Maastricht, também com 
a sua mulher  Maria Salomé, … é 
preciso ver a Gabriela Sabatini em  
Roland Garros e ouvir as notícias 
que vêm de Tiananmen; é claro, 
participar na reunião da European 
Atrial Fibrillation Trial e da European 
Carotid Surgery Trial. No meio dis-
to conhecer a história catastrófica 
de dois doentes com enfarte cere-
bral tratados com estreptoquinase 
intravenosa e à noite descobrir, no 
labirinto de um palácio, onde se en-
contravam os alimentos …
…Construir organizações, atender 
a quem é novo, libertar-lhes o pen-
samento, no confronto interno, e na 
defesa externa de todos e de cada 
um …

a quem é novo, 
libertar-lhes o 
pensamento, no 

confronto interno, e na 
defesa externa de todos 

e de cada um …
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Fórum de discussão 
refletida dos mais 
experientes, torna-se 
o centro coordenador 
e uniformizador 
de recomendações, 
protocolos clínicos e 
investigação científica

O país como palco  
e o mundo como espelho

Carla Ferreira

Uma mensagem de parabéns à So-
ciedade Portuguesa de Acidente Vas-
cular Cerebral pelos seus 10 anos 
de vida tem de ser, na verdade, uma 
mensagem de parabéns ao Prof. 
Castro Lopes.
A sua visão de um grupo de profis-
sionais unidos em redor do cérebro 
e dos seus vasos, trabalhando para 
tratar e prevenir este flagelo, ma-
terializa-se diariamente no que a 
SPAVC significa.
Tenho a mesma idade neurológica 
que o Grupo que liderou e depois 
originou a SPAVC e ao longo destes 
anos, de alguns neurologistas que 
se encontravam para discutir temas 
de interesse comum, surgiu uma 
sociedade multidisciplinar, inclusiva, 
com todo o território nacional como 
palco e o mundo como espelho. Afir-
mando-se como interlocutora privi-
legiada com outras sociedades cien-
tíficas, com a sociedade civil e com 
a comunidade, coloca a viagem da 
pessoa com doença vascular cere-
bral no centro da luta pela plenitude 
da vida humana.
Exemplos do seu trabalho são a cria-
ção do Dia Nacional do Doente com 
AVC, a comemoração do Dia Mundial 
do AVC, a realização das Jornadas 
da SPAVC, especialmente dedicadas 
aos Médicos de Família, a organiza-
ção das Reuniões das Unidades de 
AVC, Reunião Anual e o Congresso. 
Sempre aberta à participação de 
todos, acolhe a contribuição dos 
mais jovens facilitando inscri-
ções livres para primeiros autores, 
premiando-os pela qualidade, es-
timulando a formação de grupos 
de trabalho, por proposta direta da 
SPAVC ou por disponibilizar o seu 
patrocínio. 
Fórum de discussão refletida dos 
mais experientes, torna-se o centro 
coordenador e uniformizador de re-
comendações, protocolos clínicos e 

Sociedade multidisciplinar e inclusiva

investigação científica.
E acima de tudo, com as sessões de-
dicadas, a realização de campanhas 
de prevenção, de controlo de fatores 
de risco, de reconhecimento de si-
nais de alerta e de formas de reação, 
com as caminhadas e corridas, es-
tende o seu abraço à população.
Assim, Sr. Prof. Doutor Castro Lopes, 
os meus parabéns pela Sua Socieda-
de Portuguesa do AVC!
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Dia Nacional do Doente 
com AVC e o papel da SPAVC

Sebastião Geraldes Barba

Prof. Doutor Castro Lopes. O Con-
gresso Português do AVC, even-
to anual de grande nível científico 
que tem tido um papel fundamen-
tal na atualização científica dos co-
nhecimentos de todos profissionais 
ligados ao tratamento destes doen-
tes, quer na fase aguda da doença 
quer no pós-AVC. É de salientar a 
forma independente com que estes 
conhecimentos são transmitidos, 
muitas vezes com críticas claras 
e fundamentadas à política nacio-
nal de saúde. A grande recompen-
sa da Sociedade neste seu décimo 
aniversário é, sem dúvida, a redu-
ção dos números atuais de doentes 
com AVC em Portugal e a redução 
dos seus deficits. Para estes resul-
tados tem contribuído certamen-
te todas as iniciativas aqui já refe-
ridas, e de uma forma especial a 
Via Verde AVC e a criação das Uni-
dades de AVC a nível nacional, nas 
quais a Sociedade tem tido um pa-
pel importante na formação dos 
seus profissionais e no apoio cientí-
fico. É com orgulho e satisfação que 
continuo a pertencer a esta Socie-
dade que vi nascer e à qual dese-
jo que repita muitos 10 anos e que 
continue de forma dinâmica e per-
sistente, como tem feito até agora 
e em colaboração com outras so-
ciedades médicas, a lutar por todos 
os meios na redução do número de 
doentes com AVC em Portugal.

Na sequência da promulgação em 
Diário da República a 11 de dezem-
bro o despacho 23910/ 2003, a ins-
tituir o dia 31 de março como Dia 
Nacional do Doente com Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), foi criada 
oficialmente a oportunidade de to-
das as Sociedades Médicas envolvi-
das nesta temática poderem, ao ce-
lebrar este dia, levar a cabo ações 
de sensibilização na sociedade civil 
para este grande problema de Saú-
de Nacional.
A Sociedade Portuguesa do Aciden-
te Vascular de Portugal está de pa-
rabéns, pois de uma forma aberta a 
todos profissionais, médicos e não 
médicos que tratam estes doentes, 
de uma forma clara e persistente 
para a qual tem contribuído o di-
namismo do seu presidente, soube 
sempre com várias iniciativas, quer 
junto da população em geral e dos 
profissionais de saúde, lutar por 
este objetivo: que é reduzir o nú-
mero de mortes por AVC em Portu-
gal e reduzir os deficits resultantes 
desta grave doença. O dinamismo 
da Sociedade tem sido concretizado 
em várias iniciativas públicas, cul-
turais, científicas e de prémios de 
investigação, das quais gostaria de 
destacar a celebração do Dia Na-
cional do Doente com AVC, que tem 
vindo a ser efetuada a nível nacio-
nal com seu apoio científico e logís-
tico. Esta celebração que tem sido 
efetuada nos hospitais e lugares 
públicos de várias cidades do país 
tem consistido em rastreios de fa-
tores de risco junto da população, 
colocação de cartazes informativos 
da emergência do tratamento do 
AVC e a distribuição de folhetos in-
formativos de como prevenir e lidar 
com o aparecimento dos sintomas 
do AVC, incluindo sessões de es-
clarecimento, sendo as principais 
lideradas pelo seu presidente o Sr. 

A grande recompensa da 
Sociedade neste seu décimo 
aniversário é, sem dúvida, 
 a redução dos números 
atuais de doentes com AVC 
em Portugal e a redução  
dos seus deficits
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10 anos a lutar pela redução 
da morbi-mortalidade associada ao AVC

José Manuel Ferro

Relativamente à atividade científica, 
a SPAVC tem tido um trabalho meri-
tório, não só na organização do Con-
gresso anual, que reúne um elevado 
número de participantes, incluindo, 
preletores internacionais de renome, 
como também na atividade relacio-
nada com a produção de investiga-
ção, através da atribuição de prémios 
e bolsas. Paralelamente, a SPAVC es-
forçou-se, durante os últimos anos, 
para exercer algum lobby junto dos 
decisores políticos, alertando para a 
problemática do AVC em Portugal. 
Há que salientar que, também nos 
últimos anos, observou-se uma evo-
lução muito favorável do AVC em 
Portugal, registando-se uma desci-
da acentuada na mortalidade. Nes-
te momento, embora não existam 
dados de incidência fiáveis, já que 
só após a publicação do estudo do 
Prof. Doutor Manuel Correia teremos 
mais informação a este respeito, es-
tima-se que haja uma diminuição da 
incidência, particularmente em ida-
des mais jovens (abaixo dos 65 anos). 
Ainda que, em virtude do envelheci-
mento populacional, haja uma ten-
dência de estabilização da incidên-
cia, não podemos deixar de ressalvar 
a diminuição marcada da mortalida-
de por AVC no nosso país. 
Por todas estas razões, julgo que 
a longevidade da SPAVC deve-se a 
uma liderança bastante forte, an-
corada numa visão estratégica e 
estável ao longo do tempo. A SPA-
VC deve assumir-se como força de 
pressão, esforçando-se por melho-
rar a prestação de cuidados dos 
doentes com AVC. A SPAVC – ten-
do em conta estas metas – procura 
estabelecer uma posição junto das 
autoridades governamentais e das 
entidades decisoras, além de ten-
tar estreitar relações de parceria 
com outras Sociedades Científicas 
e stakeholders. 

A Sociedade Portuguesa de Aciden-
te Vascular Cerebral (SPAVC), criada, 
oficialmente, a 8 de março de 2005, 
nasceu por iniciativa de um conjun-
to de membros do Grupo de Estudo 
das Doenças Cerebrovasculares (GE-
DCV), integrado na Sociedade Portu-
guesa de Neurologia (SPN). Duran-
te os 10 anos de existência, o GEDCV 
congregou, dentro da SPN, múltiplos 
especialistas com especial interes-
se pela área das doenças vasculares 
cerebrais. 
Tendo em conta o impacto das doen-
ças vasculares cerebrais no nosso 
país (em particular, o AVC) e o nú-
mero de participantes que já compu-
nham o GEDCV, a SPAVC, que passou 
a ter um estatuto de sociedade cien-
tífica autónoma e que se desenvolveu 
com um carácter multiprofissional e 
multidisciplinar, nasceu com o obje-
tivo de prevenir e de reduzir a mor-
talidade, morbilidade e incapacidade 
associada ao AVC. 
A SPAVC, ao longo desta década de 
existência, contou com a participa-
ção de médicos e profissionais de 
saúde, que exercem atividade em vá-
rias áreas e profissões de saúde, no-
meadamente, Neurologia, Medicina 
Interna, Medicina Física e de Rea-
bilitação, Neurocirurgia, Neuror- 
radiologia, Medicina Geral e Familiar, 
técnicos de reabilitação, técnicos de 
diagnóstico, enfermeiros e também 
especialistas na área da entre outros.  
Ao longo dos últimos 10 anos, a SPA-
VC tem tido um papel ativo na disse-
minação de recomendações, estan-
do também empenhada na educação 
de profissionais e do público em geral, 
que são os principais destinatários 
das campanhas de prevenção e sen-
sibilização do AVC. O objetivo é alertar 
a comunidade em geral para o reco-
nhecimento dos sintomas, indicando 
o modo como a população deve atuar 
perante os sintomas de AVC. 
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Perante a realidade 
da doença vascular 
cerebral em Portugal, o 
aparecimento da SPAVC 
veio impor a necessidade 
de valorização daqueles 
que de forma direta ou 
indireta lidam com esta 
patologia

Uma breve reflexão 
sobre a SPAVC

Jorge Poço

A Sociedade Portuguesa do AVC 
(SPAVC) tem 10 anos e uma déca-
da de existência pode ser um bom 
momento para refletirmos sobre 
aquilo que foi feito e o que está por 
fazer em qualquer atividade. 
Perante a realidade da doença 
vascular cerebral em Portugal, o 
aparecimento da SPAVC veio im-
por a necessidade de valorização 
daqueles que de forma direta ou 
indireta lidam com esta patologia. 
De cariz essencialmente científico, 
tem conseguido ao longo dos anos 
cimentar a excelência das suas ati-
vidades, sendo o Congresso Portu-
guês do AVC, que também ele vai na 
sua 10.ª edição o melhor exemplo. 
Trata-se de um Congresso aberto 
às classes profissionais envolvidas 
no tratamento da doença vascular 
cerebral. Não posso contudo deixar 
de relembrar outras atividades de 
formação e de debate científico que 
ao longo dos anos, tornaram-se obri-
gatórios para aqueles que “traba-
lham com o AVC”, como é o caso das 
Reuniões da SPAVC e de Unidades de 
AVC, que se realizam anualmente.
Para além das atividades científicas, 
esta Sociedade enveredou também 
por interagir com as populações, 
através de campanhas de esclare-
cimento e sensibilização, como as 
efetuadas aquando das comemora-
ções do Dia Nacional do Doente com 
AVC (31 de março), onde por todo o 
país os sócios promovem e dinami-
zam em cada região a comemoração 
desse dia. Nesse sentido, o distrito 
de Bragança, onde eu desenvolvo a 
minha atividade profissional, tam-
bém saiu beneficiado, através de 
várias participações de elementos 
da direção da SPAVC em atividades 
promovidas neste distrito. 
Sem dúvida que tudo isto se deve a 
uma direção empenhada em con-
tribuir para a alteração do panora-

ma da doença vascular cerebral no 
nosso país.
Foi e continua a ser para mim uma 
honra pertencer a esta sociedade 
científica, que tem sido liderada 
por alguém com paixão por aquilo 
que faz. A este Presidente - Prof. 
Doutor Castro Lopes - eu dirijo uma 
palavra de agradecimento por tudo 
o que tem feito e acrescento que na 
verdade, sem ele, a SPAVC poderia 
existir, mas certamente não seria a 
mesma coisa!
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Para que se faça memória

Raimundo Martins

ganizado para o efeito, até à década 
dos noventa. Em 1993 é criado o Nú-
cleo de Estudos da Doença Vascular 
Cerebral da Sociedade Portugue-
sa de Medicina Interna e em 1995 o 
Grupo de Estudos da Doenças Ce-
rebrovasculares (GEDCV) dentro da 
Sociedade Portuguesa de Neuro-
logia, com o objetivo de congregar 
médicos com um especial interes-
se pela área das Doenças Vascula-
res Cerebrais. 
Ao fim de 10 anos de existência, o 
GEDCV entendeu evoluir no senti-
do de um projeto mais amplo, mais 
dinâmico e abrangente, mais inter-
ventivo e ambicioso, aberto a todos 
os profissionais da saúde com es-
pecial interesse e conhecimento na 
doença vascular cerebral, que pu-
desse num trabalho mais dirigido, 
colaborar com outros grupos na-
cionais e internacionais, contribuir 
para o estudo da doença, para a sua 
divulgação, para o seu tratamento e 
para a sua prevenção, concorrendo 
para uma diminuição do número de 
casos de doentes com AVC.
Assim, a 3 de abril de 2004, durante 
a 18.ª Reunião do GEDCV em Tomar, 
foi aceite a proposta para extinção 
desse Grupo e a criação de uma 
Sociedade, tendo sido sugeridos 
vários nomes, Sociedade Portugue-
sa do AVC, Sociedade Portuguesa 
da Doença Vascular Cerebral, So-
ciedade Portuguesa das Doen- 
ças Vasculares Cerebrais, tendo 
sido aceite a primeira denomina-
ção e mandatada a direção presidi-
da pelo Dr. Raimundo Martins para 
criar os Estatutos e submetê-los a 
discussão na reunião seguinte. No 
dia 1 de novembro de 2004 realiza-
-se no Porto uma Assembleia Ex-
traordinária do GEDCV convocada 
por uma comissão promotora com 
o objetivo da constituição de uma 
associação de saúde e eleição da 

Deve-se a Hipócrates no séc. V a.c 
a primeira referência ao acidente 
vascular cerebral ao descrever 
“uma perda súbita da consciência 
como resultado de doença cere-
bral”. Contudo, só na primeira me-
tade do séc. XIX foi definitivamen-
te reconhecida e aceite a natureza 
vascular dos AVC, quando foram 
distinguidos os “amolecimentos 
cerebrais” da “apoplexia hemorrá-
gica”. Posteriormente foram intro-
duzidos os termos, arteriosclerose, 
trombose, embolismo e lacunas, 
para indicar a etiologia e, só mais 
tarde, na segunda metade do séc.
XIX, se tenha reconhecido a doença 
oclusiva carotídea. 
O avanço do conhecimento relativo 
aos AVC foi lento inicialmente, tra-
duzindo um diminuto interesse por 
parte dos primeiros neurologistas 
acerca desta doença. 
O fim do séc. XIX e início do séc. XX 
viram o advento da primeira gera-
ção dos “neurologistas vascula-
res”. Por essa altura iniciou-se um 
interesse da neurologia pelos AVC 
como se tratando de uma entidade 
clínica particular. Entre outros con-
vém destacar Charles Foix, con-
siderado o primeiro “neurologista 
vascular” devido aos seus estudos 
sobre as correlações entre as le-
sões cerebrais topográficas e a res-
petiva resultante disfunção clínica. 
Após Foix o interesse com os  AVC 
cresceu gradualmente no séc. XX e, 
a partir da década dos setenta, tor-
nou-se numa entidade importante 
da Neurologia, com o aparecimen-
to dos ensaios clínicos sobre os an-
ticoagulantes no AVC isquémico 
agudo e o primeiro ensaio sobre a 
endarterectomia carotídea.
Em Portugal o interesse sobre os 
AVC deveu-se a médicos isolados, 
principalmente neurologistas e in-
ternistas e não como um grupo or-

Reflexões sobre uma doença 
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No plano da política 
de saúde em Portugal, 

tem colaborado e 
contribuído para a 

implementação da Via 
Verde do AVC e das 

Unidades de AVC, para a 
divulgação dos fatores 

de risco vascular 
junto da população e de 

profissionais de saúde 
cativando-os para um 

trabalho mais ativo

sua comissão instaladora, que fi-
cou mandatada para a aquisição da 
sua personalidade jurídica.
Em 8 de março de 2005 é realiza-
da a escritura da sua constituição 
e em 28 de maio de 2005 a sua pu-
blicação em Diário da República 
sob a denominação de “Sociedade 
Portuguesa do Acidente Vascular 
Cerebral – AVC”, tendo como fina-
lidade prevenir e reduzir a morta-
lidade, morbilidade e incapacidade 
devido ao AVC e promover o estu-
do, investigação e educação sobre 
esta doença, mediante a criação de 
planos de ação e de apoio, identifi-
cando os níveis de intervenção mais 
efetivos de forma a contribuir para 
a melhoria da saúde em Portugal.  
Em 30 de abril de 2005 realiza-se 
em Sesimbra a 20.ª e última reu-
nião do GEDCV da Sociedade Por-
tuguesa de Neurologia e a 1.ª Reu-
nião da Sociedade Portuguesa do 
Acidente Vascular Cerebral (SPA-
VC) e é eleita a sua primeira di-

reção presidida pelo Prof. Doutor 
Castro Lopes. Dez anos depois, em 
fevereiro de 2015, é-lhe reconheci-
do o Estatuto de Utilidade Pública.
Desde a sua constituição de real-
çar o extraordinário trabalho rea-
lizado por esta Sociedade. Assim, 
tem sido divulgada a doença, quer 
em reuniões científicas, nomeada-
mente nos seus congressos anuais, 
quer em atividades para a popula-
ção em geral, de que se salienta as 
comemorações do Dia Mundial do 
AVC, a programação de trabalhos e 
estudos de âmbito nacional e inter-
nacional, importando e exportando 
conhecimentos de que é testemu-
nho o reconhecimento da gran-
de qualidade de muitos dos seus 
membros.
No plano da política de saúde em 
Portugal, tem colaborado e contri-
buído para a implementação da Via 
Verde do AVC e das Unidades de 
AVC, para a divulgação dos fatores 
de risco vascular junto da popula-
ção e de profissionais de saúde ca-
tivando-os para um trabalho mais 
ativo na diminuição da prevalência 
da doença vascular cerebral, para 
uma maior chamada de atenção 
para os sinais de alerta do início de 
um AVC e da necessidade da ativa-
ção rápida do 112, através da divul-
gação da ideia de que o AVC pode 
ser prevenido e, se aparecer, deve 
ser encarado como uma emergên-
cia médica, necessitando de rápida 
intervenção médica especializada.
Todo este trabalho e entusiasmo 
ao longo dos 10 anos da Socieda-
de deve-se ao desempenho dos 
seus membros e fundamentalmen-
te ao do seu presidente que, com o 
seu entusiasmo e profissionalismo, 
tem impulsionado e feito reconhe-
cer os bons resultados da ativida-
de da SPAVC.
Atendendo ao exposto proponho 

que, se Charles Foix foi conside-
rado o primeiro neurologista vas-
cular mundial, Castro Lopes seja 
considerado o primeiro neurolo-
gista vascular em Portugal, tra-
duzindo a atribuição deste título o 
reconhecimento a um trabalho de 
excelência realizado por todo um 
grupo de profissionais que ao lon-
go destes últimos 10 anos que com 
ele têm trabalhado sempre com a 
sua liderança, dentro dos objetivos 
da SPAVC.
Muito já foi feito, mas muito há 
para fazer. É de admitir que, com 
a prossecução do trabalho da So-
ciedade e das múltiplas atividades 
que se tem comprometido reali-
zar no intuito de reduzir a incidên-
cia e o impacto do AVC em Portu-
gal, mudando a maneira como se 
olha e trata a doença, continue a 
deixar orgulhosos muitos profis-
sionais que num trabalho conjun-
to o têm realizado e que por muitos 
tem sido reconhecido.

Todo este trabalho 
e entusiasmo ao longo 
dos 10 anos da Sociedade 
deve-se ao desempenho 
dos seus membros e 
fundamentalmente ao do 
seu presidente

TESTEMUNHOS | 10 Anos | sPAVC
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Atividade investigacional promovida pela SPAVC

Um exemplo contado 
na primeira pessoa

“Efeitos do provinol em ratos espon-
taneamente hipertensos (SHR) e ra-
tos wistar” designa o estudo onde fo-
ram avaliados os efeitos protetores do 
provinol no desempenho cognitivo em 
ratos normais e hipertensos. “Surgiu 
de um desafio que foi lançado à nos-
sa equipa de investigação pelo Prof. 
Doutor Castro Lopes em nome da 
SPAVC, onde procurámos perceber se 
alguns componentes presentes no vi-
nho (como o provinol) são ou não pro-
tetores contra o dano que é infringido 
pela doença cerebrovascular em ge-
ral e, em particular, pelos quadros hi-
pertensivos”, explicou o especialista.
“Nesta sequência, reunimos os nos-
sos esforços – a capacidade inves-
tigacional do ICVS, por um lado, e o 
entusiasmo e curiosidade caracterís-
ticos do Prof. Castro Lopes, por outro 
– para criar um grupo de trabalho”, 

No fundo, este estudo é a prova de 
que “é possível fazer investigação 
sem custos relevantes através de par-
cerias sólidas com o envolvimento de 
sociedades científicas, para criar um 
corpo de conhecimento fundamenta-
do em conclusões robustas”.

UMA SOCIEDADE VERDADEIRA 
E ATIVA

O professor da Universidade do Minho 
acompanhou a evolução da SPAVC, 
considerando-a “absolutamente ver-
dadeira, pois cumpriu todos os obje-
tivos que se propôs”.
Com um “trabalho ímpar em prol do 
aumento do conhecimento” a SPAVC 
tem atuado ao nível da formação cien-
tífica médica e também do esclareci-
mento junto da população.
“O Congresso anual é uma reunião 
que todos ansiamos que aconteça, 
um espaço de participação ativa e 
multidisciplinar onde temos a opor-
tunidade de discutir, de forma pro-
funda e aberta, aspetos científicos re-
levantes para o avanço do estado da 
arte nas doenças cerebrovasculares, 
mas também para a prática clínica, 
influenciando a forma como tratamos 
os nossos doentes”, referiu. “As ses-
sões de esclarecimento para o públi-
co em geral constituem também um 
trabalho de grande valor e da maior 
importância”, acrescentou.
Em homenagem ao presidente da 
SPAVC nos seus dez anos de existên-
cia, o investigador descreveu o Prof. 
Doutor Castro Lopes como “um gran-
de senhor na luta contra o flagelo que 
é a doença cerebrovascular”, desta-
cando a sua “energia e motivação ab-
solutamente contagiante”.
“Espero que a SPAVC tenha um futu-
ro risonho e que todos nós, em con-
junto, possamos criar condições para 
melhor prevenir e tratar a doença ce-
rebrovascular”, finalizou.

continuou. O estudo realizado mos-
trou um efeito protetor moderado do 
provinol sobre o impacto negativo do 
etanol/hipertensão na cognição em 
modelo animal. Este projeto exempli-
fica a “mente inquieta e criativa, per-
manentemente aberta a novas ideias 
e desafios do Prof. Doutor Castro Lo-
pes, representando o dinamismo de 
toda a SPAVC”, referiu o diretor do 
Curso de Medicina da Universidade 
do Minho.
E acrescentou, “foi para nós [ICVS] 
um orgulho desenvolver este traba-
lho e poder contribuir, ainda que 
de forma modesta, para aumentar 
o conhecimento nesta área”. Neste 
contexto, o investigador lembra que 
é necessário promover mais estu-
dos sobre o assunto e despertar o 
interesse da classe política para 
este tema “clinicamente relevante”.

Em uma década de existência, a Sociedade Portuguesa do Acidente Vas-
cular Cerebral (SPAVC) tem deixado a sua marca em múltiplos campos, 
sem descurar a atividade investigacional. Em entrevista, Nuno Sousa, 
professor catedrático e investigador no Instituto de Ciências da Vida 
e Saúde (ICVS), da Universidade do Minho, lembra um projeto recente 
exemplificativo desta dinâmica, sublinhando o papel ativo da SPAVC na 
sensibilização da população e na formação científica.
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pes). Nesses primeiros três anos or-
ganizámos dois congressos, várias 
reuniões da SPAVC, criámos o site 
e coordenámos as comemorações 
do Dia Nacional do Doente com AVC. 
Colaborámos em diversas ações de 
divulgação/formação, bem como em 
reuniões de outras sociedades cien-
tíficas afins. Recordo particularmen-
te o misto de stress e satisfação da 
organização do primeiro congresso 
e das várias reuniões da SPAVC por 
esse Portugal fora.
Sob a alçada das direções seguintes 
a SPAVC foi sedimentando o lugar 
cimeiro no panorama nacional do 
AVC, no que diz respeito à formação 
de profissionais, promoção da inves-
tigação clínica e sensibilização da 
população para a doença vascular 
cerebral. 
Gostaria de terminar deixando uma 
palavra de especial apreço para três 
pessoas que deram muito de si para 
que a SPAVC tenha crescido da for-
ma como cresceu ao longo destes 10 
anos: a sua secretária administrativa, 
Paula Barbosa, super eficiente na or-
ganização dos vários eventos; a sua 
mulher Maria Salomé Castro Lopes, 
cuja generosidade permitiu dividir a 
sua casa com a SPAVC nos primeiros 
anos; e o Presidente, Professor Castro 
Lopes, alma da SPAVC, que deu tudo 
de si nesta década à causa da doença 
vascular cerebral em Portugal! 
Parabéns a todos e felicidades para a 
década que se inicia!

Sob a alçada das direções 
seguintes a SPAVC foi 
sedimentando o lugar 
cimeiro no panorama 
nacional do AVC, no que 
diz respeito à formação de 
profissionais

Do ano zero 
aos 10 anos de SPAVC

Marta Carvalho

Em 2005 o Grupo de Estudo das 
Doenças Cerebrovasculares da So-
ciedade Portuguesa de Neurolo-
gia emancipou-se para dar lugar à 
SPAVC. Este passo permitiu não só 
maior visibilidade como sociedade 
científica, mas sobretudo facilitou a 
congregação de um maior número 
de profissionais de diversas áreas 
que de um modo multidisciplinar 
contribuem para o estudo e trata-
mento do doente com AVC. 
Desde a sua constituição que a 
SPAVC se tem empenhado na for-
mação dos profissionais de saúde 
e na educação da população para 
aspetos relacionados com a doença 
vascular cerebral. O empenho na 
formação traduziu-se inicialmente 
na organização de reuniões científi-
cas em vários pontos do país, tendo 
como público-alvo os profissionais 
de saúde locais e, posteriormente, 
a organização anual do Congres-
so Português do AVC, que mobiliza 
mais de 700 participantes. Instituiu 
também prémios para os melhores 
trabalhos apresentados no Congres-
so e uma bolsa para apoiar projetos 
de investigação científica. Promove 
ações de informação à população, 
salientando-se as iniciativas no Dia 
Nacional do Doente com AVC e as 
sessões para a população na última 
tarde de cada congresso. 
Tendo feito parte da primeira direção 
como secretária, a convite do Dr. Rai-
mundo Martins, tive o privilégio de 
participar nas primeiras iniciativas 
da SPAVC com o entusiasmo e as in-
seguranças próprias de quem se es-
treia nestas andanças. Nessa altura 
a SPAVC ainda não tinha sede autó-
noma, e a direção reunia oficialmen-
te uma vez por mês nas instalações 
da Ordem dos Médicos no Porto (e 
oficiosamente as vezes necessárias 
a tarefas organizativas em casa do 
presidente, Prof. Doutor Castro Lo-
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SPAVC na sensibilização  
à população 

Elsa Azevedo

> Campanha “Eu Não Arrisco”
> Sessões para a população como 
parte integrante sistemática do 
Congresso Português do AVC e de 
encontros científicos organizadas 
pela SPAVC em diferentes pontos 
do país
> Sessões formativas ao público a 
convite de diversas instituições 
Das muitas iniciativas, permito-me 
destacar duas que por motivos di-
ferentes ficaram mais presentes na 
memória. 
Recordo a primeira grande ação 
junto do público associada ao Dia 
Nacional do Doente com AVC, no 
recém aberto estádio do Dragão. A 
partir do momento em que a equi-
pa de exterior da televisão passou 
no evento, a meio da manhã, divul-
gando-o assim a uma grande au-
diência, o afluxo de gente foi tal o 
dia inteiro, que mesmo para se fe-
charem as portas no final da tarde 
houve grande dificuldade. De fac-
to, nada como juntar a utilidade dos 
rastreios e informação com a curio-

As medidas com impacto na di-
minuição da incidência do AVC e 
da sua morbimortalidade têm que 
passar forçosamente por uma 
maior prevenção dos mesmos, e, 
quando não se conseguem preve-
nir, por um tratamento mais atem-
pado e eficaz. Ora, não é possível 
atingir estes objetivos atuando ape-
nas na formação dos profissionais 
de saúde. A prevenção do AVC e das 
suas graves sequelas requer um 
forte envolvimento e sensibilização 
do cidadão comum. 
Numa sociedade informada o cida-
dão comum é corresponsabilizado 
a tomar conta da sua saúde. Deve 
conhecer as principais medidas 
preventivas de doença vascular que 
estiverem ao seu alcance, tornar-
se ativo na monitorização de alguns 
parâmetros como pressão arte-
rial, índice de massa corporal, etc., 
e deve conhecer os sinais de aler-
ta que o levem a contactar o centro 
operacional de doentes urgentes 
do Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica - 112.
Desde a sua constituição, a Socie-
dade Portuguesa do Acidente Vas-
cular Cerebral (SPAVC) tem privile-
giado como um dos seus principais 
objetivos a informação à população. 
Para o efeito foram levadas a cabo 
diferentes tipos de iniciativas: 
> Informação para o público conti-
da no site 
> Promoção sistemática de ações 
junto da população em vários locais 
do país no Dia Nacional do Doen-
te com AVC (31 de março) e no Dia 
Mundial do AVC (29 de outubro)
> Distribuição de folhetos informa-
tivos com explicação do seu con-
teúdo em vários contextos
> Sessões de rastreio de fatores de 
risco vascular
> Entrevistas e artigos sobre AVC na 
imprensa escrita e audiovisual

Com a informação 
disponível e com o 
envolvimento dos 
profissionais de saúde 
e das sociedades 
científicas como a SPAVC, 
é possível reconhecer 
uma evolução no 
comportamento 
preventivo da população
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sidade de ver por dentro o novíssi-
mo estádio do FCP!
De cariz completamente diferen-
te, recordo a ida a Oliveira do Bair-
ro num Dia Mundial do AVC, a con-
vite da Universidade Sénior, onde 
dei “aula” numa sala de antiga es-
cola primária cheia do tipo de alu-
nos que todo o professor gosta de 
ter: atentos, curiosos, com ques-
tões pertinentes, permitindo uma 
relação interativa gratificante para 
ambas as partes.
Volvidos estes 10 anos, e apesar 
de haver ainda um enorme traba-
lho a fazer, sente-se já que a popu-
lação amadureceu relativamente à 
forma como encara a sua saúde. 
Com a informação disponível e com 
o envolvimento dos profissionais 
de saúde e das sociedades científi-
cas como a SPAVC, é possível reco-
nhecer uma evolução no comporta-
mento preventivo da população.

Curiosamente, num dos trabalhos 
apresentados no congresso portu-
guês do AVC e posteriormente pu-
blicado pelo Prof. Doutor Vítor Te-
dim Cruz na Stroke, a revista da 
área mais conceituada a nível mun-
dial, ficou patente a eficácia das 
ações formativas à população: na 
altura da alta hospitalar de doentes 
com AVC forneceu-se a informa-
ção habitual a um grupo, enquan-
to a outro se deram adicionalmente 
cartazes com os sinais de alerta do 
AVC e indicação de chamar o 112; 
foi pedido aos doentes que puses-
sem um cartaz colado no seu frigo-
rífico e que distribuíssem outros 4 
por 4 vizinhos. Passado um mês te-
lefonaram-se aos doentes de am-
bos os grupos, e aqueles que ti-
nham recebido a formação com os 
cartazes recordavam muito melhor 
a informação recebida.
No futuro, de modo a consolidar o 
papel interventivo e preventivo des-
ta sociedade científica no público 
em geral, será de manter inicia-
tivas de âmbito nacional, como a 
atual campanha “Eu Não Arrisco”, 
e será desejável um acesso mais 
fácil ao grande público, através dos 
meios de comunicação mais efica-
zes audiovisuais, sobretudo a tele-
visão. É, no entanto, também es-
sencial o apoio que a SPAVC possa 
dar em ações de sensibilização 
promovidas pelo poder local, es-
colas, universidades e associações 
diversas. A organização progressi-
va da sociedade civil e nomeada-
mente a formação crescente de as-
sociações de doentes e similares, 
assim como a sua possível articu-
lação corporativa, poderão ser fa-
tores potenciadores da divulgação 
das medidas preventivas e da sen-
sibilização para os sinais de aler-
ta de AVC que a SPAVC tem vindo 
a efetuar.

A organização 
progressiva da sociedade 
civil e nomeadamente a 
formação crescente de 
associações de doentes 
e similares, assim como a 
sua possível articulação 
corporativa, 
poderão ser fatores 
potenciadores da 
divulgação das medidas 
preventivas e da 
sensibilização

No futuro, de modo 
a consolidar o papel 

interventivo e preventivo 
desta sociedade científica 
no público em geral, será 

de manter iniciativas de 
âmbito nacional, como 

a atual campanha “Eu 
Não Arrisco”, e será 

desejável um acesso mais 
fácil ao grande público, 

através dos meios 
de comunicação mais 

eficazes audiovisuais
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10 anos de muito trabalho,  
aprendizagem e alegrias

Paula Barbosa Castro Lopes

Num pequeno canto do escritório 
de casa do Prof. Castro Lopes, mas 
onde mesmo nessas condições con-
seguimos organizar quatro Con-
gressos, Jornadas, Reuniões de Ou-
tono, Dia do AVC. Só foi possível exe-
cutar tudo isto devido à disponibili-
dade da minha querida Sogra Maria 
Salomé por disponibilizar a sua casa 
para a Sociedade, pelo entusiasmo 
e dedicação do meu querido Sogro 
Prof. Doutor Castro Lopes e pela 
Dr.ª Marta Carvalho sempre dispo-
nível para me ajudar e ensinar, sem 
eles nada teria sido possível.
Após este período finalmente con-
seguimos um espaço.

10 Anos | sPAVC | TESTEMUNHOS

Posso dizer que tive a sorte de 
profissionalmente estar disponível 
para fazer parte, desde o início, 
deste ambicioso e aliciante projeto 
que é a Sociedade Portuguesa do 
Acidente Vascular Cerebral.
Durante quatro anos foi assim:

Ao longo destes anos tenho a agradecer a todas as direções desta Sociedade 
pelo carinho com que sempre fui tratada, bem como a todos os associados.
Tentei corresponder ao Vosso carinho com a minha dedicação e empenho e 
já não consigo dissociar a minha vida sem a SPAVC.
Como sempre continuarei disponível a fazer parte desta “Família” que é a 
Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral.
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SPAVC

A ponta do iceberg da dedicação 
da Neurologia à causa do AVC

Fortunato Cardoso Silva

A Sociedade Portuguesa do Aci-
dente Vascular Cerebral - SPAVC 
é a ponta do iceberg da dedicação 
da Neurologia à causa do acidente 
vascular cerebral – AVC, promoven-
do o estudo, investigação e educa-
ção sobre a doença, com o objetivo 
de prevenir e reduzir a mortalidade 
associada à doença, contribuindo 
assim para a melhoria da saúde 
em Portugal. 
Enquanto stakeholder, tive o grati-
ficante privilégio de acompanhar, 
facilitar, contribuir e impulsionar 
todas as etapas da SPAVC. Numa 
visão factual abordo a minha vivên-
cia neste projeto e com isso, tam-
bém, abranger os grandes desafios 
que coincidem com três grandes 
etapas: preparação, fundação e 
consolidação e expansão. 
A primeira, iniciada em 22 de abril 
de 1995 com a criação do Grupo 
de Estudo das Doenças Cerebro-
vasculares – GEDCV, da Sociedade 
Portuguesa de Neurologia. Primei-
ra iniciativa de âmbito nacional de 
neurologistas, com o propósito de 
congregar as pessoas com especial 
interesse pela área das doenças 
vasculares cerebrais. Ao longo de 
10 anos o GEDCV organizou mais 
de 20 reuniões de trabalho em for-
mato de formação, envolvendo cer-
ca de 1500 participantes, mais de 
15 convidados, especialistas inter-
nacionais, onde foram apresenta-
dos e discutidos mais de 160 casos 
clínicos.
Destaque, ainda, para o trabalho 
de cooperação com outros grupos, 
no estudo dos diferentes aspetos 
das doenças cerebrovasculares, 
reuniões conjuntas com Grupo das 
Cefaleias, no congresso nacional 
da SPN e com o Núcleo de Estudos 
da Doença Vascular Cerebral da 
Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna. Neste período concretiza-

ram-se, ainda, ambições antigas 
como a criação da Via Verde, o Dia 
Nacional do Doente com Acidente 
Vascular Cerebral e as recomenda-
ções para prevenção e tratamento 
do AVC.
A adesão, os resultados e a notorie-
dade do GEDCV, permitiram a evo-
lução natural para uma nova eta-
pa, com a fundação da Sociedade 
Portuguesa do Acidente Vascular 
Cerebral em 8 de março de 2005. 
A SPAVC assumiu, assim, um papel 
fundamental no estudo, investiga-
ção e educação sobre o AVC.
Em 2006, com um layout jovem e 
transversal, iniciou um conjunto de 
ações de divulgação nas Jornadas 
da SPAVC, descentralizadas pelo 
país (Viana do Castelo, Odivelas, 
Viseu, Évora e Algarve), e com dois 
objetivos inovadores, a importância 
do médico de família no combate 
ao AVC e o essencial sobre o AVC, 
destinada à pedagogia da popula-
ção em geral. Pela primeira vez em 
Portugal uma sociedade médica 
comunica e forma a população em 
geral, na primeira causa de morte. 
Para além das Jornadas, a come-
moração do Dia Nacional do Doen-
te com AVC, 31 de março, assumiu 
iniciativas nacionais, multidiscipli-
nares e envolvimento de várias ins-
tituições de saúde.
Na minha perspetiva, o 1.º Con-
gresso Português do AVC, realizado 
em fevereiro de 2007, marcou uma 
etapa de consolidação e expansão. 
O congresso foi posicionado com 
elevado padrão de qualidade, nos 
conteúdos, na imagem e na di-
mensão. Nos anos seguintes con-
solidou-se este posicionamento, 
permitindo o desenvolvimento de 
novos projetos: edifício sede, reu-
nião nacional de unidades de AVC, 
dia mundial do AVC, bolsas de in-
vestigação, newsletter e revista da 

SPAVC, entre outras publicações.
Hoje, vejo a SPAVC como a principal 
Sociedade científica médica por-
tuguesa dedicada ao AVC, repre-
sentando as organizações interna-
cionais mais relevantes, European 
Stroke Organization e World Stroke 
Organization. A SPAVC agrega o 
interesse dos médicos e outros 
profissionais de saúde que se dedi-
cam a todas as fases da prevenção 
e tratamento do AVC, nas áreas da 
Neurologia, Medicina Física e Rea-
bilitação, Medicina Geral e Familiar, 
Medicina Interna, Cardiologia e ou-
tras especialidades afins. 
Faz sentido um destaque especial 
neste projeto do Prof. Doutor José 
Castro Lopes, pela disponibilidade, 
liderança, capacidade de entrega e 
mobilização para esta causa. Re-
conhecido como um profisional de 
causas, a SPAVC e o estudo do AVC, 
são muito e também produto seu.

TESTEMUNHOS | 10 Anos | sPAVC
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10 anos de histórias a que assisti como 
colaborador da indústria farmacêutica

Nuno Nunes

Falarmos de uma organização que 
sempre admirámos, e de um homem 
cuja personalidade e carácter nos 
inspira, é tarefa difícil.
Da organização, tenho os 10 anos de 
histórias que me ajudam nesta em-
preitada. 
A Sociedade Portuguesa do Acidente 
Vascular Cerebral foi, e é, um sonho 
de muitos materializado pela cons-

tante dedicação e esforço de quem 
não se limita a sonhar.
Quando olho para estes 10 anos de 
histórias, a que assisti como colabo-
rador da indústria farmacêutica, lem-
bro-me bem dos primeiros ensaios 
e experiências itinerantes do grupo 
fundador da SPAVC, momentos em 
que foi posta à prova a capacidade de 
erguer uma Sociedade Médica. Lem-
bro-me bem das caras cansadas no 
final de cada dia de congresso, das 
muitas reuniões fora de horas, dos 
muitos quilómetros percorridos de 
norte a sul, dos naturais stresses de 
última hora de quem quer fazer acon-
tecer. Lembro-me bem da incessante 
vontade de querer ter uma sala de 
congresso cheia de conhecimento, 
cheia de gente interessada em mini-
mizar a prevalência e as consequên-
cias desta doença. 
As regras instituídas para uma convi-
vência entre os profissionais de saúde 
e da indústria farmacêutica, baseada 
na ética e deontologia profissional, di-
tam, muitas vezes, um distanciamen-
to e uma quase impossibilidade de 
criar verdadeiras relações de amizade 
entre as partes. 
Orgulho-me de poder dizer que sem-
pre tive uma forte amizade com al-
gumas destas fantásticas pessoas, e 
sempre na observância dessas boas 
regras e da ética profissional. Foi 
sempre fácil, foi sempre natural, foi 
sempre bom.
Mas tudo isto não responde a uma 
pergunta que me inquieta ao fim des-
tes 10 anos. Da vasta panóplia de or-
ganizações que lutam pelo aumento 
do conhecimento na área das doen-
ças vasculares, e pela diminuição das 
suas pesadas estatísticas, porque é 
que sempre senti vontade de estar 
próximo da SPAVC?
Das muitas respostas politicamente 
corretas que aqui poderia deixar, há 
uma que, sem preocupações de cor-

reção política, corresponde na per-
feição ao que sinto. A vontade de estar 
próximo da SPAVC é por ela ser feita de 
gente com uma paixão desinteressa-
da, feita de gente simples, feita de gen-
te despretensiosa, feita de gente boa.
Tenho um enorme orgulho em poder, 
hoje e já afastado das funções de ges-
tão na indústria farmacêutica, conti-
nuar a colaborar com esta equipa que 
luta todos os dias pela causa do AVC 
ao serviço da SPAVC.
Ao falarmos da organização é incon-
tornável referir o profissionalismo e 
entrega da Paula Barbosa nesta dé-
cada de vida da Sociedade. A pronti-
dão nas respostas às solicitações, a 
enorme capacidade de trabalho e a 
simpatia no trato, mesmo nas situa-
ções menos simpáticas, são merece-
doras de um especial agradecimento. 
Obrigado por tudo Paula!
Se da organização estamos entendi-
dos já falar do homem que a conduz 
há uma década revela-se tarefa cus-
tosa.
O Prof. Doutor Castro Lopes mostrou-
-me, sem o saber e através da sua 
personalidade, o verdadeiro signifi-
cado da palavra carácter. As muitas 
horas em que tivemos a hipótese de 
privar, conversando sobre os projetos, 
os sonhos e o percurso da Sociedade, 
foram poucas para saciar a vontade 
de aprender com a sua personalidade 
e experiências de vida. A sua energia, 
capacidade de trabalho aglutinadora 
de vontades e honestidade intelectual, 
tornam-no num exemplo para quem 
com ele priva. A robustez das suas di-
mensões profissional e familiar, sem-
pre ombreado pela sua companheira, 
são uma referência constante no meu 
percurso de vida.
Muto obrigado pela sua amizade e 
pelos muitos ensinamentos que me 
transmitiu e transmite.
Parabéns à SPAVC, Parabéns aos 
seus obreiros!
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10 ANOS DA SPAVC, OU 10 ANOS DE MESTRIA 
E DEDICAÇÃO ÍMPARES DO PROF. Doutor CASTRO LOPES

Pedro Pinto

que lhe possam ainda fazer, nunca 
serão suficientes, para a total en-
trega à causa e, é importante tam-
bém afirmar, sem qualquer benefí-
cio pessoal, pelo contrário, muitas 
vezes em sacrifício, aliás, mes-
mo em estado de debilitação física, 
hospitalizado, o vi, sempre preocu-
pado, na melhor de forma de fa-
zer chegar a sua importante men-
sagem, quer à classe médica, quer 
à população e sempre apenas fo-
calizado, nos resultados práticos e 
nunca em teorias idealistas.

10, ou dos muitos anos (50 ou 60), 
do Profesor Doutor Castro Lopes, 
dedicados, com muita proficuida-
de, a esta nobre causa que é o AVC.
Não posso deixar de afirmar, com 
todo o orgulho do mundo, de po-
der conviver com este Senhor, que 
é responsável por quase tudo de 
bom, que existe para a recupera-
ção e sobretudo para a prevenção 
dos terríveis e devastadores AVC. 
É, seguramente dos Homens mais 
sábios que conheço, mas também 
dos mais simples, aliás apanágio 
naqueles que são verdadeiramen-
te Grandes.
É, também certamente, dos mé-
dicos em todo o mundo que mais 
sabe, que mais investigou, que 
mais progrediu, que mais fez pro-
gredir, que mais incitou à preven-
ção e ao rápido diagnóstico para 
a mais rápida intervenção, sobre 
as incidências degenerativas ce-
rebrais e sobre todas as causas e 
consequências, que envolvem esta 
patologia. Por conseguinte o verda-
deiro MESTRE. 
Destaco, por exemplo, a criação da 
“VIA VERDE”, para todos os hos-
pitais (e o Prof. Doutor Castro Lo-
pes percorreu todos, ou quase to-
dos de Trás-os-Montes ao Algarve, 
no sentido de os sensibilizar para a 
extrema importância de atuar bem, 
logo nas 1.as horas), criando assim 
uma“ via prioritária “, para aqueles 
doentes e, dessa forma, já quan-
tas vidas salvou? e quantas evitou 
que se tornassem meros “vege-
tais“, nem que fosse só uma, mas 
dada a incidência, foram com cer-
teza milhares!
Apesar de tudo isto, tenho a estra-
nha sensação, que é mais reconhe-
cido a nível internacional, que no 
nosso País, mas enfim, é o que te-
mos … Mas também tenho a cer-
teza que, por muitas homenagens 

É, também certamente, 
dos médicos em todo o 
mundo que mais sabe, 
que mais investigou, 
que mais progrediu, 
que mais fez progredir, 
que mais incitou à 
prevenção e ao rápido 
diagnóstico para a mais 
rápida intervenção, 
sobre as incidências 
degenerativas cerebrais
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o Nosso querido 
Professor e Mestre 
Castro Lopes, por mérito 
próprio já pertence ao 
muito reduzido grupo, 
que: “…AQUELES QUE 
POR OBRAS VALEROSAS 
SE VÃO DA LEI DA MORTE 
LIBERTANDO…

A paixão com que faz 
acontecer todas as 

iniciativas que entende 
importantes, para evitar 

e tratar o AVC, seja a 
criação da Sociedade 

(SPAVC), os congressos, 
seguramente os mais 

bem organizados e 
de maior categoria 

científica, que se 
realizam neste País

Neste contexto, há três aspetos, 
que gostava de destacar e que 
muito admiro nas qualidades des-
te grande MESTRE E PROFESSOR 
NEUROLOGISTA, PROF. DOUTOR 
JOSÉ CASTRO LOPES.
1 – A paixão com que faz aconte-
cer todas as iniciativas que enten-
de importantes, para evitar e tratar 
o AVC, seja a criação da Socieda-
de (SPAVC), os congressos, segu-
ramente os mais bem organizados 
e de maior categoria científica, que 
se realizam neste País e por esse 
facto, têm sempre tantas referên-
cias mundiais, que fazem questão 
de participar.
2 – A harmonia, serenidade e gran-

de amor, com que toda a família, 
apoia de forma totalmente cúm-
plice, toda esta caminhada do nos-
so querido Professor Desde que foi 
especializar-se para França e que 
mesmo sem grandes folgas finan-
ceiras, nunca abdicou de ter a fa-
mília toda presente (Esposa e 6 fi-
lhos), absolutamente ÚNICO. Aliás 
é perfeitamente indissociável, fa-
lar no Prof. Castro Lopes, sem fa-
zer uma referência muito especial, 
à mulher, à MÃE e à companhei-
ra de sempre Maria Salomé Cas-
tro Lopes, que abdicou de tudo, 
para garantir (com grande amor) a 
estabilidade do marido e da união 
familiar. E fá-lo com uma alegria, 
vontade e classe, verdadeiramente 
contagiantes, aliás, na minha opi-
nião, se existe casal perfeito, é se-
guramente este. Mas também os 
6 filhos, netos (muitos), noras, im-
possível também de esquecer, o 
grande apoio do secretariado da 
Sociedade, a Paula Castro Lopes, 
também com total dedicação à cau-
sa, sentindo nas veias, toda a vibra-
ção das várias tarefas a seu cargo e 
por isso, sempre disponível e 100% 
empenhada, para que funcione (e 
funciona) na perfeição. Provando 
inequivocamente, que afinal fami-
liares, podem trabalhar juntos, com 
elevadíssimos níveis de eficácia.
3 – A disponibilidade, depois de 
tantos afazeres, que o Prof. Dou-
tor Castro Lopes, tem para os ami-
gos e, fico com a clara certeza, que 
consegue fazer tudo, sempre de 
forma inequivocamente organizada 
e em simultâneo, ou seja, a parte 
profissional, mistura-se com a Fa-
mília e os Amigos, sem qualquer 
atropelo, representando uma for-
ma de estar e de ser absolutamen-
te únicas.
Já só me resta afirmar, que sin-
to uma enorme honra e o cora-

ção carregadinho de orgulho, por 
ter podido caminhar perto, nestes 
10 anos, ou melhor, 30, e enquanto 
eu e respetiva descendência exis-
tirmos, jamais o esqueceremos. 
E como sei que este sentimento é 
comum a muitos outros, como di-
ria o poeta Luís Vaz de Camões, o 
Nosso querido Professor e Mes-
tre Castro Lopes, por mérito pró-
prio já pertence ao muito reduzido 
grupo, que: “…AQUELES QUE POR 
OBRAS VALEROSAS SE VÃO DA LEI 
DA MORTE LIBERTANDO… “

Obrigado pela oportunidade!
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