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Ao Alto Comissariado da Saúde 

Ao cuidado da Exma. Sra. Dra. Marta Salavisa 

Assunto: Nomenclatura exacta – uma necessidade 
 
Em anexo junto sucinta mas correctamente explicitadas as razões que em minha 
opinião fundamentam a proposta que apresento visando a adopção de uma 
nomenclatura correcta no que respeita às doenças do sistema vascular. 
 
Respeitosos cumprimentos 
 
Castro Lopes 
(Presidente da Direcção da SPAVC) 

 

 

 

Nomenclatura exacta – uma necessidade 

 

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: 
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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. 

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 



3 

 

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. 

 

1 de Junho de 2009 
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