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O balanço e as principais conquistas dos 10 anos de 
vida da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular 
Cerebral, pela voz do seu fundador e presidente,  
Prof. José Castro Lopes Pág.16

Memórias de uma década  
de combate ao AVC
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Os anos de 2015 e 2016 são de comemoração para a Socie-
dade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC). 
Em 2015, festejámos uma década de vida da nossa Socie- 
dade, nascida a 8 de março de 2005, ao passo que, de 4 a 

6 de fevereiro de 2016, será tempo de realizar o 10.º Congresso Por-
tuguês do AVC, que vai decorrer no Hotel Sheraton Porto. Assinalar 
estas datas é importante: trata-se de uma oportunidade ímpar de 
olharmos para trás, recordando o caminho que temos trilhado até 
aqui, na afirmação do AVC como uma entidade individualizada, com 
características próprias, exigindo cuidados particulares. 

Temos um caminho de dez anos marcado por muito empenho e 
dedicação, promovendo, por um lado, a robustez científica e clínica 
na área da doença vascular cerebral, sem esquecer, por outro lado, a 
necessidade de sensibilizar e envolver a população na luta contra a 
principal causa de morte em Portugal. Enaltecer os triunfos que lo-
grámos alcançar ao longo desta década, contudo, não é bastante e 
os outros o vêm fazendo. O balanço que é justo fazer ao cabo deste 
período deve ser, de igual modo, um impulso para que olhemos com 
entusiasmo e sentido de compromisso para o tanto que ainda há a 
fazer no combate ao AVC.

Norteando-nos pelo desígnio de unir esforços para que juntos pos-
samos ser mais fortes na prevenção, no tratamento e na reabilitação, o 
10.º Congresso Português do AVC contará com a participação de três 
parceiros institucionais de relevo. Desde logo, e pela primeira vez na 
história do nosso Congresso, convidámos a Associação Portuguesa de 
Medicina Geral e Familiar (APMGF) para uma sessão sobre a prevenção 
primária e secundária do AVC. Outro interlocutor fundamental na nos-
sa atividade científica e clínica é a Sociedade Portuguesa de Cardiolo-
gia (SPC) que, desta feita, se juntará à SPAVC para uma análise bipartida 
da problemática da fibrilhação auricular. Em reconhecimento dos laços 
estreitos que nos unem, assinaremos também um protocolo de coo-
peração com a SPC a anteceder esta sessão. 

Considerando que a diabetes é um dos fatores de risco vascular 
de grande prevalência, também teremos uma sessão conjunta com 
a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, dedicada à relação entre a 
diabetes e o AVC. Além destas sessões multidisciplinares, a 10.ª edi-
ção do Congresso Português do AVC será valorizada pelos habituais 

debates sobre o estado da arte da prevenção e do tratamento desta 
patologia. Um conjunto de preletores nacionais e internacionais de 
renome estão na base da excelência que o Congresso Português do 
AVC ocupa no conjunto dos maiores congressos nacionais, como é 
reconhecido pela generalidade dos observadores. 

Votos de um excelente 2016 para todos. Até breve, no Porto!

Castro Lopes

10.º aniversário da SPAVC  
e realização do seu 10.º Congresso 

Presidente da SPAVC
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O Prof. Vítor Tedim Cruz e o Dr. Joe Jimenez (presidente da EPFIA) – respetivamente 7.º e 5.º a contar da esq. – 
ladeados pelos demais representantes dos projetos finalistas do Health Collaboration Award 2015 
e elementos do júri

NewS iN FoCuS

CoGweB Network recebe prémio europeu

trabalhar muitas horas  
pode aumentar risco de AVC

O projeto português COGWEB Network 
– uma rede colaborativa dedicada à 
investigação e à implementação de 

novas metodologias de treino cognitivo dire-
cionadas às doenças cerebrais mais prevalen-
tes – foi distinguido, no dia 28 de outubro pas-
sado, em Bruxelas, com o Health Collaboration 
Award 2015. Este prémio europeu, atribuído no 
âmbito da Health Collaboration Summit, uma 
cimeira internacional organizada pela Euro-
pean Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations (EPFIA), visa distinguir «os 
projetos originais que mais contribuem para 
a sustentabilidade dos serviços de saúde num 
futuro próximo e que permitem melhorar a 
colaboração entre os diferentes atores na área 
da Saúde, a nível europeu», explica o Prof. Vítor 
Tedim Cruz, neurologista no Centro Hospitalar 
de Entre o Douro e Vouga, que lidera a equipa 
responsável pela COGWEB Network.

Segundo este especialista, que é também 
secretário da Sociedade Portuguesa do Aci-
dente Vascular Cerebral, «este prémio vem 
reconhecer, a um nível internacional muito 
exigente, a qualidade do trabalho realizado 
em Portugal, bem como a dimensão da rede 

de centros implementada». Da rede COGWEB 
fazem parte alguns centros dedicados à neu-
rorreabilitação, sendo que «os doentes com 
AVC ou alguma forma de demência vascular 
representam cerca de 20% do total de doen-
tes incluídos em programas de treino cogni-
tivo», precisa Vítor Tedim Cruz. 

O sistema online COGWEB é «uma ferramen-
ta que disponibiliza treino cognitivo intensivo 
em casa ou em qualquer zona de conforto do 

doente, sempre sob prescrição especializada 
e acompanhamento profissional contínuo». 
A COGWEB Network inclui mais de 50 centros 
em Portugal e no Brasil e chega a cerca de dez 
novos doentes por dia. «Este ano, passámos 
também a disponibilizar versões em inglês e 
espanhol, o que facilitará a concretização de 
projetos assistenciais e de investigação em  
colaboração com outros centros da Europa e 
dos EUA», conclui Vítor Tedim Cruz.

De acordo com a revisão sistemáti-
ca «Long working hours and risk of 
coronary heart disease and stroke: a 

systematic review and meta-analysis of pu-
blished and unpublished data for 603 838 in-
dividuals»1, publicada na revista The Lancet, 
em outubro de 2015, trabalhar 55 ou mais 
horas por semana, em comparação com 35 
a 40 horas por semana, pode aumentar em 

33% o risco de ocorrência de AVC. Este tra-
balho, baseado numa revisão sistemática e 
numa meta-análise de 17 estudos realizados 
anteriormente na Europa, na Austrália e nos 
Estados Unidos, envolve mais de 500 mil  
indivíduos, seguidos durante um período 
médio de 7,2 anos. 

Os resultados permitiram ainda constatar 
que o risco de AVC cresce proporcionalmente 

ao número de horas passadas em contexto 
laboral. Deste modo, pessoas que trabalham 
41 a 48 horas por semana revelam um risco 
de AVC 10% mais elevado, ao passo que, nas 
que trabalham 49 a 54 horas semanais, o risco 
de AVC é quase três vezes superior, atingindo 
27%. O risco permaneceu elevado mesmo de-
pois de terem sido levados em consideração 
outros fatores, como a idade, o sexo, o consu-
mo de álcool e de tabaco ou a atividade física. 

O risco de doença coronária foi menor do 
que o de AVC, mas também ficou demons-
trado nesta revisão sistemática. Desta feita, 
nos 25 estudos identificados, recaindo sobre 
uma população de 600 mil indivíduos segui-
dos durante uma média de 8,5 anos, a meta-
análise apontou para um incremento de 13% 
no risco de desenvolver doença coronária nas 
pessoas que trabalham 55 horas ou mais por 
semana. Também neste caso, o risco persistiu 
após ajustamento para outros fatores de ris-
co, como a idade, o sexo e a condição socioe-
conómica dos indivíduos avaliados.

DR

1) Kivimäki, Mika, et al., Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals, 
The Lancet 386.10005 (2015): 1739-1746.
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Custo-efetividade da trombectomia mecânica

O estudo «Cost-Utility Analysis of Mechanical Thrombectomy 
Using Stent Retrievers in Acute Ischemic Stroke»1 demonstrou 
que a trombectomia mecânica, apesar de ser mais onerosa 

do que a administração farmacológica intravenosa (IV) do ativador 
de plasminogénio tecidular recombinante (rt-PA), melhora a es-
perança de vida ajustada à qualidade. Este estudo foi publicado em 
junho de 2015, na revista Stroke, da American Heart Association, e é 
da autoria de um conjunto de investigadores apoiados pelo National 
Institute for Health Research, no Reino Unido. 

Ainda que os custos de implementação da terapêutica endovas-
cular no AVC agudo sejam relativamente elevados, de acordo com 
os dados coligidos no Reino Unido, os ganhos potenciais em termos 
de anos de vida ajustados pela qualidade (QALY, na sigla em inglês) 
deixaram patente que esta intervenção terapêutica é custo-efetiva. 
Os resultados alcançados revelaram que a trombectomia mecânica 
realizada após terapêutica com rt-PA IV no combate ao AVC isqué-
mico agudo está associada a custos adicionais de 7 431 libras (cerca 
de 10 190 euros) por doente e um ganho de 1,05 QALY por doente, 
no período de 20 anos. O número de QALY é mais elevado no caso 
da trombectomia mecânica, porque este procedimento «salva mais 
vidas e os doentes que sobrevivem têm maior probabilidade de atin-
girem melhores resultados em termos de saúde e serem mais inde-
pendentes», conclui o estudo.

Porém, este projeto de investigação não colocou as duas terapêu-
ticas em confronto, mas, antes, em articulação. Segundo os seus au-
tores, a «principal conclusão» a retirar deste estudo é que «a terapêu-
tica farmacológica com rt-PA IV seguida de trombectomia mecânica 
em casos de AVC isquémico agudo por oclusão de grandes vasos 
salva uma vida por cada 14 trombectomias realizadas, reduz a inca-
pacidade e é custo-efetiva, quando comparada com a administração 
exclusiva de rt-PA IV».

1) Ganesalingam, Jeban, et al., Cost-Utility Analysis of Mechanical Thrombectomy Using Stent Retrievers in Acute Ischemic Stroke, Stroke 46.9 (2015): 2591-2598.

 o ângulo do AVC no 10.º world Congress 
on Controversies in Neurology

A capital portuguesa vai acolher a 
10.ª edição do prestigiado World Con-
gress on Controversies in Neurology 

(CONy), entre 17 e 20 de março de 2016, no 
Sana Lisboa Hotel. Num programa científico 

que incide sobre temas como as demências, a 
epilepsia, as cefaleias, as doenças do movimen-
to ou a esclerose múltipla, o acidente vascular 
cerebral (AVC) terá também um lugar de desta-
que, com particular ênfase «nos progressos ao 
nível da terapêutica e respetivas implicações». 
Assim o garante o Prof. José Ferro, diretor do 
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria, que, 
lado a lado com o Prof. Natan Bornstein, diretor 
da Unidade de AVC do Tel Aviv Medical Center, 
em Israel, presidirá ao conjunto de sessões de-
dicadas à patologia cerebrovascular, no dia 18 
de março, entre as 8h30 e as 19h00.

Apostando no debate de prós e contras, a 
primeira sessão questionará «a partir de que 
diâmetro se deverão tratar os aneurismas 
assintomáticos», adianta José Ferro. Outras 
controvérsias em análise implicarão discutir 
«se se devem administrar anticoagulantes 
ou antiagregantes em caso de dissecção 
carotídea, quanto tempo depois de um AVC 

de causa cardioembólica se deve recomeçar 
a terapêutica anticoagulante, se se justifica 
proceder ao estudo da trombofilia em doen-
tes jovens com AVC criptogénico ou como 
utilizar o score ABCD2 [cuja sigla, em inglês, 
remete para os parâmetros idade, pressão 
arterial, quadro clínico, duração dos sinto-
mas e diabetes] na gradação do risco em do-
entes com acidente isquémico transitório», 
acrescenta.

José Ferro sublinha igualmente a relevância 
do debate sobre «um tópico que está a marcar 
a atualidade»: a trombectomia mecânica. «As 
opiniões dividem-se sobre se é ou não vanta-
joso começar por administrar a terapêutica far-
macológica, com o rt-PA [alteplase] endoveno-
so, ou se o doente deve ser encaminhado de 
imediato para a sala de angiografia.» As aten-
ções recairão ainda sobre «a Medicina baseada 
na evidência versus a Medicina personalizada 
em doentes com AVC» e sobre «a utilidade dos 
testes genéticos» neste campo.

DR
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guiu, pela primeira vez, integrar num mes-
mo estudo todos os centros aptos a realizar 
a trombectomia mecânica nesta região. Do 
mesmo modo, foram assim incluídos to-
dos os doentes que podiam ser alvo deste 
tratamento. 

Para que evidências apontou  
este estudo?
A sua principal conclusão é que a trombec-
tomia mecânica incrementa em 20% as hi-
póteses de os doentes (que regra geral têm 
prognósticos muito reservados) poderem 
registar alguma recuperação funcional. Há 
que compreender estes dados no contexto 
da população incluída no estudo – não se re-
ferem a todos os doentes com AVC, mas a um 
grupo com oclusões proximais das artérias 
cerebrais ou da artéria carótida interna, com 
várias zonas do cérebro submetidas a hipo-
perfusão. No fundo, eram doentes com um 
prognóstico pouco favorável e uma resposta 
limitada, inexistente ou até mesmo contrain-
dicada para a terapêutica farmacológica. 

A trombectomia mecânica originou 
uma mudança de paradigma no tra-
tamento do AVC isquémico agudo? 
Sem dúvida que a trombectomia mecânica 
está a revolucionar o tratamento do AVC is-
quémico agudo, na medida em que há mui-
to tempo que não alcançávamos dados tão 
claramente positivos e baseados em estudos 
de diferentes países e sistemas de saúde. Os 
estudos realizados nos Estados Unidos, no 
Canadá e em vários países europeus de-
monstram todos um nível de evidência mui-
to similar, que se traduz num benefício de 
20% versus o tratamento comparador, que, 
na maioria dos casos, foi o rt-PA [alteplase] 
endovenoso. 

Noutras ocasiões, contudo, a única alterna-
tiva era mesmo a ausência de tratamento, ten-
do em consideração que cada vez mais nos 
chegam doentes com AVC a quem estava a 
ser administrada terapêutica anticoagulan-
te. Sabemos que estes casos contraindicam 
a terapêutica intravenosa farmacológica, 
mas não impedem a trombectomia mecâni-
ca, já que esta não atua sobre a coagulação 
e a fibrinólise endógenas. Nestes casos, es-
tamos a oferecer solução a doentes que, de 
outro modo, não teriam qualquer possibili-
dade de tratamento. 

Como descreve execução desta 
técnica? 
A trombectomia mecânica é uma técnica 
muito complexa: até à data, poucos especia-
listas são capazes de realizar este tratamento 
de forma adequada e nos curtíssimos prazos 
de tempo exigíveis. Isso ditou que, um pouco 
por todo o mundo, se esteja, neste momento, 
a definir como reorganizar os diferentes siste-
mas de saúde, de modo a que uma maior per-
centagem de doentes possa beneficiar desta 
técnica, sempre que o tratamento farmacoló-
gico se revele insuficiente ou inviável. 

Qual o principal aporte do estudo 
REVASCAT para o conhecimento do 
papel da terapêutica endovascular 
no AVC isquémico?
Este estudo é um marco importante na Ca-
talunha, dado que, graças a ele, se conse-
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Entrevista

Na «linha da frente» de um dos estudos que, no início de 2015, propor-
cionaram sólidas evidências sobre o papel da trombectomia mecânica 
no tratamento do AVC isquémico agudo – o REVASCAT1, que contou com 
o contributo de quatro dos maiores centros hospitalares da Catalunha –, o  
Prof. Ángel Chamorro, diretor do Comprehensive Stroke Center do 
Hospital Clínic de Barcelona, dá conta dos principais benefícios e desa-
fios desta terapêutica. Em entrevista à Stroke.pt, este especialista deixa um 
«alerta vermelho»: o sucesso da trombectomia mecânica não depende 
apenas da navegação intra-arterial, pelo que este procedimento deve ser 
executado por neurologistas e neurorradiologistas de intervenção. 

Ana Rita Lúcio

«A trombectomia mecânica 
está a revolucionar o  
tratamento do AVC»

DR



Ora, isto também implica uma revolução, 
porque reorganizar os fluxos de doentes, ou 
seja, permitir que um doente que é acometi-
do por um AVC na área de influência de um 
determinado hospital seja levado, não para 
esse hospital, mas para outro centro, que 
está mais longe, mas que dispõe de trom-
bectomia mecânica, é uma questão que 
envolve múltiplos atores. É preciso aferir se 
as equipas estão adequadamente dimensio-
nadas e se as instalações hospitalares estão 
preparadas para poder receber esta nova 
carga assistencial, tendo em conta que o 
AVC, tanto em Espanha como em Portugal 
e em boa parte dos países ditos desenvolvi-
dos, é muitíssimo prevalente.

Porque considera que a trombecto-
mia mecânica é complexa?
Desde logo, porque há diferenças claras en-
tre realizar um procedimento endovascular 
programado, tendo o doente estabilizado e 
a possibilidade de efetuar todos os estudos 
prévios necessários, e realizar este tipo de 
procedimentos em doentes muito instáveis 
do ponto de vista hemodinâmico e com 
oclusões proximais que afetam zonas exten-
sas do cérebro, causando sintomas neuroló-
gicos graves. Além isso, a anatomia destes 
vasos é particularmente desafiante. Estamos 
a falar de vasos com doença aterosclerótica 
de fundo, em boa parte dos casos, o que di-
ficulta a própria técnica de navegação. Final-
mente, o tempo é crucial. Não se pode estar 
horas a «lutar» contra um trombo; as boas 
práticas indicam que se atinjam tempos de 
reabertura dos vasos inferiores a uma hora. 
Isto faz com que apenas profissionais com 
muita experiência sejam capazes de realizar 
este procedimento em condições ótimas, fa-
zendo do mesmo o melhor tratamento mé-
dico alternativo.

Como se pode impulsionar a especia-
lização de mais profissionais nesta 
área?
Agregando massa crítica. Esta é uma ma-
téria que não deve ser analisada de acordo 
com interesses corporativos. A nível in-

1) Jovin, Tudor G., et al., Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke, New England Journal of Medicine (2015).

Quem deve ser alvo de trombectomia mecânica?
Segundo o Prof. Ángel Chamorro, o alvo preferencial deste tratamento 
são os «doentes com oclusão de um ou mais vasos proximais que 
não respondam, de forma eficaz, à dissolução do trombo por meios 
farmacológicos».

7,5 milhões de habitantes 

12 000 casos de AVC 
registados anualmente em toda 
a Comunidade Autónoma da 
Catalunha (CAC)

400 trombectomias mecânicas 
realizadas na CAC no último ano, 
das quais 100 foram efetuadas no 
Hospital Clínic de Barcelona

15% dos casos de AVC 
registados em território catalão 
são submetidos a trombólise 
intravenosa e/ou trombectomia 
mecânica

Números 
da Catalunha

ternacional, tem-se assistido, nos últimos 
tempos, ao aparecimento de movimentos 
que defendem que outros especialistas, 
como os cardiologistas, que realizam in-
tervenções endovasculares nas artérias 
coronárias, podem estar capacitados para 
realizar a trombectomia mecânica. Quero 
lançar um «alerta vermelho» relativamente 
a esta questão: considero que seria muito 
perigoso se isso acontecesse. Da mesma 
forma, julgo que não se deve encarar a  
implementação desta técnica no terreno 
com um espírito corporativo. Entendo que 
não se pode pensar, tão-pouco, que o tra-
tamento é exclusivamente uma questão 
técnica. Saber navegar por dentro das ar-
térias é um requisito indispensável para 
abri-las adequadamente, sem dúvida. Mas 
o êxito clínico, que todos desejamos para 
os nossos doentes, não é só uma questão 
técnica, mas, sobretudo, uma questão de 
indicação correta do tratamento.

Não se pode indicar a trombectomia 
mecânica sem se conhecer perfeitamente 
o estado hemodinâmico do doente, da cir-
culação e do tecido cerebral. E isso só pode 
ser feito por especialistas profundamente 
conhecedores do funcionamento do siste-
ma nervoso. Como podemos então formar 
mais especialistas? Abrindo este campo 
para que cada vez mais profissionais oriun-
dos das Neurociências, nomeadamente 
neurologistas e neurorradiologistas de in-
tervenção, possam aprender com precisão 
estas técnicas instrumentais tão específi-
cas, sem prescindir dos sólidos conheci-
mentos que devem ter sobre o funciona-
mento do sistema nervoso e as patologias 
cerebrovasculares.

A Catalunha pode ser um exemplo  
no que toca à organização pré e 
intra-hospitalar para a implementa-
ção da trombectomia mecânica?
Estou convencido que sim. O nosso modelo 
é muito disciplinado, articulando permanen-
temente todos os hospitais da Comunidade 
Autónoma da Catalunha. Este modelo pres-
supõe a existência de hospitais capacitados 

para realizar a trombectomia mecânica e 
outros que não são reconhecidos como tal, 
pelo que não devem receber doentes can-
didatos a este tratamento. No entanto, se 
um doente chegar a esses hospitais pelos 
seus próprios meios, ele deve ser imediata- 
mente transferido para um centro capacita-
do. Em toda esta distribuição geográfica, há 
um sistema de transporte de doentes em 
emergência médica que, atualmente, é res-
ponsável por transportar 40% de todos ca-
sos de AVC registados no território e que tem 
instruções específicas e muito bem definidas 
relativamente aos centros que devem rece-
ber os doentes, em função da sua localização 
geográfica e do seu diagnóstico. 

Qual o papel do Hospital Clínic  
de Barcelona nessa rede assistencial 
alargada?
A Catalunha está dividida em duas zonais 
nodais. Neste momento, o Hospital Clínic de 
Barcelona tem como população de referên-
cia imediata meio milhão de habitantes, mas 
é também o centro de referência terciária 
para tratamentos sofisticados, nos quais se 
incluem a trombectomia mecânica, relativa-
mente a uma população de 2,5 milhões de 
habitantes. Nesse contexto, damos cobertu-
ra e trabalhamos em articulação com outros 
cinco hospitais, que estão aptos a adminis-
trar a trombólise intravenosa, em função de 
critérios previamente definidos, mas que, 
caso identifiquem doentes candidatos a 
trombectomia mecânica, os devem transfe-
rir imediatamente para o nosso centro. 
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No centro de uma rede pioneira  
de assistência ao AVC

Cidade que há mais de sete séculos se 
sabe dos estudantes, Coimbra é uma 
lição de trabalho e organização em 

matéria de combate ao AVC. Acompanhando 
o curso veloz dos passos do Prof. Luís Cunha, 
diretor do Serviço de Neurologia do CHUC, 
mal os repórteres da Stroke.pt transpõem o 
limiar do corredor que cruza a enfermaria ce-
rebrovascular e culmina às portas da Unida-
de de AVC dão conta de que, naquela zona 
nevrálgica do piso 1 deste centro hospitalar, 
todos os gestos são estudados ao mínimo 
detalhe. Afinal, «é nesta unidade que se im-
plementam as terapêuticas de ponta na fase 
hiperaguda do AVC», sublinha Luís Cunha, 
justificando a necessidade de que, nestas 
circunstâncias de emergência, todos atuem 
com o «máximo rigor», por forma a ministrar 

Ponto convergente de uma rede assistencial que, desde 1 de agosto de 2015, passou a unir oito hospitais da região 
Centro, a Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC) – a única habilitada, nesta área de influência, a realizar trombectomia mecânica – bate-se pela 
consolidação de um modelo organizativo de âmbito regional, até agora ímpar em Portugal. Estendendo o seu raio 
de atuação a toda a linha de cuidados à patologia cerebrovascular, do tratamento agudo à reabilitação e à preven-
ção secundária, o principal trunfo desta Unidade de AVC são os profissionais altamente especializados, que apostam 
na excelência clínica e científica.

Ana Rita Lúcio

«o melhor tratamento, o mais atempada-
mente possível». 

Quiçá conhecedor da máxima, tão cara a 
todos os profissionais que lidam com esta 
doença, de que «tempo é cérebro», o reló-
gio não dá tréguas na luta diária contra o 
AVC desta equipa multidisciplinar. Logo que 
os ponteiros anunciam as 11h00, os sete 
neurologistas, dois internos de Neurologia 
e um de Medicina Interna e a enfermeira- 
-chefe do Serviço de Neurologia, liderados 
pelo diretor, encetam a visita à Unidade 
de AVC, que é coordenada pelo Dr. João  
Sargento-Freitas, e à enfermaria inteira-
mente dedicada à patologia cerebrovascu-
lar, para onde são remetidos os doentes em 
fase subaguda e que está sob a responsabi-
lidade do Dr. Fernando Silva.

Oportunidade por excelência para revisão 
e discussão conjunta de todos os casos se-
guidos na Unidade, este momento repete-se 
todas as quartas-feiras. Já a reunião do Ser-
viço de Neurologia decorre às sextas-feiras, 
às 9h00. «Esta reunião inclui as 13 áreas em 
que se dividem os interesses do Serviço de 
Neurologia, que estão em permanente arti-
culação. Por exemplo, sempre que é neces-
sário, se a enfermaria cerebrovascular exce-
der a sua lotação, as outras duas enfermarias 
estão aptas a receber doentes na fase pós- 
-AVC», nota Luís Cunha.  

Atenção ao AVC em todas as fases
No prelúdio da visita, todas as atenções 
se concentram, porém, nas oito camas da 
Unidade de AVC, onde são acolhidos «os 

*NA fiLA dA fRENTE: Dr.ª Cristina Machado (neurologista), Maria do Céu Nunes (enfermeira-chefe do Serviço de Neurologia), Enf.º Luís Sacramento, Prof. Luís Cunha 
(diretor do Serviço de Neurologia), Dr.ª Carla Cecília Nunes (neurologista), Dr. João Sargento-Freitas (coordenador da Unidade de AVC) e Dr. Fernando Silva (neurologista). 
NA fiLA dO mEiO: Enf.ª Graça Fernandes, Alda Sá (assistente operacional), Enf.ª Ana Luísa Campos, Dr.ª Maria do Carmo Macário (neurologista), Enf.º Ricardo Agostinho 
e Dr. Rui Costa (interno de Medicina Interna). NA fiLA dE TRÁS: Celeste Ferreira (assistente operacional), Enf.ª Marilyn Jesus, Enf.º Bruno Maia, Dr.ª Ana Gouveia (interna 
de Neurologia), Dr. Luciano Almendra (interno de Neurologia), Dr.ª Mariana Leitão Marques e Dr. Bruno Rodrigues (neurologistas).
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doentes que exigem maiores cuidados e 
vigilância constante», indica Luís Cunha. A 
«prioridade absoluta» concedida aos casos 
agudos, como corrobora João Sargento- 
-Freitas, motiva a «presença constante de um 
neurologista de serviço 24 horas por dia». 
«Contudo, a nossa atividade não se esgota 
nessa abordagem emergente nas primeiras 
horas após o AVC», adverte o coordenador. 
Nos primeiros dias de internamento sub-
sequentes, os cuidados de fase subaguda 
visam que «o doente se mantenha estável 
hemodinamicamente» e que lhe sejam fa-
cultadas as condições necessárias para que 
«a recuperação decorra o melhor possível».

Na fase subaguda tardia ou crónica, por 
sua vez, a tónica recai, por um lado, sobre a 
reabilitação. «A este nível, desenvolvemos 
um protocolo de colaboração, quer com o 
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação 
do CHUC, quer com o Centro de Medicina 
de Reabilitação da Região Centro - Rovisco 
Pais», informa João Sargento-Freitas. Por ou-
tro lado, o acompanhamento neurológico 
possibilitado pela Consulta de Risco Vascular 
permite somar pontos na prevenção secun-
dária, de modo a «reduzir a probabilidade de 
repetição dos eventos vasculares». 

Em toda a cadeia de cuidados, não obs-
tante, a «elevada subespecialização dos 
profissionais» que conjugam os seus es-
forços no trabalho da Unidade de AVC são, 
segundo o diretor do Serviço de Neurolo-
gia, um dos «principais trunfos» da equipa 
por si liderada. «Isso é evidente no nosso 
corpo clínico composto por neurologistas 
altamente diferenciados neste campo de 
atuação, nos demais especialistas que con-
nosco cooperam em diferentes momentos 
– entre os quais se destacam os neurorra-
diologistas de intervenção –, bem como no 
conjunto de outros técnicos e enfermeiros», 
aponta Luís Cunha. 

Encabeçando um núcleo de 38 enfermei-
ros afetos ao Serviço de Neurologia, a enfer-
meira-chefe Maria do Céu Nunes lembra que 
«estão em permanência na Unidade de AVC 
um enfermeiro de reabilitação, um enfermei-
ro especializado em intervenção comunitá-
ria e outros dois que prestam cuidados ge-
rais». Dedicado à reabilitação, o Enf.º Ricardo  
Agostinho defende que esta deve ser iniciada 
«o mais precocemente possível», pressupon-
do o acompanhamento, tanto dos doentes 
como das suas famílias. Essa visão holística 
de apoio é partilhada com os enfermeiros de 
intervenção comunitária, afiança a Enf.ª Graça 
Fernandes, referindo um projeto, atualmente 
em desenvolvimento, que engloba «as famí-
lias e a comunidade como um todo», no sen-
tido de preparar os cuidadores informais em 
contexto doméstico para que assegurem a 
continuidade dos cuidados no pós-AVC.

Rede pioneira centrada no doente 
Nascida no dealbar da década de 1990, esta 
Unidade de AVC cresceu assinalavelmente  
em 2013, fruto da fusão dos Serviços de 
Neurologia dos antigos Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra e do Centro Hospitalar 
de Coimbra, instituições que se uniram para 

dar origem ao atual CHUC. A 1 de agosto de 
2015, esta Unidade conheceu uma «nova 
vida», com a entrada em funcionamento de 
uma rede assistencial pioneira, que articu-
la as Unidades de AVC do CHUC, do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga/Hospital Infante 
D. Pedro, em Aveiro, da Unidade Local de 
Saúde de Castelo Branco, do Centro Hos-
pitalar da Cova da Beira/Hospital Pêro da 
Covilhã, do Hospital Distrital da Figueira da 
Foz, da Unidade Local de Saúde da Guarda, 
do Centro Hospitalar de Leiria/Hospital de 
Santo André e do Centro Hospitalar Tondela-
-Viseu/Hospital de São Teotónio.

Coordenado pela Administração Regional 
de Saúde (ARS) do Centro e envolvendo ainda 
a participação do Instituto Nacional de Emer-
gência Médica (INEM), este projeto coloca o 
CHUC «no âmago de uma rede empenhada 
em proporcionar aos doentes da região Cen-
tro a melhor solução terapêutica possível», 
considera Luís Cunha. Um intuito ao qual sub-
jaz o princípio de «pensar o doente com AVC 
no plano regional, extravasando as fronteiras 
da área geográfica de influência deste hospi-
tal», reitera o Dr. Gustavo Santo, responsável 
pela implementação desta rede no CHUC.

Morada da única Unidade de AVC em toda 
a região Centro «habilitada a oferecer a te-
rapêutica endovascular no AVC isquémico 
agudo», Coimbra é o ponto ao qual conver-
gem todos os doentes que podem ser alvo 
de trombectomia mecânica. «A partilha 
multidisciplinar e multicêntrica da decisão 
terapêutica é proporcionada pelo sistema 
de telemedicina, que permite, por um lado, 
a visualização dos exames complementares 
de diagnóstico realizados em qualquer uma 
das outras sete unidades – tomografia axial 
computorizada [TAC] e angio-TAC – e, por 
outro, a comunicação e visualização bidi-
recional do doente, que está do lado de lá, 
e do especialista que está aqui, através de  
webcam», explica Gustavo Santo.

Tendo realizado «mais de 30 teleconsul-
tas» desde a entrada em funcionamento 
desta rede, em agosto de 2015, a Unidade de 

Intervenção multidisciplinar

No combate travado diariamente contra a principal causa de morte em Portugal, 
uma das armas mais contundentes da Unidade de AVC do CHUC é a abordagem 
multidisciplinar. A título ilustrativo, além da «parceria estreita» com a neurorradiolo-
gia de intervenção para realização da trombectomia mecânica, João Sargento-Freitas 
evoca a «frequente cooperação com a Cardiologia» na orientação diagnóstica e 
terapêutica de um número significativo de casos, tendo em conta o «peso conside-
rável dos AVC de etiologia cardioembólica». Mas, porque «não basta tratar e há que 
fomentar o mais possível a recuperação dos doentes», importa não esquecer, em 
paralelo, o «contributo de relevo» das áreas de Medicina Física e de Reabilitação, 
neuropsicologia, terapia da fala e deglutição, dietética, nutrição e Serviço Social.

TRABALHO Em REdE A Dr.ª Cristina Machado analisa, através do sistema de telemedicina, os resultados 
da TAC a que o Hospital Distrital da Figueira da Foz submeteu um doente com AVC, antes de o encaminhar 
para realização de terapêutica endovascular no CHUC 
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AVC do CHUC, «com mais experiência acu-
mulada na abordagem à patologia cerebro-
vascular, presta também consultoria clínica, 
ajudando na tomada de decisão sobre se o 
doente deve ou não ser transferido e sobre 
que tratamento aplicar, mesmo em caso de 
não se reunirem os critérios para transferên-
cia», ressalva o responsável. 

A este nível, há que ter em conta quatro 
grupos fundamentais: «os doentes com con-
traindicação, quer para fibrinólise endovenosa 
quer para trombectomia mecânica e que não 
devem ser transferidos; os doentes que não 
cumprem critérios para trombectomia mecâni-
ca e que devem ser submetidos a fibrinólise no 
hospital de origem; os doentes com contraindi-
cação para fibrinólise, mas com indicação para 
trombectomia e que devem ser transferidos 
com caráter emergente sem administração de 
qualquer tratamento reperfusor prévio; e, final- 
mente, os doentes com oclusão de grandes 
vasos, que são transferidos para realização de 
trombectomia, mas que devem ser submetidos 
a fibrinólise durante a viagem de ambulância 
ou de helicóptero, sob acompanhamento mé-
dico e de enfermagem», elenca Gustavo Santo.  

Sendo exemplo da maioria dos doentes 
transferidos de outras unidades para o CHUC, 

Primazia à investigação

Inserida num centro hospitalar com larga tradição universitária, a Unidade de AVC do CHUC regista «elevados índices de produção cien-
tífica», indica o Dr. João Sargento-Freitas. No que concerne aos projetos de investigação promovidos pela «casa», o coordenador da 
Unidade de AVC realça «um estudo observacional sobre células estaminais e AVC isquémico», com o propósito de «esclarecer o papel 
de um determinado subgrupo de células estaminais no AVC isquémico», bem como um ensaio clínico sobre o papel da neurofisiolo-
gia no AVC isquémico agudo e um estudo de hemodinâmica cerebral na fase aguda do AVC isquémico. 

Já no que respeita a iniciativas conjuntas com outras entidades dentro e fora de portas, João Sargento-Freitas nomeia um «estudo 
observacional multicêntrico sobre o impacto da pré-medicação com os novos anticoagulantes orais no AVC isquémico e hemorrágico» 
e «estudos translacionais em colaboração com o Biocant [Parque de Biotecnologia] de Cantanhede e o Centro de Neurociências e 
Biologia Celular da Universidade de Coimbra, sobre novos alvos na terapêutica cerebrovascular». No plano dos ensaios clínicos mul-
ticêntricos que congregam investigadores de diferentes países, «são de elencar um sobre o AVC isquémico de etiologia não determi-
nada e outro sobre o recurso a fármacos neuroprotetores no tratamento do AVC isquémico agudo».

no dia da visita da Stroke.pt a esta Unidade 
de AVC, deu entrada um doente oriundo do 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, que a Dr.ª 
Cristina Machado, neurologista de serviço na-
quela quarta-feira, recebera às 7h30. «O do-
ente já acordou com sintomatologia de AVC, 
pelo que não sabemos exatamente quando 
o evento ocorreu», explica esta especialista, 
enquanto nos guia até à sala de angiografia, 
onde a equipa de neurorradiologia de inter-
venção liderada pelo Dr. Egídio Machado rea-
liza uma trombectomia mecânica. 

«Neste caso existe uma oclusão da artéria 
carótida interna, comprometendo grande 
parte da circulação no hemisfério cerebral 
direito», adianta Egídio Machado. Para ultra-
passar a oclusão proximal, devido à presença 
de uma placa de aterosclerose, optou-se pela  
angioplastia, «insuflando um balão no seg-
mento proximal da carótida interna para  
assegurar o calibre adequado do vaso e pos-
sibilitar a introduçao de um cateter-guia». Em 
seguida, «com um microguia e um microcate-
ter, foi ultrapassada a oclusão distal e foram 
removidos os trombos que ocluíam as arté-
rias cerebral média e carótida interna, através 
de um stent autoexpansível», conseguindo-se 
alcançar a «recanalização/reperfusão comple-

ta das artérias ocluídas» e restabelecendo-se 
«a circulação no hemisfério cerebral direito». 

Ainda que este caso não tenha sido de 
resolução fácil, Egídio Machado salienta 
que a principal dificuldade enfrentada pela 
equipa de neurorradiologia de intervenção 
é a escassez de meios humanos. «Somos 
apenas dois neurorradiologistas capazes de 
realizar este procedimento, o que significa 
que estamos sempre a ser chamados.» Uma 
constatação partilhada, todavia, sem lamen-
tos: «Temos já um elemento da nossa equipa 
em formação e outro que já nos acompanha 
e que está a adquirir cada vez mais autono-
mia», afirma este neurorradiologista, mos-
trando, uma vez mais, que Coimbra é uma 
lição de aprendizagem constante. 

637 doentes internados, dos 
quais:

 72 submetidos a trombectomia 
mecânica e 230 a trombólise 
com infusão intravenosa
 79 internados com hematomas 
intracerebrais

8 camas de internamento
24 camas adicionais na 
enfermaria do Serviço de 
Neurologia dedicadas à 
patologia cerebrovascular
2 278 consultas de risco 
vascular**
7 neurologistas
2 internos de Neurologia 
1 interno de medicina interna
18 neurorradiologistas, dos 
quais 2 de intervenção
38 enfermeiros afetos ao Serviço 
de Neurologia
*Até 8 de dezembro de 2015
**Até 30 de junho de 2015

Números de 2015*

iNTERVENÇÃO Na sala de angiografia, a equipa liderada pelo Dr. Egídio Machado realiza uma trombecto-
mia mecânica para desobstrução da artéria carótida interna num doente transferido do Hospital Distrital 
da Figueira da Foz

10 |  Stroke.pt

SCAN
Reportagem



PORTO

BRAGA

11 dezembro de 2015  | 

Norte em movimento para travar o AVC

Caminhar contra o AVC nas margens do douro

Competição saudável por uma vida sem AVC

No encalço das comemorações do Dia Mundial do AVC (29 de outubro), o Porto acolheu a iniciativa «Caminhe pelo 
AVC» e Braga a II Corrida e Caminhada Contra o AVC. Ambos os eventos decorreram no dia 31 de outubro e conta-
ram com a chancela organizativa da Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC). A Stroke.pt juntou-se ao «pelotão» de 
participantes para lhe dar a conhecer como estas duas cidades nortenhas se mobilizaram contra a principal causa 
de morte e incapacidade permanente em Portugal.

Ana Rita Lúcio

Num sábado que amanheceu cinzento, nem a ameaça do mau tempo demo-
veu perto de uma centena e meia de pessoas de, às 10h00, rumarem à Praça 

da Ribeira para se juntarem à iniciativa «Caminhe pelo AVC». No âmbito da cam-
panha «Eu não arrisco» da SPAVC, esta ação foi organizada com o intuito de sensi-
bilizar a população para a necessidade de controlar os fatores de risco associados 
a esta doença, que se estima que mate um português por hora. 

Ainda antes de se escutar o tiro de partida para a prova que congregou miú-
dos e graúdos e contou, inclusive, com a adesão dos alunos do Curso de Auxi-
liar de Saúde da Escola Profissional Profitecla, no Porto, os participantes foram 
convidados a dar os primeiros passos na aula de aquecimento dinamizada 
pelo Prof. Rui Barros, professor de Educação física. Um momento que aliou a 
preparação para a atividade física à boa disposição. «O objetivo destas coreogra-
fias é animar os participantes para que possa ser uma caminhada divertida para 
todos», afirmou o treinador. 

Ao longo do percurso que se estendeu por quatro quilómetros com o rio Dou-
ro a testemunhar, valendo uma incursão por Vila Nova de Gaia antes do regresso 
à cidade Invicta, a prática desportiva foi encarada, porém, como um «assunto 
muito sério». «O exercício físico regular, aliado a uma alimentação saudável, é um 
dos cuidados essenciais, tendo em vista a prevenção do risco de ocorrência de 
AVC», resumiu a Prof.ª Elsa Azevedo, vice-presidente da SPAVC e uma das cami-
nhantes mais ativas e empenhadas durante toda a prova.

Pelo segundo ano consecutivo, a SPAVC, o Hospital e a Câmara Municipal de 
Braga uniram esforços para pôr no terreno a Corrida e Caminhada Contra 

o AVC, à qual os bracarenses acorreram «em peso»: cerca de mil participantes 
fizeram questão de se mover por esta causa. A meta estava traçada: «Alertar a 
população para a problemática e para os perigos do AVC, sensibilizando-a para a 
importância da prevenção, através da adoção de um estilo de vida saudável e da 
prática regular de atividade física», apontou a Dr.ª Carla Ferreira, coordenadora da 
Unidade de AVC do Hospital de Braga.

Com a Avenida Central em pano de fundo, a Dr.ª Maria do Sameiro Araújo,  
vereadora do Desporto, da Juventude, da Saúde e Bem-estar e do Associativismo 
da Câmara Municipal de Braga, deu o tiro de partida para a prova que, às 16h00 
em ponto, arrancou a duas velocidades. Primeiro, partiram os desportistas ins-
critos na corrida de nove quilómetros, seguidos depois dos que caminharam a 
um ritmo mais descontraído, no percurso de três quilómetros, que atravessou o 
centro histórico da capital do Minho.

À chegada, os atletas mais bem classificados nas categoriais masculina e feminina 
subiram ao pódio para receber os respetivos prémios. Independentemente dos resul-
tados, todos os participantes puderam aceder à tenda junto à meta, na qual se 
realizou uma ação de rastreio, com medição da pressão arterial, da glicemia, da  
colesterolemia e do índice de massa corporal, contribuindo, assim, para uma 
«vitória» maior: a deteção precoce e o alerta para os fatores de risco vascular. 

kNow-How 
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10.º Congresso Português do AVC  
prima pela multidisciplinaridade

O 10.º Congresso Português do AVC, de 4 a 6 de fevereiro próximo, no She-
raton Porto Hotel, vai privilegiar a partilha de experiências com áreas e  
especialidades limítrofes, salientando a necessidade de uma abordagem 
multidisciplinar ao AVC. Para o efeito, será reunido um painel de convidados 
de craveira nacional e internacionalmente reconhecida para discutir os prin-
cipais «temas quentes» da atualidade. 

Ana Rita Lúcio

Depois de, a 8 de março de 2015, se te-
rem comemorado os 10 anos de vida 
da SPAVC, entre 4 e 6 de fevereiro de 

2016, será a vez de celebrar o 10.º aniversário 
do Congresso Português do AVC. Em tributo 
a esta efeméride, a sessão de abertura, na 
qual tomarão a palavra o Prof. José Castro 
Lopes, fundador e presidente da SPAVC, e o 
Dr. Miguel Rodrigues, tesoureiro da SPAVC 
e coordenador da Unidade de AVC do Hos-
pital Garcia de Orta, em Almada, fará uma 
retrospetiva sobre o legado de uma década 
de congressos. Ainda nesta sessão, a SPAVC 
atribuirá uma bolsa de investigação suple-
mentar, criada especificamente no contex-
to das cerimónias comemorativas dos seus  
10 anos (ver caixa abaixo).

Dando continuidade «a um modelo que se 
revelou de sucesso nas edições anteriores», 
como adianta a Dr.ª Marta Carvalho, presi-
dente da Comissão Organizadora e neurolo-
gista no Centro Hospitalar de São João, no 
Porto, o 10.º Congresso Português do AVC 
contará com «sessões plenárias do maior  
interesse científico» e um espaço privilegi- 
ado para a apresentação de comunicações 
orais, casos clínicos e pósteres.

«Como habitualmente, preparámos um 
programa muito completo, que retrata a 
abordagem ao AVC nas suas diferentes fases, 
desde a prevenção, passando pela avaliação 
diagnóstica e o tratamento, sem esquecer a 
reabilitação», acrescenta o Prof. José Ferro, 
presidente da Comissão Científica e diretor 
do Serviço de Neurologia do Centro Hospi-
talar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria 
(CHLN/HSM). Este especialista destaca ainda 
a atenção que será dada a «temáticas que 
marcam a atualidade nesta área», como as 
novas recomendações, a reorganização exi-
gida pela implementação da trombectomia 
mecânica e a diferenciação em AVC.

Ênfase nas sessões conjuntas
Outro dos «pontos fortes» do 10.º Congresso 
será, segundo José Ferro, a «aposta no de-
bate e no intercâmbio científico com outros 

especialistas» que têm afinidades com esta 
área, o que reitera a importância de uma 
«atuação multidisciplinar» no combate ao 
AVC. Neste âmbito, realizar-se-á, logo no dia 
4 de fevereiro, uma sessão conjunta com a 
Associação Portuguesa de Medicina Geral e 
Familiar (APMGF), focada na prevenção do 
AVC isquémico. Liderada pelo Prof. Castro 
Lopes e pelo Dr. Rui Nogueira, presidentes, 
respetivamente, da SPAVC e da APMGF, esta 

Convidados estrangeiros de renome
De acordo com o Prof. José Ferro, uma mais-valia do 10.º Congresso Português do AVC prende-se «com o leque de preletores estran- 
geiros de renome» que abrilhantará o programa científico. Na sessão «Cadeia de cuidados no AVC agudo», no dia 4 de fevereiro, 
intervirão a Prof.ª Natalia Pérez de la Ossa, neurologista no Hospital Germans Trias i Pujol, e o Dr. Carlos Molina, diretor da Unidade de 
AVC do Hospital Vall d’ Hebron, ambos em Barcelona. Já na sessão «Novos métodos de imagem cerebral no AVC», no mesmo dia, vai 
intervir o Prof. Rüdiger von Kummer, diretor do Departamento de Neurorradiologia e do Centro de AVC da Universidade de Dresden, 
na Alemanha. 

Ao Prof. Gert Kwakkel, professor de Neurorreabilitação no University Medical Centre da Universidade de Amesterdão, caberá, 
no dia 5 fevereiro, focar-se na predição prognóstica do AVC. No dia seguinte, o Prof. Alexandre Bisdorff, neurologista no Centre 
Hospitalier Emile Mayrisch, no Luxemburgo, integrará a sessão dedicada às novas recomendações na trombectomia mecânica. 
Por sua vez, o Dr. Patrick Michel, investigador no Acute Stroke Registry and Analysis de Lausanne, na Suíça, discorrerá sobre a 
necessidade de diferenciação em AVC.

Prof. José Ferro

Dr.ª Marta Carvalho
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mesa-redonda incidirá sobre as intervenções farmacológicas e não farmacoló-
gicas de intuito preventivo e a gestão da politerapia em doentes de alto risco, 
colocando «a tónica sobre a importância da prevenção primária», frisa Marta 
Carvalho. No dia 5 de fevereiro, terá lugar a assinatura de um protocolo de coo-
peração entre a SPAVC e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), que es-
tará na antecâmara de uma sessão conjunta entre estas duas sociedades. Neste 
caso, a ênfase recairá sobre «a definição de estratégias comuns para a deteção 
precoce da fibrilhação auricular [FA], fazendo diminuir, por conseguinte, o risco 
de ocorrência de AVC», e sobre as «implicações que a FA e as suas diferentes so-
luções terapêuticas têm no controlo dos doentes com AVC», explica José Ferro. 
Esta sessão será moderada pelos presidentes da SPAVC e da SPC, Prof. Castro 
Lopes e Dr. Miguel Mendes, respetivamente.

Ainda no segundo dia de Congresso, o Prof. Castro Lopes vai juntar-se ao Prof. 
José Luís Medina, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, para 
presidir a outra sessão conjunta, que versará sobre AVC e diabetes. Debruçando-
-se sobre os factos e números que ligam estas duas patologias, este momento 
colocará ainda em discussão o rastreio e a gestão da diabetes e da pré-diabetes 
em doentes com AVC e a correlação que se estabelece entre FA, diabetes e AVC.

Esse mesmo dia culminará com uma sessão dedicada ao tema «Comorbilida-
des psiquiátricas e AVC», presidida pela Dr.ª Marta Carvalho e pela Prof.ª Patrícia 
Canhão, vice-presidente da SPAVC e neurologista no CHLN/HSM. A este respeito, 
Marta Carvalho lembra que determinadas doenças do foro psiquiátrico e respe-
tivos tratamentos «comportam um risco vascular acrescido». Além disso, há que 
ter em consideração «a elevada taxa de doentes pós-AVC que revelam sintomas 
de depressão e ansiedade», obrigando a uma intervenção específica para recu-
peração psiquiátrica, avança ainda José Ferro, que será preletor nesta sessão.  

Apoiar e premiar a excelência

No 10.º Congresso Português do AVC, serão 
atribuídas as seguintes bolsas de investigação 
e os seguintes prémios:

BOLSAS
   Bolsa de Investigação em Doenças Vasculares 
Cerebrais nos 10 Anos SPAVC: 5 000 euros

   Bolsa de Investigação em Doenças Vasculares 
Cerebrais (apoiada pela Bayer HealthCare):  
5 000 euros

PRÉmiOS

   Apresentações orais
   1.º Prémio: 1 500 euros
   2.º Prémio: 1 000 euros
   Duas menções honrosas: inscrição no 
11.º Congresso Português do AVC, em 2017

   Apresentação oral de caso clínico
   1.º Prémio: 1 500 euros

   Apresentações em cartaz
   1.º Prémio: 1 000 euros
   2.º Prémio: 500 euros
   Menção honrosa: inscrição no 11.º Congresso 
Português do AVC

Abordagem integrada do AVC isquémico
No âmbito do Dia Mundial do AVC, que se 

assinala a 29 de outubro, o Centro Hos-
pitalar de Setúbal/Hospital de São Bernardo 
(CHS/HSB) foi palco de uma sessão científica 
subordinada ao tema «Abordagem integrada 
do AVC isquémico – atualização à luz das re-
comendações», que se realizou no dia 30 de 
outubro. Esta iniciativa, organizada pelo Ser-
viço de Neurologia do CHS/HSB, teve o apoio 
da Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC).

Chamando à discussão «um leque de con-
vidados, que incluiu especialistas em Neu-
rologia, Neurorradiologia, Medicina Interna 

Medicina Física e de Reabilitação e ainda enfer-
meiros especializados em diversas áreas», o in-
tuito desta sessão científica foi «sensibilizar os 
profissionais de saúde para as boas práticas no 
contexto do AVC», sublinhou o Dr. Rui Matos, 
diretor do Serviço de Neurologia do CHS/HSB. 
O resultado do trabalho realizado, nos últimos 
anos, pela equipa anfitriã da sessão foi apre-
sentado pelo Dr. Rui Guerreiro, coordenador 
da Unidade de AVC desta instituição.

Em seguida, o debate centrou-se no «esta-
do da arte das diferentes opções terapêuticas 
para o AVC isquémico agudo, da prevenção 

secundária e da reabilitação», adiantou Rui 
Matos. Este especialista assumiu o papel de 
moderador na mesa «Tratamento na fase 
aguda: trombólise? Mas qual?», que contou 
com as intervenções do Dr. Miguel Rodrigues, 
coordenador da Unidade de AVC do Hospital 
Garcia de Orta, em Almada, sobre trombólise 
endovenosa, e do Dr. João Reis, neurorradio-
logista no Centro Hospitalar de Lisboa Cen-
tral/Hospital de São José (CHLC/HSJ), sobre 
trombólise intra-arterial ou mecânica. 

Seguiu-se a sessão que debateu «as novas 
soluções para abordar velhos problemas» 
em matéria de prevenção secundária do 
AVC, na qual a Dr.ª Sofia Galego, internista 
na Unidade Cerebrovascular do CHLC/HSJ, 
versou sobre o papel dos novos anticoagu-
lantes orais e a Dr.ª Diana Pedreira, interna 
do Serviço de Medicina Interna do CHS/HSB, 
falou sobre a abordagem da dislipidemia. 

Moderada pela enfermeira Ana Sofia  
Augusto, do Serviço de Neurologia do CHS/ 
/HSB, a mesa-redonda que se debruçou sobre 
a reabilitação incidiu sobre «as alterações da 
deglutição e a avaliação da disfagia nos do-
entes que sofreram AVC». Também esteve em 
foco «a importância da intervenção precoce 
dos enfermeiros de reabilitação», como sin-
tetizou Marisa Biscaia, enfermeira-coordena- 
dora da Unidade de AVC do CHS/HSB.   

O Dr. Rui Guerreiro, as Enf.as Teresa Bailão e Marisa Biscaia e o Dr. Rui Matos (da esq. para a dta.) foram os 
oradores da sessão de abertura
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O debate sobre a atualidade no 
tratamento do acidente vascular 
cerebral (AVC) e as mudanças de 
atuação que daí poderão advir  
marcaram a 6.ª Reunião Nacional  
de Unidades de AVC, que se realizou 
no passado dia 23 de outubro, em 
Lisboa. A necessidade de repensar 
modelos de organização da tera-
pêutica no AVC isquémico, a con-
trovérsia sobre os procedimentos 
a adotar em caso de foramen ovale 
patente e a pertinência de fomentar 
e reconhecer a diferenciação dos  
especialistas dedicados a esta pato-
logia foram as temáticas em análise.

redefinir estratégias no combate ao AVC

Ana Rita Lúcio

Na sua sexta edição, a Reunião Nacio-
nal de Unidades de AVC, promovida 
pela Sociedade Portuguesa do AVC 

(SPAVC), debruçou-se sobre alguns dos tópi-
cos que estão no topo da agenda nacional 
e internacional em matéria de doença cere-
brovascular. Assim aconteceu, desde logo, 
na sessão «Revascularização – reorganização 
para tratar o doente com AVC isquémico», 
que versou sobre a trombectomia mecânica. 

«Os ensaios clínicos divulgados em janeiro 
de 2015, que demonstraram a eficácia deste 
procedimento, obrigam a que tenhamos de 
reformular os nossos protocolos de atuação, 
para que possamos oferecer as melhores op-
ções terapêuticas aos nossos doentes», come-
çou por introduzir a Prof.ª Elsa Azevedo, vice-
-presidente da SPAVC e moderadora desta 
mesa-redonda, lado a lado com a Dr.ª Carla 
Ferreira, coordenadora da Unidade de AVC 
do Hospital de Braga. Depois, o Dr. Fernando 
Silva, neurologista no Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, apresentou alguns 
resultados dos ensaios clínicos que supor-

tam a importância da terapêutica endovas-
cular no combate ao AVC isquémico. 

Em seguida, a Dr.ª Sònia Abilleira, neurolo-
gista da Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries de Catalunya, em Barcelona, pronun-
ciou-se sobre a organização, no que respeita à 
triagem e aos circuitos pré-hospitalares. Lem-
brando que «há uma década que a Catalunha 
tem um modelo assistencial para casos de 
AVC agudo», esta especialista ressalvou que o 
mesmo foi estruturado tendo como matriz «a 
administração exclusiva da terapêutica trom-
bolítica», o que implicou que tivesse de ser 
reavaliado, face às mais recentes evidências. 

«Temos uma rede de hospitais articulados 
entre si» e com competências definidas – «só 
determinadas unidades podem administrar a 
trombectomia mecânica e é para lá que os do-
entes com critérios para receber esta terapêu-
tica devem ser transferidos», explicou Sònia 
Abilleira. Este protocolo pressupõe «instruções 
claras para as equipas de emergência médica, 
que sabem para onde encaminhar os doentes, 
em função da sua distribuição geográfica».

O exemplo catalão foi também partilhado 
pela Dr.ª Carla Vert, neurorradiologista no 
Hospital Universitari Vall d’Hebron, em Bar-
celona, que falou sobre a implementação de 
novos algoritmos de seleção por imagem. 
«Atualmente, submetemos os doentes a to-
mografia axial computorizada [TAC] multimo-
dal, que inclui TAC de perfusão e angio-TAC, 
bem como a ressonância magnética multi-
modal.» Na mesma sessão interveio ainda a 
Dr.ª Teresa Pinho e Melo, coordenadora da 
Unidade de AVC do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte/Hospital de Santa Maria (CHLN/HSM), 
que abordou as estratégias intra-hospitalares 
para redução do tempo até ao tratamento.

deve-se encerrar o fOP?
Moderada pela Prof.ª Patrícia Canhão, vice- 
-presidente da SPAVC, seguiu-se a conferên-
cia do Dr. Fernando Pita, coordenador da 
Unidade Funcional de Neurologia do Depar-
tamento de Medicina do Hospital de Cascais, 
que se centrou na oclusão percutânea em 
caso de foramen ovale patente (FOP). Este 
neurologista procurou responder à questão 
«Podemos encerrar os FOP, mas será que de-
vemos fazê-lo?».

«Trata-se de uma matéria controvérsia», 
acrescentou Fernando Pita, sublinhando, toda-
via, que «existem subpopulações relativamen-
te às quais há quem defenda que se mantém 
a indicação para o encerramento do FOP». Em 
causa estão, sobretudo, «jovens sem fatores de 
risco vascular e com um padrão de imagem na 
TAC sugestivo de etiologia cardioembólica», 
precisou. No entanto, nestes doentes, «o risco 
de recorrência é mínimo, pelo que optar pela 
oclusão também se revela questionável». 

A 6.ª Reunião Nacional de Unidades de AVC juntou cerca de 80 participantes

Diferenciação certificada em AVC

A 6.ª Reunião Nacional de Unidades de AVC culminou com a preleção do 
Prof. Miguel Viana Baptista, diretor do Serviço de Neurologia do Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de Egas Moniz, sobre diferenciação 
em AVC, numa sessão que contou com os comentários do Prof. José Barros, 
presidente do Colégio da Especialidade de Neurologia da Ordem dos 
Médicos. Segundo Miguel Viana Baptista, «é importante validar o percurso 
profissional dos médicos que aspirem tornar-se especialistas em doença 
vascular cerebral». E argumentou: «Julgo que seria fundamental haver uma 
diferenciação certificada em AVC, validada pela Ordem dos Médicos e pelas 
sociedades científicas competentes.»
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A 13.ª Reunião da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC), que decorreu a 24 de outubro 
último, em Lisboa, privilegiou a apresentação e a discussão de casos clínicos e de projetos com um contributo  
importante para o avanço no conhecimento desta doença. Em foco estiveram ainda as evidências mais recentes 
sobre a identificação e a abordagem concomitante ao cancro e ao AVC, e os ensaios que mais significativamente se 
refletiram na prática clínica nos últimos três anos.

Ana Rita Lúcio

Progressos no diagnóstico e na terapêutica 

A 13.ª Reunião da SPAVC iniciou-
-se com a já tradicional sessão de 
discussão de casos clínicos. Presi-

dida pela Dr.ª Ana Paiva Nunes e pelo Dr.  
Fernando Pita, respetivamente internista 
na Unidade de AVC do Centro Hospitalar de 
Lisboa Central/Hospital de São José e coor-
denador da Unidade Funcional de Neurolo-
gia do Departamento de Medicina do Hos-
pital de Cascais, esta sessão contou com a 
exposição de sete trabalhos, deixando bem 
patente «a aposta reiterada no formato di-
nâmico e propiciador da troca de pontos 
de vista e experiências entre os presentes», 
realçou a Prof.ª Patrícia Canhão, vice-presi-
dente da SPAVC.

O programa da reunião prosseguiu com 
a análise de um «tema forte». Versando so-
bre a relação entre cancro e risco de AVC, o  
Dr. Bravo Marques, diretor do Serviço de 
Neurologia do Instituto Português de On-
cologia (IPO) de Lisboa, advertiu que «os 
doentes com neoplasias, além do risco  
intrínseco à sua aterosclerose de base, po-
dem ter uma propensão maior para desen-
volver patologia vascular cerebral, fruto das 
perturbações da coagulação tendencial-
mente associadas ao cancro». Entre as neo- 
plasias que mais frequentemente podem 
estar na origem destas perturbações da 
coagulação, destacam-se «o cancro do pul-
mão e a leucemia».

A Dr.ª Cláudia Marques Matos, interna 
de Neurologia no Centro Hospitalar de São 
João, no Porto, por seu turno, incidiu sobre 
as circunstâncias em que se deve suspeitar 
de neoplasia num doente com AVC. Trata- 
-se de «uma questão de abordagem muito 
difícil, para a qual não existem normas de 
orientação clínica», explicou. Todavia, há 
marcadores laboratoriais e imagiológicos 
que podem ajudar a orientar a suspeição 
clínica nestes casos. «O marcador labora-
torial mais robusto é o valor de D-dímeros, 
mas com a ressalva de que este é um mar-

cador inespecífico e ubíquo, que se aplica a 
outras patologias. Só revela sensibilidade e 
especificidade para neoplasia oculta, quan-
do aplicado a uma população de doentes 
com AVC isquémico comprovado, mas sem 
causa convencional identificada.» Ainda 
nesta sessão, a Dr.ª Ana Pais, oncologista no 
IPO de Coimbra, explicitou as «implicações 
práticas da doença oncológica no trata-
mento do AVC».

Ensaios mais significativos  
dos últimos anos 
Outro ponto-alto deste encontro foi a sessão 
dedicada à revisão dos ensaios clínicos que 
mais influenciaram a prática clínica nos últi-
mos três anos na área do AVC. À Prof.ª Ana 
Catarina Fonseca, neurologista no Centro 
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa 
Maria, coube analisar os ensaios com im-

pacto positivo, dando particular ênfase aos 
estudos EXTEND-IA1, ESCAPE2, REVASCAT3, 
SWIFT PRIME4 e MR. CLEAN5. «Os resultados 
destes ensaios vieram revolucionar a prática 
clínica, ao demonstrarem a eficácia da trom-
bectomia mecânica no AVC isquémico agu-
do», justificou.  

Ainda relativamente à terapêutica endo-
vascular, focando-se, por sua vez, nos en-
saios «dececionantes ou neutros», o Dr. João 
Pinho, neurologista no Hospital de Braga, 
citou os estudos IMS III6 e SYNTHESIS-Expan-
sion7. «Embora estes ensaios tenham obtido 
resultados dececionantes, não deixam de ser 
extremamente relevantes, visto que nos aju-
dam a perceber quais os melhores critérios 
para seleção de doentes na fase hiperaguda 
do AVC e quais os casos que beneficiam da 
trombectomia mecânica, abrindo caminho 
para novos estudos.» 

A sessão dedicada à relação entre o AVC e o cancro contou com as intervenções das Dr.as Ana Pais e Cláudia 
Marques Matos, da Prof.ª Patrícia Canhão (moderadora) e do Dr. Bravo Marques (da esq. para a dta.)

ESTUdOS: 1) Campbell, Bruce CV, et al., A multicenter, randomized, controlled study to investigate EXtending the time for Thrombolysis in Emergency Neurological Deficits with Intra‐Arterial therapy (EXTEND‐IA), International 
Journal of Stroke 9.1 (2014): 126-132 2) Goyal, Mayank, et al., Randomized assessment of rapid endovascular treatment of ischemic stroke, New England Journal of Medicine 372.11 (2015): 1019-1030. 3) Jovin, Tudor G., et 
al., Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke, New England Journal of Medicine (2015) 4) Saver, Jeffrey L., et al., Solitaire™ with the Intention for Thrombectomy as Primary Endovascular Treatment 
for Acute Ischemic Stroke (SWIFT PRIME) trial: protocol for a randomized, controlled, multicenter study comparing the Solitaire revascularization device with IV tPA with IV tPA alone in acute ischemic stroke, International Journal 
of Stroke 10.3 (2015): 439-448 5) Berkhemer, Olvert A., et al., A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke, New England Journal of Medicine 372.1 (2015): 11-20 6) Broderick, Joseph P., et al., 
Endovascular therapy after intravenous t-PA versus t-PA alone for stroke, New England Journal of Medicine 368.10 (2013): 893-903. 7) Ciccone, Alfonso, et al., Endovascular treatment for acute ischemic stroke, New England 
Journal of Medicine 368.10 (2013): 904-913.
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No comando dos destinos da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) desde a sua criação, a 8 
de março de 2005, o seu fundador e presidente, Prof. José Castro Lopes, recorda, em entrevista à Stroke.pt, o nas-
cimento desta Sociedade e elenca os principais obstáculos com que se tem deparado, bem como as conquistas ao 
longo de 10 anos de existência. 

Ana Rita Lúcio

«A SPAVC tem trilhado 
um percurso em crescendo»

 10 anos, 10 momentos 

2005
2006

2007

A fundação da Sociedade 
Portuguesa do Acidente Vas-
cular Cerebral (SPAVC) deu-se 
a 8 de março, graças à iniciativa 
de um conjunto de membros 
do (entretanto extinto) Grupo 
de Estudos de Doenças Cere-
brovasculares da Sociedade 
Portuguesa de Neurologia

Assumindo a missão de alertar e sensibilizar a população 
para a principal causa de morte em Portugal, a SPAVC 
levou a cabo, pela primeira vez, a 31 de março – Dia 
Nacional do Doente com AVC – uma série de iniciati-
vas para assinalar esta data, em Braga, na Covilhã, em 
Macedo de Cavaleiros, em Odivelas, em Ponte de Lima, 
no Porto (na foto) e em Santarém. As comemorações 
desta data têm-se mantido e alargado a vários outros 
pontos do País, ano após ano. O Dia Mundial do AVC, a 
29 de outubro, também é assinalado todos os anos pela 
SPAVC, com várias iniciativas de sensibilização 

Com vista a debater o estado da arte das do-
enças vasculares cerebrais e estimular a atu-
alização científica de especialistas e internos 
nesta área, o 1.º Congresso Português do 
AVC realizou-se de 1 a 3 de fevereiro e, desde 
então, não tem parado de crescer. Em 2015, 
o 9.º Congresso Português do AVC contou 
com mais de 700 participantes. A 10.ª edição 
decorrerá de 4 a 6 de fevereiro de 2016

DR
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Como se conta a história que culminou 
na fundação da SPAVC?
A criação da SPAVC resultou de uma necessi-
dade sentida pelo então denominado Grupo 
de Estudos de Doenças Cerebrovasculares 
(GEDCV) da Sociedade Portuguesa de Neu-
rologia, no sentido de, dando cumprimento 
aos seus estatutos, poder transmitir, não só 
à comunidade científica, mas à própria so-
ciedade civil, o seu conhecimento sobre o 
universo das doenças vasculares cerebrais, 
nas quais o AVC se insere. Uma sociedade 
científica deve ter uma personalidade reco-
nhecida e uma estrutura muito mais prepa-
rada para dialogar com a população e seguir 
um caminho próprio, nomeadamente no 
que diz respeito à promoção de atividades 
de cariz formativo e de apoio à investigação. 

Que balanço faz desta primeira década?
A SPAVC tem percorrido um percurso em 
crescendo ao longo dos anos, um percurso de 
afirmação, que vem sendo geralmente reco- 
nhecido. E tendo nós ainda muito por onde 
crescer, julgo que estamos no bom caminho 
para continuar a levar a cabo um trabalho 
meritório, promovendo o desenvolvimen-
to da atividade e do conhecimento clínico 
e científico na área das doenças vasculares 
cerebrais. Por outro lado, pretendemos con-
tinuar «a construir» a tal ponte com a socie-
dade civil, que nos permita sensibilizar para 

a importância de prevenir e agir convenien-
temente e atempadamente em caso de AVC.

De resto, há apontamentos interessantes 
que ajudam a contar o que tem sido a vida 
desta Sociedade, bem como as dificuldades 
que tem encontrado e as vitórias que tem 
somado ao longo desta década. Dou um 
exemplo: aquando da fundação da SPAVC, 
foi-nos oferecida uma «sede», mas esta oferta 
foi mais tarde retirada, nunca se tendo, aliás, 
concretizado. Assim, desde a sua formação, 
ficámos sem instalações, pelo que fizemos as 
nossas primeiras reuniões na sede da Secção 
Regional Norte da Ordem dos Médicos. As-
sim continuámos, até que um dos colegas su-
geriu que a sede da SPAVC passasse a ser na 
minha casa, a que de pronto acedi. É curioso 
e inusitado que um presidente de uma socie-
dade científica aceda a alojar a sede da mes-
ma na sua própria casa, mas, tendo em conta 
que os recursos eram muito limitados, assim 
foi durante quatro anos. 

Entretanto, não satisfeitos com esta situa-
ção de caráter precário, resolvemos solicitar 
apoio à Câmara Municipal do Porto, que nos 
cedeu um espaço a um preço simbólico. Fi-
zemos, então, um esforço acrescido para po-
der levar a cabo as obras nesse espaço e, em 
2011, finalmente, inaugurámos uma sede da 
qual nos pudemos orgulhar – e nos orgulha-
mos ainda hoje –, bonita e com excelentes 
condições de trabalho. De referir, como mui-

to importante, que tais obras só foram possí-
veis graças à contribuição da sociedade civil, 
por nós (minha mulher e eu) contactada.

desde o primeiro momento que a  
SPAVC definiu como uma das suas prio-
ridades a informação e a sensibilização 
da sociedade civil O que motiva essa 
preocupação?
Antes de mais, a noção, bem fundamentada, 
de que o desconhecimento e/ou a inércia da 
população, em muitos casos, é um dos prin-
cipais obstáculos a que se possam alcançar 
maiores resultados em termos de prevenção 
e tratamento do AVC. Temos uma comuni- 
dade científica de excelência dedicada a esta 

2008
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2011

«Tendo nós ainda muito 
por onde crescer, julgo 

que estamos no bom 
caminho para continuar a 
levar a cabo um trabalho 
meritório, promovendo 
o desenvolvimento da 

atividade e do conheci-
mento clínico e científico 

na área das doenças  
vasculares cerebrais»

CONTiNUA

Unir esforços e colaborar com outras 
sociedades científicas tem sido 
também prioridade para a SPAVC. Em 
junho de 2008, por exemplo, o Prof. 
Castro Lopes marcou presença na 
sessão de abertura do VIII Congresso 
da Sociedade Portuguesa de Angio-
logia e Cirurgia Vascular. Por sua vez, 
o Congresso Português do AVC cos-
tuma incluir, todos os anos, sessões 
conjuntas com outras sociedades 
científicas afins às doenças vasculares

Para estimular a criação de redes e a partilha 
de conhecimentos e experiências entre as 
diferentes Unidades de AVC a nível nacional, 
a SPAVC promoveu, em Lisboa, a 9 de janeiro, 
a 1.ª Reunião Nacional de Unidades de AVC, 
que desde então se organiza anualmente.  
A 23 de outubro de 2015, realizou-se  
a 6.ª edição

inauguração da sede da SPAVC, 
na Rua Cervantes, no Porto

2012

A 27 de outubro, decorreu a 10.ª Reunião 
da SPAVC, cuja primeira edição aconteceu 
logo no ano de 2005. Realizada anual-
mente, esta reunião é destinada a todos 
os sócios da SPAVC, visando a discussão 
de temas científicos da atualidade e tra-
balhos de colaboração. A 13.ª Reunião da 
SPAVC (na foto) decorreu a 24 de outubro 
de 2015, em Lisboa
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patologia, que ombreia com o que de me-
lhor é feito a nível internacional, mas, quan-
do queremos aplicar os nossos conhecimen-
tos, nem sempre a colaboração da sociedade 
civil é a ideal. Foi precisamente para cumprir 
esse desígnio que surgiu a iniciativa de reali-
zar uma sessão de esclarecimento dirigida à 
população no Congresso Português do AVC, 
todos os anos, além de outras ações. 

Afinal, faz parte da missão desta Socie- 
dade divulgar medidas que possam contri-
buir para reduzir a incidência do AVC e sen-
sibilizar a população para o modo mais cor-
reto de agir, quando surgem os sintomas de 
AVC. No entanto, para que possamos chegar 
a mais pessoas e para que as nossas men-
sagens possam ter cada vez mais impacto, 
precisamos de um apoio ainda maior por 
parte da comunicação social, que tem de 
estar mais permeável à ciência e, neste caso, 

ao AVC – primeira causa de mortalidade e  
incapacidade em Portugal.

O apoio à formação é outra aposta forte 
da SPAVC?
A grande montra da nossa aposta na forma-
ção é o Congresso Português do AVC, que é 
uma oportunidade para a atualização dos 
especialistas nesta área e para a troca de 
impressões entre pares, mas é também um 
espaço privilegiado para a formação de inter-
nos e jovens especialistas. O mesmo acontece 
com a Reunião Nacional de Unidades de AVC 
e a Reunião da SPAVC, iniciativas que vão já 
na 6.ª e 13.ª edições, respetivamente. Em pa-
ralelo, criámos uma bolsa, de periodicidade 
anual, para apoiar a investigação científica 
na área das doenças vasculares cerebrais e, 
inclusive, por se ter comemorado este ano o 
nosso 10.º aniversário, criámos uma bolsa de 

investigação suplementar, que será atribuída 
no 10.º Congresso Português do AVC [ver pá-
ginas 12 e 13]. 

Da mesma forma, mantemos os prémios 
que distinguem as melhores apresentações 
orais e em cartaz durante o Congresso Portu-
guês do AVC, o que representa um estímulo 
ao trabalho científico que se deseja de ex-
celência. Em função do que apontei, esta-
mos satisfeitos com o trabalho que temos 
desenvolvido. E congratulamo-nos pelo 
facto de ele estar a ser reconhecido, como 
aconteceu em janeiro de 2015, quando a 
SPAVC foi declarada entidade de utilidade 
pública. Outro reflexo disso mesmo é o facto 
de o Congresso Português do AVC integrar a 
agenda anual – extremamente restrita e exi-
gente – da World Stroke Organization. Tudo 
isto demonstra que a SPAVC soube tirar bom 
partido dos seus 10 anos de vida. 

2013
2014

2015

A presença em diversas reuniões 
internacionais de referência nesta 
área tem sido também privilegiada. 
Em maio de 2013, por exemplo, o 
Prof. Castro Lopes e a Prof.ª Patrícia 
Canhão, presidente e vice-presidente 
da SPAVC, participaram, respeti- 
vamente, no 18.º Congresso da 
European Society of Neurosonology 
and Cerebral Hemodynamics e na 
Assembly of Members da European 
Stroke Organisation Resultado de uma organização conjunta 

com Hospital de Braga, realizou-se a 
i Corrida Contra o AVC, a 30 de março, 
para assinalar o Dia Nacional do Doente 
com AVC (31 de março). O objetivo foi 
demonstrar a importância da adoção de 
estilos de vida saudáveis na prevenção 
do AVC. Esta ação repetiu-se em 2015, 
em Braga, e a cidade do Porto acolheu  
a iniciativa «Caminhe pelo AVC»

No Dia Nacional do Doente com AVC (31 de  
março), a SPAVC lançou a campanha de sensi-
bilização «Eu não arrisco», que tem como em-
baixadora a fadista Carminho. Com uma página 
no Facebook, um website (eunaoarrisco.pt) e 
divulgação nos principais meios de comunica- 
ção social, esta campanha visa alertar a popula-
ção para os fatores de risco e as consequências 
do AVC

CARMINHOEMBAIXADORA

O AVC É UMA BOMBA RELÓGIO QUE MATA 2 PORTUGUESES POR HORA. 
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