
N
E

W
S

L
E

T
T

E
R

Ano 1 - N.º 1
Jan/Mar 2012

6.º Congresso 
Português 

do AVC

Eleições dos 
Corpos Sociais

Triénio 
2012-2015

2.ª Reunião das 
Unidades de 

AVC



A Sociedade Portuguesa do AVC quer estar mais 

perto dos seus associados, dos profissionais de 

saúde que trabalham na área do acidente vascular 

cerebral, dos doentes e dos seus familiares. 

É nesse esforço de proximidade que surge esta 

Newsletter, de periodicidade trimestral.

Nela se referem algumas das principais activida-

des desenvolvidas por esta Sociedade Científica, 

no estrito cumprimento da sua missão, pautada 

sempre pelos valores que a norteiam: o conheci-

mento, a excelência e a vida.

Conhecimento porque cremos que é conhecen-

do que podemos prevenir e tratar o AVC, a doen-

ça que mais mata em Portugal. 

Excelência porque acreditamos que o objectivo é 

dar às pessoas o melhor de nós. 

Vida porque é ela que nos motiva e que torna 

tudo possível. 

O Presidente da Direcção

Prof. Dr. Castro Lopes
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I - 6.º Congresso Português do AVC

A Sociedade Portuguesa do AVC realiza o 6º 

Congresso Português do AVC nos dias 2, 3 e 4 

de Fevereiro de 2012, no Centro de Congressos 

do Porto Palácio Hotel, na cidade do Porto. Pelo 

sexto ano consecutivo, a SPAVC junta, num mes-

mo espaço, centenas dos mais reputados especia-

listas nacionais e estrangeiros no que se refere ao 

acidente vascular cerebral, num esforço contínuo 

de actualização de conhecimentos e partilha de 

experiências. 

A edição deste ano começa com uma questão 

pertinente: “Será que estamos a dar a devida aten-

ção à doença vascular cerebral no adulto jovem?”. 

“Stroke: a global burden” é o tema da conferência 

do Prof. Charles D. A. Wolfe, comentada pelo Prof. 

José Ferro.

A relação entre a doença vascular e a cognição, 

designadamente a doença de Alzheimer, é outro 

dos temas em destaque. Será que a prevenção 

vascular pode prevenir a demência? 

Após uma sessão conjunta com a Sociedade Por-

tuguesa de Hematologia, na qual o foco incide 

sobre os aspectos actuais do tromboembolismo

arterial, realiza-se a Sessão de Abertura, com 

uma intervenção do Prof. Levi Guerra subordina-

da ao tema “A Consciência de Si e a Arte”.

Os casos clínicos dos internos de Medicina Ge-

ral e Familiar, em apresentação interactiva, os 

critérios ESO para Unidades de AVC, a Neuror-

radiologia no AVC agudo, a fibrilhação auricular, 

as complicações cardíacas do AVC e o papel das 

estatinas são temas que preenchem o segundo 

dia de trabalhos. 

No dia 4 de Fevereiro, o destaque vai para uma 

conferência intitulada “AIT – estratificar o risco, 

melhorar o prognóstico” a cargo da Prof.ª Patrí-

cia Canhão, para uma sessão sobre “Reabilitação 

no AVC: experiências actuais e perspectivas fu-

turas”, com um especialista da The Mayo Clinic, 

para uma conferência sobre a realidade das Uni-

dades de AVC em Portugal e para a distribuição 

de prémios para a melhor Comunicação Oral e 

para o melhor Poster., a integrar a Sessão de En-

cerramento.

Seguem-se três Cursos para profissionais de saú-

de e uma Sessão de Informação dirigida à popula-

ção, com a participação do Presidente da SPAVC, 

Dr.ª Sandra Alves (nutricionista) e testemunhos 

de doentes de AVC.
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Os Órgãos Sociais da SPAVC para o triénio 2012-2015 foram eleitos em Assembleia Geral no dia 25 de Novem-
bro de 2011, durante a 9ª Reunião da Sociedade, realizada em Fátima, sendo a posse marcada para o dia 3 de 
Fevereiro de 2012, em Assembleia Geral da SPAVC.

Esta é a composição:

 Assembleia Geral
Manuel Jorge Maia Pereira Correia – Presidente

Luís Ferreira Marques Pereira – Secretário
Manuel Alexandre Santos Manita – Secretário

Conselho Fiscal
Carla Maria Costa Ferreira – Presidente

Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa – Vogal
Luís Miguel Galo Veloso – Vogal

Direcção
José Remísio Castro Lopes – Presidente

Elsa Irene Peixoto Azevedo Silva – Vice-Presidente
Patrícia Martins Canhão Rodrigues – Vice-Presidente

Vitor Tedim Cruz – Secretário
Miguel Maria Ribeiro Soares Rodrigues – Tesoureiro

II - Eleição dos Corpos Sociais - Triénio 2012-2015
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No triénio 2008-2011, os Corpos Sociais da   
SPAVC eram assim constituídos:

Assembleia Geral: 
Fernando Pita – Presidente
 
Ana Amélia Pinto e Jorge Poço
Secretários

Direcção: 
José Remísio Castro Lopes – Presidente

Raimundo Martins – Vice-Presidente
 

Vítor Oliveira – Vice-Presidente
 

Carla Ferreira – Secretária

José Grilo Gonçalves – Tesoureiro
 
Conselho Fiscal:
Manuel Correia – Presidente
Maria Antónia Ferro e José Sebastião Barba - Vogais
 

II - Eleição dos Corpos Sociais - Triénio 2012-2015

Com estas eleições, a SPAVC despede-se de al-

guns dos seus dirigentes.  A todos, o Presidente 

da Direcção da SPAVC dirigiu a seguinte mensa-

gem de agradecimento e reconhecimento pelo 

contributo prestado:

Meus Caros

Tomada a decisão de me recandidatar à Presidên-

cia da Direcção da SPAVC  para o triénio 2012-

2015 entendi como opção com mais razoabilida-

de a libertação daqueles que ao longo de seis ou 

três anos, com reconhecido sacrifício, ajudaram a 

constituir uma Sociedade Cientifica que progres-

sivamente se veio afirmando a ponto de ser hoje 

considerada como uma Sociedade sólida cienti-

ficamente na Área da Doença Vascular Cerebral.

Para aqui chegarmos foi preciso muito sacrifício 

pessoal pois todos os que aceitaram este desa-

fio sacrificaram muito do seu tempo de descanso, 

dada a actividade profissional em que se encon-

tram envolvidos.

Se por um lado não é justo pedir mais a quem tan-

to já deu à SPAVC, é altura de dar oportunidade 

a quem estará disposto a continuar e certamente 

a aperfeiçoar o tanto que em conjunto fizemos.

Estou certo de que todos irão mostrar disponibi-

lidade para agora, em dose mais reduzida, conti-

nuarem a contribuir para a construção de tão útil 

Obra para o País.

É nesta convicção, de que continuaremos a con-

siderar-nos credores do reconhecimento de pi-

lares desta magnifica construção, que vos envio 

um grande e Amigo Abraço onde se situa a maior 

gratidão.

Castro Lopes
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As Unidades de AVC nacionais reuniram-se, pela 

segunda vez, no passado dia 25 de Novembro de 

2011, no Hotel D. Gonçalo em Fátima. 

O assunto central foi, como não poderia deixar 

de ser, o estado actual das Unidades de AVC em 

Portugal. O histórico, os resultados e os proble-

III. 2ª Reunião das Unidades de AVC - Fátima
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mas que enfrentam estas Unidades, a criação de 

uma base de dados nacional e a certificação de 

qualidade das UAVC foram alguns dos temas 

abordados nesta reunião, que contou com a parti-

cipação de dezenas de especialistas provenientes 

das diferentes Unidades do país.

IV. Guia das Unidades de AVC

A primeira edição da SPAVC do Guia das Unida-

des de AVC já é uma realidade. 

Lançado na 2ª Reunião das Unidades de AVC, este 

Guia descreve a actividade de cada uma das Uni-

dades actualmente em funcionamento no nosso 

país.

O Presidente da SPAVC considera-o “um valioso 

documento de consulta”, lembrando que “a luta 

por um local no internamento hospitalar onde os 

doentes de AVC pudessem ser atendidos como 

uma patologia aguda a apontar para um atendi-

mento pluridisciplinar leva já algumas dezenas de 

anos”.

Havendo “evidência científica de que há mais ga-

nhos de saúde para os doentes com este modelo 

organizativo”, a Direcção Geral da Saúde, com um 

grupo de trabalho, tem vindo a preparar um con-

junto de recomendações, no sentido de serem 

criadas UAVC, prioritariamente, nos hospitais 

com mais de 300 internamentos por AVC”.

Para além da fibrinólise, estas Unidades têm um 

papel extremamente relevante na redução da 

mortalidade e da morbilidade por AVC.
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V. Website da SPAVC

A Sociedade Portuguesa do AVC está instalada no 

coração do Porto, sendo a única Sociedade Cien-

tífica a nível nacional com sede nesta cidade, fruto 

de contrato de cedência com a Domus Social da 

C. M. Porto.

As instalações, ocupando uma área superior a 130 

m2, foi submetida a grandes obras de adequação, 

após o que foi devidamente mobilada e equipada.

Deve salientar-se que a verba dispendida no que 

acima se referiu foi obtida por doação da Socie-
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VI. Sede da SPAVC

A actividade desenvolvida pela SPAVC ao longo 
de seis anos está bem retratada no seu website 
(www.spavc.org). 
A criação e desenvolvimento deste website re-
velam-se de extremo interesse para manter os 
sócios, os profissionais de saúde e a população 
geral informada.
Esse interesse é manifesto, como demonstra o 
crescimento contínuo e sustentado do número 
de acessos. 
De acordo com os últimos dados, em Janeiro de 
2012, o website da SPAVC já tinha recebido um 
total superior a 300 mil visitas.

Newsletter N.º 1 - SPAVC

dade Civil Nortenha, a quem será prestado público agradecimento aquando da inauguração oficial.
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VII. Dia Mundial do AVC
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VIII. Dia Nacional do Doente com AVC

“Quantos anos queres viver? Escolhe agora!” Esta 
foi uma das mensagens que a Sociedade Portugue-
sa do AVC (SPAVC) quis passar aos jovens em qua-
tro sessões de esclarecimento que promoveu no 
dia 28 de Outubro, na Escola Secundária Garcia de 
Orta, no Porto, numa antecipação do Dia Mundial 
do AVC, que se comemora no dia 29 de Outubro.
A SPAVC quis sensibilizar os mais novos para a ne-
cessidade de adoptarem estilos de vida saudáveis, 
lembrando que um fumador tem um risco duas ve-
zes maior de ter um AVC e que uma alimentação
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O Dia Nacional do Doente com AVC vai ser co-
memorado no próximo dia 31 de Março de 2012, 
com um conjunto vasto de iniciativas espalhadas 
por todo o país, incluindo as Ilhas. O objectivo 
é sensibilizar a Sociedade para as medidas que 
pode e deve tomar para evitar o acidente vas-
cular cerebral, num esforço que envolverá, como 
sempre, profissionais de saúde e alunos desta 
área. O dia 31 de Março foi estabelecido como 
Dia Nacional do Doente com AVC por publica-

ção no Diário da Republica, II 
Série, nº 23910/2003, na se-
quência de uma proposta do 
então Núcleo de Estudos das 
Doenças Vasculares Cerebrais 
da Sociedade Portuguesa de 
Neurologia, que viria a transfor-
mar-se posteriormente na So-
ciedade Portuguesa do Acidente 
Vascular Cerebral.

equilibrada é fundamental para evitar os factores de risco vascular, além de outros conselhos.


