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A Sociedade Portuguesa do AVC continua 
a apostar na comunicação com os seus as-
sociados, profissionais de saúde, doentes e 
seus familiares. 
No segundo número da sua Newsletter, a 
SPAVC, mantendo o modelo previamente 
definido, evidencia, de forma necessaria-
mente resumida, algumas das principais ac-
tividades que vem desenvolvendo, em várias 
frentes. 
O objectivo, esse, é sempre o mesmo: au-
mentar o conhecimento sobre o acidente 
vascular cerebral, sensibilizar todos os acto-
res envolvidos nas diferentes fases, da pre-
venção à reabilitação, e contribuir decidida e 
decisivamente para reduzir a mortalidade e 
a incapaciade decorrentes, muitas vezes, da 
falta de informação e de actuação eficaz e 
atempada.

O Presidente da Direcção

Castro Lopes
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I - Nova Direcção - Plano de Acção

 Estatutariamente a Direcção é o órgão exe-

cutivo da Sociedade. Nesse sentido, afirmar, nes-

ta altura, as linhas gerais da sua futura acção é essencial.

Temos bem presente que se apresenta pela fren-

te uma tarefa que, sendo exigente, é altamente estimulante.

 A SPAVC, ao atingir os seis anos de actividade, desenvolveu 

uma acção que se torna bem evidente na consulta do seu “Site” e que 

mostra o cumprimento que poderemos considerar excedentário em 

relação ao que se propuseram fazer as duas Direcções anteriores.

 Se, por um lado, nos responsabiliza, também é certo que 

abre os caminhos que importa continuar a percorrer, porventura 

aperfeiçoando o que se mostrar necessário e procurando inovar.

Haverá certamente oportunidades que tempos dife-

rentes poderão proporcionar ou mesmo exigir no-

vas atitudes.  Aqui  se referem alguns aspectos, que consi-

deramos da maior importância da nossa Acção:  

• A valorização Científica dos Membros da SPAVC. De salientar o 

seu Congresso Anual, que atingiu já um nível oragnizacional e científico 

que lhe permite ser considerado, pela generalidade dos observadores, 

como um dos grandes Congressos Nacionais. Esforços serão certa-

mente feitos para, apesar da “crise” que o País actualmente atravessa, 

o manter como o maior fórum Nacional da Doença Vascular Cerebral. 

• O segundo aspecto diz respeito à denominada Reunião de Ou-

tono que deverá ser repensada no sentido da sua valorização, que o 

mesmo é dizer de contributo efectivo para uma real valorização cien-

tífica o que subentende, entre outros aspectos, a sua atractividade.

• A afirmação da Doença Vascular Cerebral como uma 

entidade exigente no Domínio das Ciências Básicas e Clíni-
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cas, constituindo a grande ameaça ao envelhecimento cerebral. 

• Para tal, a colaboração com a Instituição Universitá-

ria e com os Colégios da Ordem dos Médicos afins às do-

enças vasculares deverá merecer um impulso significati-

vo. Aqui merecendo referência a demonstração da utilidade 

da criação da diferenciação em Doença Vascular Cerebral.

• A colaboração com as Sociedades Científi-

cas, como já vem acontecendo, poderá ir mais longe, 

como através de  pontuais actividades conjuntas. 

• A Medicina Geral e Familiar deverá reconhecer na SPAVC 

um parceiro privilegiado como estímulo à sua formação essencial 

nos aspectos da prevenção Primária e Secundária da Doença Vas-

cular Cerebral. A sua presença activa, preenchendo um espaço no 

nosso Congresso Anual, é um exemplo a merecer continuidade.

• As Unidades de AVC não podem deixar de constituir numa 

das nossas grandes preocupações, pois vêm demonstrando ca-

rências que merecem ser resolvidas e denunciadas de um modo 

construtivo.  A criação de condições para o seu reconhecimento 

como um dos modelos a fazer apelo a uma prática clínica multi-

disciplinar.  Aqui se insere o problema das Reuniões de Unida-

des de AVC no que respeita à sua periocidade e formatação.

• As comemorações dos Dias Nacional e Mundial do Do-

ente com AVC, como particular meio de chegar à População Ge-

ral, procurando o desiderato de a tornar francamente pró-ac-

tiva no combate ao AVC. A Comunicação Social é fundamental para o 

que se acaba de referir, mas há dificuldades que deveremos tentar vencer.

• Quanto à relação com a Entidade Governamental, deve re-

vestir-se de uma tomada de dianteira nos múltiplos aspectos a me-
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recer formatação legal, numa atitude de leal e desinteressada colabora-

ção. O exemplo que aqui merece ser citado é o emprego da denominação 

correcta das doenças vasculares, correspondendo ao previsto na CID10 como de-

monstrado recentemente em exposição feita publicamente  pelo Sr. Director Geral da 

Saúde, que não hesitou em referir que correspondia ao pretendido por esta Sociedade.

• Com a Indústria Farmacêutica continuaremos a manter a disponibilidade por 

várias vezes demonstrada – já feitas quatro Sessões para Delegados de Informa-

ção sobre a Doença Vascular Cerebral – e a compreensão necessária ao difícil mo-

mento que atravessa. A colaboração SPAVC/Indústria Farmacêutica con-

tinuará a pautar-se pelas regras de conduta ética, como tem sucedido.

• A SPAVC, pelo que já demonstrou, deve manter-se e reforçar-

-se como uma  Referência Nacional em Doença Vascular Cerebral.

• Não se esgotando aqui o trabalho que nos espera esta-

mos convencidos que, vencidos os três anos da nossa Acção, a 

SPAVC estará mais valorizada e a População mais enriquecida.

Dr. Vítor Tedim Cruz, Prof. Elsa Azevedo, Prof. Castro Lopes, Prof. Patrícia Canhão, Dr. Miguel Rodrigues

Corpos Sociais 2012 - 2015

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 - Dia Nacional do Doente com AVCI - Nova Direcção - Plano de Acção
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O Dia Nacional do Doente com AVC foi
comemorado no passado dia 31 de Mar-
ço por todo o País, incluindo os Arqui-
pélagos da Madeira e dos Açores, com 
o objectivo de informar e sensibilizar a 
população para a importância da preven-
ção e do tratamento precoce do AVC.
Pelo 8º ano consecutivo, estas ações 
envolveram centenas de profission-
ais de saúde, que participaram em 
acções de rastreio dos principais fa-
tores de risco vascular, em workshops e 
em palestras dirigidas ao público geral. 
O AVC é a principal causa de morte e in-
capacidade em Portugal. Cerca de 20% dos 
doentes morrem no primeiro mês e 30% 
morrem no primeiro ano.  A cada cinco minu-
tos acontece um AVC e a cada hora morrem 
dois portugueses com a doença. Metade 
dos doentes que sobrevivem a um AVC fica 
com incapacidade parcial. Uma em cada 6 
pessoas terá um AVC ao longo da vida. 
“Estes dados demonstram o elevado 
peso social da doença. Um combate sem 
tréguas é necessário para alterar esta 
situação. Para tal a população tem que 
ter uma atitude proactiva, informando-
se e cumprindo as normas de prevenção 
e procedimento que lhe são transmi-
tidas nestas ações”, exortou o Presi-
dente da SPAVC, Prof. Castro Lopes.

 
Comemorações do Dia Nacional do Doente com AVC - LOCAIS:

Angra do Heroísmo - Centro de Saúde de Angra do Heroísmo
Borba - Centro de Saúde de Borba

Coimbra - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Covilhã - Centro Hospitalar Cova da Beira
Famalicão - Casa das Artes de Famalicão

Faro - Mercado Municipal de Faro
Funchal - Hospital Nélio Mendonça

Lisboa - Hospital de S. José/Hospital Santa Maria
Macedo de Cavaleiros - Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé

Portimão - Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio
Porto - Hospital S. João

Santarém - Hospital Distrital de Santarém
Setúbal - UAVC do Centro Hospitalar de Setúbal

Viana do Castelo - Viana Estação Shopping
Vila Real - USF Nuno Grande



Cerca de 700 profissionais de saúde nacionais e es-
trangeiros participaram no 6º Congresso Português 
do AVC, que se realizou nos dias 2, 3 e 4 de Fevereiro 
de 2012, no Centro de Congressos do Hotel Porto 
Palácio, na cidade do Porto. 
O Bastonário foi uma das personalidades presentes 
no Congresso, mais concretamente na Sessão de 
Abertura, que contou com uma intervenção do Prof. 
Levi Guerra sobre “A Consciência de Si e a Arte”.
Na ocasião, o Presidente da SPAVC,  Prof. Castro 
Lopes, aproveitou para lançar um alerta:  “Temos de 
prestar atenção para que eventuais medidas de ordem 
económica não coloquem minimamente em causa as 
Unidades de AVC, dada a sua importância na abor-
dagem da fase aguda do acidente vascular cerebral, 
com benefícios para a diminuição da mortalidade e da 
incapacidade”.
Num esforço contínuo de actualização de conheci-
mentos e partilha de experiências, foram abordados 
temas como a doença vascular cerebral no adulto jo-
vem, o peso global do AVC, a relação entre a doença 
vascular e a cognição, a estratificação do risco e a me-
lhoria do prognóstico no AIT, os critérios ESO para 
Unidades de AVC, a Neurorradiologia no AVC agudo, 
a fibrilhação auricular, as complicações cardíacas no 
AVC e o papel das estatinas, entre muitos outros. 
Do programa científico constavam também uma Ses-
são conjunta com a Sociedade Portuguesa de He-
matologia sobre tromboembolismo arterial e outra 
sobre “Reabilitação no AVC: experiências actuais e 
perspectivas futuras”, com a presença de um espe-
cialista da The Mayo Clinic, bem como uma Sessão 
dirigida à população. 

III - 6º Congresso Português do AVC
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O Congresso recebeu internos de Medicina Geral e Fa-
miliar, que apresentaram casos clínicos. 
Na sessão de encerramento, foram distribuídos prémios 
para a melhor Comunicação Oral e para o melhor Poster. 
O primeiro foi atribuído a Manuel Correia, Rui Magalhães, 
Cláudia Quintas, Mário Rui Silva, Ilda Matos e Maria Caro-
lina Silva pelo trabalho intitulado “Tendência na incidência 
e letalidade do primeiro acidente vascular cerebral na po-
pulação rural e urbana do norte de Portugal 1999 a 2010: 
resultados preliminares”. 
O Poster “Impacto de um programa educativo para doen-
tes pós-AVC e cuidadores informais no momento da alta 
hospitalar: um estudo exploratório”, de Lisete Damião, 
Filomena Baptista, Carla Pereira, Anabela Alves, Ana Paula 
Silva, André Carvalho, Carla Vera-Cruz, David Patinha, Fi-
lipa Pires, Leonor Prates, Maria José Ferreira e Vânia Silva, 
foi considerado o melhor nesta categoria. 



IV - Bolsa de Investigação
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A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) vai atribuir, com uma periodicidade anual, uma Bolsa 
de Investigação para projectos dedicados ao estudo da doença vascular cerebral, no montante de 5 000 euros. 
Nos termos do Regulamento, a Bolsa destina-se a financiar, parcial ou totalmente, o melhor projecto de investigação 
científica na área de estudo da Doença Vascular Cerebral.  
Com uma duração máxima de 2 anos, os projectos de trabalhos científicos deverão ser realizados, pelos menos par-
cialmente, em instituições portuguesas. 
As candidaturas deverão ser apresentadas até 31 de Outubro e fazer-se acompanhar de um projecto científico por-
menorizado relativo ao trabalho a realizar. 
As candidaturas deverão ser enviadas por via electrónica à Direcção da SPAVC (dir@spavc.org), em formulário dis-
ponível no site www.spavc.org. 
A apreciação do Júri será divulgada publicamente Congresso da SPAVC do ano seguinte. 
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V - Parceria com a Fundação Portuguesa de Cardiologia

A convite da Fundação Portuguesa de 
Cardiologia, a SPAVC participou, no 
Mês do Coração (Maio), na Campanha 
sob o slogan “AVC - Só você pode sal-

var a sua vida”,
Esta iniciativa  incluiu um Simpósio in-
titulado “Acidente Vascular Cerebral: A 
Principal Causa de Morte em Portugal. 
A Importância da Hipertensão Arterial 
e da Fibrilhação Auricular”, que decor-

reu no dia 18 de Maio, em Lisboa.
O Presidente da SPAVC proferiu uma 
conferência presidida pelos Prof. Poly-
bio Serra Silva e Manuel Carrageta, na 
qual lançou a questão: “Será o AVC con-

sequência de atraso civilizacional?”.

Fev 2012 – Convite para integrar a Lista das Sociedades Científicas do 6º Congresso Português de Hipertensão Arterial 
e Risco Vascular

Março 2012 - Artigo do Presidente para a revista Mundo Médico
Março 2012 – Entrevista do Prof. Castro Lopes à rádio TSF

Março 2012 – A SPAVC integra a Comissão de Honra do Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
Abril -  Apoio cientifico ao 6º Curso de Actualização em Doença Vascular Cerebral do Hospital de São João

Abril 2012 – Envio à DGS de comentários às Normas
Maio 2012 – Presença do Presidente da SPAVC no Neuro 2012

VI - Outras parcerias e colaborações



VII - 3ª Reunião das Unidades de AVC
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IX - 7º Congresso Português do AVC
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VIII - 10ª Reunião da SPAVC

Organizada pela Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, vai realizar-se, no próximo dia 26 de Outubro, a 
3ª Reunião das Unidades de AVC. Para esta edição, o local escolhido é o Hotel Tivoli Oriente, em Lisboa. 
O programa será o seguinte:
14h00 - Abertura do Secretariado
14h30 - Certificação das Unidades - Definição Critérios 
Prof. José Ferro
15h00 - Resultados das Reuniões de Munster e de Lund 
Prof. Elsa Azevedo
15h45 - Resultados do SINAS 
Prof. Jorge Simões
16h15 - Intervalo
16h45 - Papel do INEM na Via Verde do AVC: Pré e Inter-hospitalar 
Dr. Miguel Soares Oliveira 
17h15 - Como aumentar a eficácia da Via Verde Intra-hospitalar 
Dra. Ana Paula Nunes
17h45 - Como ligar à comunidade 
Dr.  Vítor Tedim Cruz
18h15 - Problemas específicos da Unidade a necessitar reflexão
Coordenação Prof. Castro Lopes
20h00 - Jantar de encerramento

A 10ª Reunião da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral vai ter lugar no Hotel Tivoli Oriente, em Lisboa, no próximo 
dia 27 de Outubro. Este é o programa preliminar:
08h00 - Abertura do Secretariado
09h00 - Casos Clínicos Problema 
Presidência. Dr. Fernando Pita, Dra. Luísa Rebocho
11h00 - Intervalo
11h30 - Criação de grupos de trabalho colaborativos em projecto e em curso 
Prof. Patrícia Canhão
11h55 - Dias Nacional e Mundial do Doente com AVC 
Prof. Castro Lopes
12h15 - Assembleia Geral
13h00 - Almoço de trabalho
14h30 - Mesa Redonda - “Avanços Terapêuticos em AVC no último ano” 
Presidência: Dra. Carla Ferreira, Dr. Jorge Poço
- O que faltou: 
Prevenção primária e secundária - Dr. Jorge Poço
Fase aguda - Dra. Carla Ferreira

- O que esperamos:
Prevenção primária e secundária - Dr. António Oliveira e Silva
Fase aguda - Dr. Carlos Correia
16h30 - Intervalo
17h00 - Projectos de trabalho em curso 
Presidência: Dr. Miguel Rodrigues

A Sociedade Portuguesa do AVC está a organizar a sétima edição do Congresso Português do AVC. 
A reunião magna da Sociedade está já marcada para os dias 31 de Janeiro, 1 e 2 de Fevereiro. O lugar es-
colhido é, uma vez mais, o Centro de Congressos do Hotel Porto Palácio, na cidade do Porto. 
Neste 7º Congresso, serão atribuídos novos Prémios: 1º e 2º Prémios (no valor 3 000 e 2 000 eu-
ros, respectivamente) para as Melhores Comunicações Orais e Posters, bem como Men-
ções Honrosas em ambas as categorias, que darão direito à inscrição no Congresso do ano seguinte.


