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“Ecos do Congresso” 
  

Mais que relevar a enorme aderência dos profissionais de saúde – atingidas 609 inscrições – 
ao 1º Congresso Português do Acidente Vascular Cerebral, importa reflectir nas razões que 
terão motivado tal entusiasmo – traduzido numa atente e sempre numerosa presença durante 
todo o tempo que o Congresso ocupou. 
A correcta individualização do acidente vascular cerebral – parte de um continuo que é a 
doença vascular cerebral – dentro do grande grupo das doenças do sistema vascular, a sua 
abordagem de um modo transversal – que significa com a intervenção das diversas 
especialidades implicadas no complexo problema que é o AVC – a sua condução com voz 
autorizada baseada num conhecimento cientifico sólido e numa prática clínica adequada, 
donde o primado dos Especialistas em Neurologia e em Medicina Interna, com especial 
dedicação a esta patologia, tem certamente incutido confiança e esperança numa abordagem 
permitindo a transmissão de mensagem de esperança, traduzida em duas palavras: prevenção 
é exigível, tratamento é possível. 
Em termos práticos, este continuo em que o AVC se insere, implica em 1º lugar o Médico de 
Medicina Geral e Familiar – prevenção primária e prevenção secundária – depois os 
Especialistas que em Equipa Multidisciplinar se ocupam a nível hospitalar da fase aguda, 
devendo aqui salientar o importantíssimo lugar à Enfermagem e à Reabilitação, nos seus mais 
variados aspectos. 
Com estes pressupostos seleccionando, porque de selecção se tratou, dada a amplitude do 
Tema, as abordagens a tratar e entregando a sua condução a Especialistas Nacionais e 
Estrangeiros, da maior craveira cientifica, foram criadas as condições para que tantos 
Profissionais da Saúde das mais diversas categorias, tivessem confiança na qualidade 
Técnico-científica do Congresso e esperassem levar dele o “estado da arte” do que, baseado 
tanto quanto possível em evidência cientifica, se sabe neste momento, sobre o AVC.  

  

  

  

  
 


