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Continuar e inovar 

  
A tomada de posse da nova Direcção da SPAVC integrada nos Órgãos Sociais eleitos em 
Assembleia eleitoral de 25 de Janeiro de 2008 proporciona ocasião para algumas reflexões que 
me proponho fazer. 
Não sendo ocasião para enaltecer a obra feita ao longo destes três anos que é geralmente 
reconhecida como muito meritória, já o é para deixar aqui uma palavra do maior 
reconhecimento aos Elementos da anterior Direcção, que por razões do maior respeito não 
puderam continuar, mas de cuja actividade muito a SPAVC tem a beneficiar sejam quais forem 
as formas em que se proponham colaborar. 
A seu tempo e individualmente, como se impõe, será testemunhado o apreço pela alta 
qualidade do serviço prestado. 
Importa agora salientar que há um imenso trabalho a continuar e a inovar, o que faz apelo a 
uma disponibilidade de todos os Sócios para pontuais tarefas que se mostrem necessárias 
para o cumprimento do estabelecido nos Estatutos da Sociedade e para dar resposta às 
inúmeras solicitações, vindas das mais diversas categorias sociais. 
O modo de abordagem do Acidente Vascular Cerebral – AVC – tendo já obtido a 
individualização e visibilidade necessárias ao seu entendimento pelos Portugueses, primeiros e 
últimos interessados em conhecer as regras que permitirão tirar Portugal da cauda da Europa, 
como detentor do AVC como primeira causa de mortalidade e incapacidade, terá de respeitar o 
modelo que a SPAVC vem praticando. 
Não quero deixar de salientar a propósito de que acabo de citar que a nomenclatura é 
essencial e não deve ser outra que a estabelecida internacionalmente e que reiteradamente 
venho citando nas intervenções feitas aos mais diversos níveis. 
Mas, retomando o problema da abordagem, esforços continuados se devem manter para dar 
continuidade e mesmo inovação ao modo horizontal, envolvendo todos os intervenientes nas 
vertentes do estudo e da clínica do AVC. 
Chamaremos a este trabalho os Médicos de Medicina Geral e Familiar, os grandes obreiros da 
intervenção na prevenção primária e secundária do AVC, sendo que o seu papel na fase aguda 
deve cada vez mais ser um contributo valioso para permitir a sua rápida abordagem 
multidisciplinar em Unidades de fase aguda do AVC. 
Todas as especialidades que à doença vascular cerebral, em que o AVC se insere, continuarão 
a ser para nós consideradas essenciais e chamados a um trabalho conjunto sem o qual não 
obteremos o objectivo essencial para que a SPAVC foi criada. 
Prevenir e tratar subentende conhecimento, pelo que as acções de valorização profissional 
continuarão a constituir objectivo da maior importância e atenção desta Direcção. 
O Plano de Acção que propusemos à Assembleia Eleitoral vai ser implementado na certeza de 
que o que conseguimos fazer até agora nos permite antever que num futuro breve o AVC em 
Portugal deixará de ser a primeira causa de Mortalidade e de Incapacidade. 
Para tal termino renovando um apelo que considero essencial: A População geral tem que se 
mobilizar, com ouvidos atentos, e com atitudes que passam muito pela modificação dos hábitos 
de vida, que devem resultar da aprendizagem dos meios de que dispõem para evitar o AVC e 
para permitir intervenções terapêuticas atempadas. 
Vamos pois continuar não deixando nunca de perder uma oportunidade por inovar. 

  
 


