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Editorial

Teaching Course on
Movement Disorders
23rd November 2008
Hotel Ipanema Park, Porto
Organizing Committee: Cristina Sampaio,
Maria José Rosas, Miguel Coelho, João
Massano. From the Movement Disorders
Section, Portuguese Neurological Society.

Reunião do Grupo
Estudos de Doenças
Neuromusculares
20 Novembro 2008
Hotel Ipanema Park, Porto
Programa a anunciar em breve.

Reunião da Secção
Neurologia do
Comportamento da
Sociedade Portuguesa
de Neurologia
20 Novembro 2008
Hotel Ipanema Park, Porto

Prezados colegas.
Nesta edição do Correio da SPN damo-vos notícia das últimas
actividades desenvolvidas pela Sociedade Portuguesa de Neurologia
e também de eventos Internacionais ligados à Neurologia.
O Fórum de Neurologia 2008 foi um sucesso, com mais de 240
inscrições e cerca de 70 apresentações de trabalhos científicos,
demonstrando bem a qualidade e o dinamismo dos nossos associados.
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos os que colaboraram de forma activa
nesta reunião, nomeadamente aos moderadores, júris de prémios e “referees”, cuja disponibilidade
e dedicação foram fundamentais para o sucesso do Fórum. Agradecemos e felicitamos também
todos os autores e conferencistas, pelo seu excelente trabalho, sem o qual não seria possível
fazer esta reunião.
O Fórum incluiu um painel sobre Educação Médica Contínua, Formação Profissional Continuada
e Sistemas de Acreditação na Europa, que foi útil para lançar e discutir publicamente este tema
com os membros da SPN. Dada a velocidade a que se expande o conhecimento, é necessário
criar instrumentos que permitam assegurar a qualidade da prática profissional ao logo da vida.
A SPN tenciona implementar um processo de acreditação das suas actividades e, mercê do
empenho do grupo de trabalho para a acreditação, neste momento aguardamos a resposta da
UEMS / EACCME à avaliação / acreditação do Curso de Doenças do Movimento, que terá lugar
no Porto, em Novembro.
A avaliação da reunião feita pelos nossos associados foi francamente positiva e contamos com
as vossas sugestões e críticas para melhorar as nossas iniciativas e actividades.
Ao longo dos últimos 4 meses decorreram importantes reuniões internacionais em que participaram
e se destacaram Neurologistas Portugueses, nomeadamente a EFNS, a ENS e a Academia
Brasileira de Neurologia, onde decorreu mais um encontro Luso Brasileiro de Neurologia. É de
destacar a iniciativa das Sociedades Europeias no sentido de realizar um exame Europeu de
Neurologia, que promova a excelência da formação dentro do espaço Europeu.
Tal como fora anunciado, realizou-se em Lisboa, em Junho, o 1.º Curso de Estatística para
médicos internos de Neurologia. A sua avaliação pelos formandos foi muito positiva, havendo
mesmo o pedido para que o curso seja repetido no Porto. A estatística é um instrumento
fundamental para a investigação, relativamente ao qual a maioria dos médicos não têm formação
adequada, nem para a “decifrar”, nem para a efectuar. Esperamos que esta iniciativa venha
contribuir para estimular e expandir esse conhecimento.
Aproveitamos também para convidar todos os colegas a participarem no Congresso de Neurologia
que terá lugar no Porto, em Novembro, e cujo programa anexamos.
A reunião tem como tema principal a “Neurologia do Lobo temporal” e contará com três distintos convidados que abordarão diferentes patologias dentro deste tema, nomeadamente, os
processos de epileptogénese, os acidentes vasculares corticais e as perturbações da memória.
Contamos também com a participação de Sociedades afins à SPN, que apresentarão e discutirão
temas e casos ou nos relatarão as suas actividades. No último dia decorrerá um Curso sobre
Doenças do Movimento, organizado pela Secção de Doenças do Movimento da SPN, ministrado
por ilustres palestrantes nacionais e estrangeiros.
Em pré congresso, na tarde do dia 20, terão lugar, em paralelo, reuniões da Secção de Neurologia
do Comportamento e do Grupo de Estudos de Doenças Neuromusculares, cujos programas
científicos serão brevemente disponibilizados.
Haverá também ocasião para animado convívio, excelentes refeições e a possibilidade de visitar
e conhecer melhor o Porto.

Programa a anunciar em breve.
Contamos consigo no Porto,
A Direcção da SPN
Fotografia: Luís Pavão © 2008.

Congresso de Neurologia 2008
Hotel Ipanema Park - Porto, 21 a 23 de Novembro
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Fórum de Neurologia 2008
Qual poderá/deverá ser o papel da SPN nos processos
de Educação Médica Contínua e Creditação?
Durante o Fórum de Neurologia 2008
(Luso, 16 e 17 de Maio), por iniciativa da
Direcção da SPN, teve lugar um painel de
discussão sobre Educação Médica
Contínua (EMC) e Sistemas de Creditação
na Europa.
Esta discussão foi moderada pelo Dr. Celso
Pontes (Colégio da Especialidade de
Neurologia) e Prof. Doutor Martins da Silva
(Comissão de Ensino da SPN). Contou ainda
com a participação do Prof. Doutor Lino
Gonçalves (secção de cardiologia da
UEMS) que abordou a necessidade de
programas de EMC e presente situação
nos vários países europeus. O Dr. Graham
Venables (British Association of Neurologists) abordou a evolução e actual modo
de funcionamento dos sistemas de EMC e
Creditação no Reino Unido. O Prof. Doutor
Lopes Lima abordou o papel da EFNS no
contexto europeu. O Prof. Doutor Fausto

Pinto (European Board for the Speciality
of Cardiology) descreveu os mecanismos
de creditação para a obtenção de um diploma europeu em cardiologia e nas suas subespecialidades. O Prof. Doutor Wolfgang
Grisold (Comité de Educação da EFNS e
presidente do EBN) apresentou as
actividades em curso no domínio da
neurologia na Europa, quais os recursos
disponíveis e perspectivas futuras. Merece
realce a apresentação de um futuro exame
europeu de neurologia promovido pela
UEMS e EBN. Infelizmente, e apesar da
aceitação do convite formulado pela SPN,
não compareceu na reunião o representante da Ordem dos Médicos.
As apresentações e a discussão que se
seguiu apontaram no sentido de que, no
actual contexto europeu, não existe
alternativa à necessidade de implementação de sistemas de EMC e creditação e

Educação Médica Contínua em Neurologia: Prof: Lopes Lima, Wolfgang Grisold, Lino Gonçalves, Celso Pontes,
Martins da Silva, Fausto Pinto, Isabel Pavão Martins.

Participação das Sociedades afins

Grupo de Estudos de Esclerose Multipla.

Sociedade Portuguesa de Cefaleias.
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Secção de Doenças do Movimento.

que as sociedades médicas nacionais
devem interagir com as organizações
europeias. Foi também explícito que, nos
vários países europeus, os formatos
implementados e o actual estádio de
evolução são diferentes.
A descrição das actividades em curso no
domínio da cardiologia, permitem concluir
que se trata de um caso de liderança, com
a implementação de sistemas de creditação
não apenas de eventos educacionais mas
também de um diploma de especialista em
cardiologia e nas suas diferentes subespecialidades.
Ficou também patente a necessidade de
haver um papel de interlocutor mais activo
por parte da Ordem dos Médicos, sem o qual
será limitada e sem valor legal a repercussão
em Portugal de iniciativas europeias.
Joaquim Ferreira

Dr. Graham Venables.
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Bolsas e Prémios SPN
Durante o Fórum a SPN atribuiu os Prémios
António Flores aos melhores cartazes apresentados: Doença de Parkinson e Gravidez (Joana
Damásio e col.), A Falácia da Estimulação Cortical (Ruth Geraldes et al., nomeado para o segundo lugar) e Aneurisma Induzido Pela Radiação
(Vanessa Silva et al) e Encefalite herpética apresentando-se como alteração da linguagem
sem febre (Rui André et al.).
No decorrer da reunião, foram também anun-

ciados os vencedores do Prémio Corino de
Andrade / Novartis de 2007: Susana Pinto e colaboradores pelo trabalho Predictive Value Of
Respiratory Tests For Respiratory Insufficiency
In Amyotrophic Lateral Sclerosis (apresentado
em Novembro 2007). Não houve candidaturas
ao Prémio Egas Moniz / Boehringer Ingelheim,
nem ao Prémio Orlando Leitão.
A Bolsa de Investigação Clínica da SPN 2008
foi atribuída a dois projectos: Epidemiological,

clinical and genetic characterization of Portuguese Parkinson’s disease patients (Leonor
Correia Guedes) e Percepção emocional e
sintomas psicológicos em epilepsias focais:
epilepsia frontal e esclerose mesial (Isabel
Santana). As Bolsas de Apoio ao Internato
referentes ao ano de 2007 foram entregues a
Ana Rita Peralta, Nuno Miguel Vila Chã, Maria
Ernestina Santos e Ruth Geraldes.
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Homenagem da SPN ao Professor Dr. Miller Guerra
No Fórum 2008 a Sociedade Portuguesa de Neurologia prestou homenagem ao Prof. Dr. João Pedro Miller Guerra.
O Dr. Francisco Pinto, amigo e discípulo do Professor Miller Guerra, fez uma Conferência dedicada à sua vida e obra em que
destacou, particularmente, o seu cáracter e a participação que teve na vida publica e académica nacional. A família do Professor
honrou-nos com a sua presença.
Para marcar este evento a Sociedade Portuguesa de Neurologia deu ainda início, neste Forum, ao Ciclo de Conferências Miller
Guerra de Semiologia, a primeira das quais foi dedicada às perturbações da consciência “Estados vegetativo, de coma e de
consciência mínima” e proferida pela Dr.ª Melanie Boly da Universidade de Liége.

Professor Miller Guerra - Vida e Obra
Prelector: Dr. Francisco Pinto
João Pedro Miller Pinto de Lemos Guerra nasceu em Vila Flor em 1912.
Frequentou o Liceu no Porto, no Grande Colégio Universal, licenciouse em Medicina na Universidade de Coimbra em 1939.
Em 1940 ingressa na Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina
de Lisboa dirigida por Egas Moniz, onde encontra a personalidade
mais marcante da sua vida neurológica – António Flores.
De 1941 a 1943 faz parte da Expedição Militar aos Açores.
Em 1946 parte para Estrasburgo, onde estagia com Barré, depois, em
Paris com Ajuriaguerra e, em Antuérpia, com van Bogaert.
Doutora-se com a tese ”O síndroma cerebeloso e o síndroma vestibular”
(1951); torna-se sucessivamente professor agregado e professor
extraordinário, recusando a cátedra.
Desde 1956 é encarregado do curso de Deontologia Médica e, nos
anos 70, do de História da Medicina.
Autor de numerosos trabalhos neurológicos, em variados campos,
destacando-se os concernentes à semiologia, é responsável por várias
obras de cariz psicopatológico ou histórico.
Senhor de grande cultura, cultivando as humanidades, é o paradigma
do professor universitário, empenhado em ensinar, em formar o
carácter dos seus discípulos e em transmitir o seu saber. Preocupa-o

a reforma da Universidade, o papel da Medicina
na Sociedade, bem como
variados aspectos sociais.
É o relator das Carreiras
Médicas (1961) e, posteriormente, Bastonário
da Ordem dos Médicos
(1968-1975).
No final da década de 70,
conjuntamente com vários outros políticos, integra a Ala Liberal que pretende instaurar a democracia.
Voz incómoda na Assembleia Nacional, após a sua intervenção sobre
o papel dos católicos e a guerra colonial, pede a demissão em 1973.
Membro da Comissão para o Desenvolvimento Cultural (1974), membro
da Assembleia Constituinte em 1975, é um dos relatores do preâmbulo
da Constituição.
Faleceu em Lisboa em 1993.
Luso, 16 de Maio de 2008

Fórum 2008 em números
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........................................................................................................................
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242

.....................................................................................

17

(inclui Simpósios e Sociedades afins)

..........................................................................................................................

Conferência de História

4

(3)

...........................................................................................

Mesas redondas temáticas
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Cartazes

Conferencistas convidados pela SPN .................................................... 6
(estrangeiros)

Sociedades afins presentes ............................................................................... 3

..................................................................................

................................................................................................

23

................................................................................................................................

43

Simpósios

.................................................................................................................................

Moderadores (inclui Simpósios)

1

Referees

1

Cursos

3

........................................................................

26

...............................................................................................................................

44

..........................................................................................................................................
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Curso de Estatistica da SPN / UNIC – 2008
De 26 de Junho a 2 de Julho decorreu na Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa, o 1.º Curso de Estatística para Internos de Neurologia. O curso foi organizado
pela Sociedade Portuguesa de Neurologia em colaboração com a Unidade Neurológica
de Investigação Clínica do Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina de
Lisboa e foi ministrado pelo Dr. Peter Slade da Universidade de Liverpool.
Foi um curso prático e intensivo de 30 horas lectivas, em que todos os formandos
tiveram a oportunidade de realizar exercícios práticos e “aprender fazendo”.
O curso teve 23 alunos (20 internos e 3 especialistas envolvidos na organização) que
demonstraram grande empenho e notável capacidade de aprendizagem, tal como seria
de esperar de futuros neurologistas. Apenas com 6 horas diárias de aulas verificou-se uma diferença de desempenho altamente significativa de dia para dia (p<0.001), com
grande poder estatístico (0.80) e uma magnitude de efeito (d=0.80) superior ao esperado.
A SPN não tem dúvidas que esta acção vai melhorar a qualidade científica dos
trabalhos produzidos pelos seus membros mais jovens.

Avaliação do Curso de Estatística
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Congresso de Neurologia 2008
Programa provisório
Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Visita aos posters

Visita aos posters
Curso
Doenças do
Movimento

Abertura da reunião

Sala A

Sala B

Sala C

Almoço
Secção de
Neurologia
Comportamento

Grupo de
Estudos
Doenças
Neuromusculares

Grupo de
Trabalho
Coreia de
Huntington

Comunicações Orais

Comunicações Orais

Café

Café

Liga Port. Epilepsia

Grupo Neurol. Comportamento

Dr. Francisco Sales

Prof.ª Manuela Guerreiro

Conferência: Epileptogenese
do lobo temporal

Conferência: Memória
e amnésia

Prof. F. Lopes da Silva

Prof. M. Kopelman

Almoço

Almoço

Simpósio Satélite

Simpósio Satélite

Comunicações Orais

Comunicações Orais

Café

Café

Tribuna do AVC
Café

Simpósio Pré-congresso

Dr. Castro Lopes

Café
Curso
Doenças do
Movimento

Almoço

Visita aos posters
Sociedade Port. Cefaleias

Comunicações Orais

Comunicações Orais

Conferência: AVC Corticais
da circ. posterior

Simpósio Satélite

Prof. Louis Caplan

Jantar
Atribuição de Prémios

Jantar

Domingo

Novo sistema de revisão de resumos
Iniciamos neste Congresso de Neurologia uma nova metodologia de revisão de resumos. Tal como é habitual em reuniões internacionais (com
resumos publicados em revistas cientificas com arbitragem), os resumos serão apenas classificados em Aceite ou Recusado. Não haverá lugar
para “resumo aceite sujeito a alterações”.
A decisão será tomada por 3 “referees” (e não dois, como era habitual), garantindo assim o desempate entre opiniões díspares. Serão rejeitados à partida
todos os resumos que não cumprirem as normas de publicação explícitas em www.spneurologia.org.
Pedimos assim particular atenção aos autores na submissão dos seus trabalhos, e solicitamos que, para além do conteúdo científico e do formato
requerido, revejam o também cuidadosamente o texto e utilizem corrector ortografico.
Esta será uma experiência piloto que permitirá acelerar todo o processo de revisão.
A Direcção da SPN
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Notícias Internacionais
XVIII Meeting da European Neurological Society
A European Neurological
Society (ENS), sociedade
de filiação individual, vocacionada para o ensino e a
investigação de translação
e de mecanismos de doença,
realizou o seu XVIII Meeting
na cidade Francesa de Nice. Este Meeting
reuniu mais de 3000 participantes, sendo muito
elevada a participação de neurologistas jovens
e internos / residentes de Neurologia. O
programa incluiu workshops, apresentações

interactivas de casos, sessões práticas ao
pequeno almoço, 18 cursos, sendo o programa
científico propriamente dito constituído por
sessões de apresentações orais e em cartaz e
por cinco simpósios, dedicados respectivamente
às doenças do comportamento em Neurologia,
doenças auto-imunes do sistema nervoso,
esclerose múltipla e AITs. O simpósio
presidencial versou este ano o estado vegetativo
e as alterações da consciência, com enfoque
nos interessantíssimos resultados dos exames
de imagem funcional nestes doentes. O Meeting

teve uma importante participação Portuguesa,
não só pelo número de inscritos, onde
predominavam os internos, mas também pela
presença em apresentações orais e em cartaz,
presidência de mesas e prelecção em simpósios,
como foi o caso da Dr.ª Patrícia Canhão, que
no simpósio sobre AITs tratou do tema “TIA
clinic concept”.
O próximo Metting da ENS decorrerá em Milão
de 20 a 24 de Junho de 2009.
Prof. Dr. José Ferro, Presidente da ENS

XXIII Congresso Brasileiro de Neurologia
Decorreu entre os dias 16 a
21 do passado mês de
Agosto em Belém, no estado
do Pará, num excelente e
moderno centro de congressos, denominada Hangar,
Centro de Convenções e Feiras
da Amazônia, o XXIII Congresso Brasileiro de
Neurologia. Este evento reuniu mais de 1800
congressistas, 250 palestrantes Brasileiros e 18
estrangeiros e é actualmente a maior reunião
científica de Neurologia da América do Sul. O
programa incluía 23 cursos, apresentações orais,

apresentações em cartaz, workshops, mesasredondas e palestras. Decorreu simultaneamente
o VIII Encontro Luso Brasileiro de Neurologia.
A Sociedade Portuguesa de Neurologia esteve
representada na sessão de abertura do Congresso
pelo Prof. José Ferro, que salientou na sua
intervenção a relevância no mundo global de uma
mais estreita colaboração entre neurologistas
Brasileiros e Portugueses, na troca de experiência
clínica e na investigação. Diversos neurologistas e
neurocientistas Portugueses participaram neste
evento: o Prof. Victor Oliveira, o Prof. José Ferro,
o Doutor Ricardo Gil da Costa, a Prof.ª Teresa Paiva

e Dr. Pedro Simões Rosado, que proferiram
conferências respectivamente sobre “o exame
difícil: estratégias”, inserido num workshop sobre
Doppler transcraniano, e “Egas Moniz revisitado”,
“Estratégias para prolongar a janela terapêutica
no AVC agudo”, “Linguagem – uma perspectiva
evolutiva”e “Porque dormimos, porque sonhamos”.
O próximo Congresso brasileiro de Neurologia
decorrerá dentro de dois anos no Rio de
Janeiro. Nele se espera uma mais “forte” participação Portuguesa.
Jose Ferro

originais, tendo sido apresentadas 72 comunicações
orais e 1523 posters.

sentantes nacionais em paineis de “subespecialidade” ou pela sua empenhada presença
na reunião. A Sociedade Portuguesa de Neurologia, foi representada pela Prof. Isabel Pavão
Martins no Council Meeting, onde foram
anunciados os corpos sociais da EFNs para o
próximo mandato. O 13.º Congresso da EFNS
decorrerá em Florença entre 12 e 15 de Setembro de 2009.

12.ª Reunião da EFNS
De 23 a 26 de Agosto de 2008 decorreu, em
Madrid, mais uma reunião da European Federation
of Neurological Societies (EFNS), um grande
evento científico com mais de 5.000 participantes
de 100 países. Durante o evento foram ministrados
19 cursos, realizaram-se 15 workshops temáticos,
foram discutidos 18 tópicos (9 na forma de main
topics e 9 em sessões especiais), houve 17 simpósios
satélites e 12 sessões de trabalhos científicos

Vários membros da SPN participaram de forma
activa na reunião, nomeadamente nos Cursos
e nas Conferencias Temática (Dr. Joaquim
Ferreira, Dr.ª Teresa Coelho, Prof. Doutor Luís
Silva Carvalho), na organização de Simpósios
(Prof.ª Doutora Cristina Sampaio), como repre-

Exame Europeu de Neurologia começa em 2009
A secção de Neurologia do European Union of
Medical Specialists (UEMS) e o European Board
of Neurology (EBN) em colaboração com painéis
científicos da European Neurological Society
(ENS) e European Federation of Neurological
Societies (EFNS) estão a planear a realização
de um Exame Europeu de Neurologia a começar
em 2009. Este exame consistirá de duas partes:
uma primeira parte escrita e uma segunda parte
constituída por um exame oral em que os
candidatos responderão a perguntas estruturadas
sobre quatro casos clínicos. Os candidatos poderão

ainda beneficiar de uma valorização adicional se
apresentarem um caso pessoal ou resultados de
investigação própria. Poderão candidatar-se a
este exame os médicos que já tenham a
especialidade de neurologia reconhecida pelas
entidades nacionais. Os candidatos que obtenham
aprovação neste exame receberão o título de
“Fellow” do European Board of Neurology. No
imediato, a realização deste exame será opcional
e não terá um valor legal específico, para além
do crédito associado ao prestígio das entidades
promotoras e o eventual reconhecimento posterior

que as entidades nacionais lhe queiram atribuir.
O principal objectivo da implementação deste
exame será contribuir para a melhoria do ensino
da neurologia no espaço europeu.
Mais informação sobre este exame está
disponível no website da UEMS (http://
www.uems-neuroboard.org/ebn)
O primeiro exame está previsto decorrer durante
a reunião da ENS de 2009 que terá lugar em
Milão.
Joaquim Ferreira

Donald B. Lindsley Prize in Behavioral Neuroscience
É com grande satisfação que damos a notícia da atribuição do prémio “Donald B. Lindsley Prize
in Behavioral Neuroscience” ao investigador Português Ricardo Gil da Costa, membro da
Sociedade Portuguesa de Neurologia. Este prémio é atribuído pela Society for Neurosciences,
uma das mais prestigiadas Sociedades Científicas Norte Americanas. A cerimónia de entrega terá lugar na Society for
Neuroscience's Annual Meeting, Neuroscience 2008, a 17 de Novembro em Washington.
O Prof. Dr. Ricardo Gil da Costa licenciou-se em Biologia e Doutorou-se pela Faculdade de Medicina de Lisboa, mas
desenvolveu o seu trabalho nos Estados Unidos da América em diferentes instituições, nomeadamente na Universidade
de Harvard e no National Institute of Health em Washington, onde fez investigação sobre as bases cerebrais da comunicação
entre primatas não humanos. Encontra-se actualmente no Salk Institute em San Diego.
A Sociedade Portuguesa de Neurologia congratula-se com esta distinção e convida desde já o Prof. Gil da Costa
para uma fazer uma palestra numa das nossas reuniões.
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Neuro 2009
14-16 Maio 2009
Grande Real Santa Eulália
Resort & Hotel SPA
Reunião conjunta das Sociedades
Portuguesas de Neurologia e Neurocirurugia.

Calendário SPN 2008/2009
mais informações em www.spneurologia.org
21 de Setembro
Limite para envio de resumos para o
Congresso de Neurologia
15 de Outubro
Limite para notificação de aceitação de
trabalhos ao Congresso
16 de Outubro
Limite para inscrição no
Congresso de Neurologia
18 de Outubro
6.ª Reunião da SPAVC
24 e 25 de Outubro
Reunião Anual da
Secção de Doenças Movimento – Sesimbra
Reunião de Outono da
Sociedade Portuguesa de Cefaleias – Luso
10 de Novembro
Publicação de Programa Definitivo
do Congresso
15 de Novembro
Edição dos Resumos na Sinapse
(versão electrónica)
19 de Novembro
Publicação da Sinapse (volume 8; n.º2)
21 a 23 Novembro
Congresso de Neurologia 2008
Hotel Ipanema Park – Porto
21 de Novembro
Divulgação dos Premiados da SPN
31 de Dezembro
Limite para candidatura a Prémios da SPN
(2.ª fase)
31 de Janeiro 2009
Limite para candidatura às Bolsas da SPN
13 e 14 de Março 2009
21.º Encontro Nacional de Epileptologia
– Coimbra
14 a 16 Maio 2009
Neuro 2009 – Algarve
6 e 7 Novembro 2009
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Notícias Breves
Reunião de Novembro de 2009
Em 2009, a Reunião de Outono da SPN (Congresso de Neurologia) decorrerá em Lisboa e será uma
espécie de Federação Nacional de todas as Sociedades afins à SPN, que queiram participar. As várias
Sociedades, Secções e Grupos de Estudo farão as suas reuniões em simultâneo, partilhando refeições
e coffee breaks e organizarão algumas sessões conjuntas que permitirão estabelecer pontes
interdisciplinares. Será assim uma reunião de âmbito alargado, com várias hipóteses de interacção
e convívio entre os grupos. Até ao momento já confirmaram a sua participação, naquela que prevemos
ser uma grande reunião, seis Sociedades afins. Data provisória: 6-7 de Novembro de 2009.

Comissão de História
É com muito gosto que a SPN comunica que o Doutor Paulo Fontoura integra a partir de agora a Comissão
de história desta Sociedade, abrilhantando com a sua presença a distinta lista anteriormente publicada.

SPAVC

Sociedade Portuguesa
do Acidente Vascular Cerebral

Irá decorrer a 18 de Outubro, em Fátima, a 6.ª reunião da Sociedade Portuguesa do
Acidente Vascular Cerebral. Mais informações disponíveis em www.spavc.org.

A Secção de Doenças de Movimento da SPN terá a sua Reunião Anual em Sesimbra, dedicada
ao tema Distonias. A reunião decorrerá a 24 e 25 de Outubro e a data limite para envio de resumos
é 5 de Outubro.
Também a 24 e 25 de Outubro reúne a Sociedade Portuguesa de Cefaleias no Grande
Hotel do Luso. No site da SPC (www.cefaleias-spc.org) poderá encontrar informações
sobre o Programa e o Boletim de Inscrição.
O 21.º Encontro Nacional de Epileptologia, organizado pela Liga Portuguesa contra
a Epilepsia, terá lugar a 13 e 14 de Março de 2009 no Auditório dos Hospitais da
Universidade de Coimbra.

Actividade Científica nas Neurociências Clínicas
De acordo com uma pesquiza elaborada e
gentilmente cedida pelo Prof G Cruccu, da Universidade de Roma e secretário da EFNS, as publicações Portuguesas em Neurociências Clínicas
(número de artigos em revistas indexadas cujo
primeiro autor/corresponding author tem morada
em Portugal), tem vindo a aumentar de forma
mais acelerada nos ultimos anos (Figura 1).

Embora a nossa produtividade em valor absoluto
esteja ainda longe do topo, comparada com a
de outros paises Europeus e países Ocidentais,
excluindo os EUA (Figura 2), a nossa posição é
melhorada se for corrigida para o número de
investigadores, população, PNB ou para o financiamento em Ciência (Figura 3), onde ocupamos
o 17.º lugar. A Inglaterra, Alemanha e Italia encontram-se na liderança entre os parceiros
Europeus, merecendo particular destaque a
Italia e a Holanda cujo PNB e financiamentos
para a ciência, respectivamente, são bastante
inferiores aos dos países que ocupam os primeiros lugares.
Os números apresentados referem-se a 2006 e
deixo aos nossos associados o desafio de calcularem
os valores de 2007, com a promessa de os publicar
no próximo número do Correio da SPN.
Isabel Pavão Martins

Ficha técnica
Sociedade Portuguesa de Neurologia
Gabinete 404, Rua da Misericórdia, n.º 76,
1200-273 LISBOA, Portugal
Tel./Fax: +351 213 210 112
Tm.: +351 938 149 887
spn.edi@spneurologia.org
www.spneurologia.org
Correio SPN
N.º 7; Setembro de 2008
Responsabilidade: Direcção da SPN
Edição: Elsa Parreira
Fotografias: de Luis Pavão para a SPN
Design: Isabel Monteiro (Next Color, Porto)
Produção Gráfica: Multitema, S.A.
Depósito legal n.º: 248047/06

8

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

