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As doenças do movimento

são causadas por disfun-

ção do sistema nervoso,

que altera a forma como o corpo
executa os seus movimentos. Estes

podem estar mais lentos, como na

doença de Parkinson, ou serem
involuntariamente excessivos
causando, tremor, como no caso

da doença Tremor Essencial. Pela

frequência e gravidade, a doença
de Parkinson é a mais conhecida

doença do movimento.

A Sociedade Portuguesa das

Doenças do Movimento (SPDMov),

tal como escrito nos seus estatutos,
é uma Associação Científica, que tem

por fim a investigação científica e o

desenvolvimento para o progresso
no campo médico-científico das

doenças do movimento. A SPDMov

promove o estudo, a investigação, o

desenvolvimento científico e a for-

mação em doenças do movimento,
ao serviço da população portugue-
sa. A SPDMov promove, ainda, que

sejam disponibilizadas as melhores

condições de prestação de cuidados

de saúde aos cidadãos com doenças
do movimento. Foi exemplo disso,

a recente intervenção pública que
fez aquando da grave falha no mer-

cado português do medicamento

Sinemet®, fundamental para o tra-
tamento da doença de Parkinson.

A SPDMov promove também a sua

colaboração com organismos con-

géneres nacionais e estrangeiros.

Aquando da falha de Sinemet®, a

SPDMov atuou em estreita colabo-

ração e sintonia com a Associação

Portuguesa de Doentes com doença

de Parkinson (APDPk). A SPDMov
é atualmente membro afiliado da

Sociedade Internacional de doença
de Parkinson e Outras Doenças do

Movimento (International Parkinson

and Movement Disorder Society).

A SPDMov foi fundada em 2009,
e a sua criação resultou da trans-

formação em Sociedade Científica

da estrutura existente anterior-

mente, a Secção das Doenças do

Movimento. Esta fora criada em

1976, numa reunião ocorrida no

Hotel Estoril Sol, onde estavam
cerca de 6 neurologistas. Nestes

últimos 40 anos, registou-se um

interesse crescente dos neurolo-

gistas e ainda outros profissionais
de saúde por estas doenças.
Atualmente, a SPDMov tem como

sócios não só neurologistas mas
também investigadores das ciên-

cias básicas, neuroradiologistas,
neurocirurgiões, fisioterapeutas,
terapeutas da fala e enfermeiros,
o que traduz o interesse trans-
versal a vários profissionais da

saúde nestas doenças e a maior
tendência para prestar cuidados

multidisciplinares.
Felizmente, a reunião anual da

SPDMov ocorrida nos passados
dias 15 e 16 de Março contou com a

presença de 180 pessoas, em várias

fases de formação e de diferentes

áreas das ciências da vida, sinal da

vitalidade, futuro e esperança nesta

área. Tivemos a oportunidade de

atribuir 4 prémios para os trabalhos

que se destacaram em diversas áre-

as, como uma forma de reconhecer

o mérito e incentivar o brio.
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