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repercussão em todos os veículos de comunicação do estado,TV, rádio, jornais e principais sites 
de notícias da web. 

 

Patrocinadores da Campanha 2011: 

 

 

 

 
 
 
 
 CA$PA&HA 2012 
 
 
 
A campanha global de combate ao AVC continua a ganhar atenção em todo o mundo, este ano 
especialmente quando o Brasil recebe o  Congresso Mundial de AVC, em Brasília, de 10 a 13 de 
outubro. Na abertura do Congresso Mundial será premiada a campanha do Brasil de 2011, que foi 
considerada a melhor Campanha Mundial e será lançado o Símbolo Solidário do AVC (Stroke 
Solidarity Symbol), um símbolo que unirá a comunidade global na luta contra o AVC.  

 
 
 
 
 



Em 2012, foi lançado pela Organização Mundial de AVC o
Símbolo Solidário Do AVC (Stroke Solidarity Symbol), um
símbolo mundial que une a comunidade global na luta contra
o AVC.

EU ME IMPORTO

Em 2012, foi adicionado à campanha um novo slogan: “AVC:
eu me importo” enfaMzando a importância do cuidado pós
AVC, da família, dos cuidadores e das associações de suporte
aos pacientes.



Eu me importo 

O Brasil recebeu o Congresso Mundial de
AVC, em Brasília, de 10 a 13 de outubro, na
abertura do Congresso Mundial foi
premiada a campanha do Brasil de 2011,
que foi considerada a melhor Campanha
Mundial, a campanha celebrou o seu
importante papel na luta contra o AVC
abordando as questões que envolviam a
frase: “Por que eu me importo”, a partir
dos tópicos: “Eu quero que você saiba os
fatos sobre o AVC”; “Eu quero que você
aprenda como prevenir o AVC”, “Vou
quebrar os mitos que cercam o AVC”; “Eu
quero que você tenha acesso ao melhor
tratamento possível”; “Eu quero assegurar
que você receba tratamento de qualidade,
cuidado e apoio”; Eu estarei com você a
cada passo do caminho para sua
recuperação total.

Neste ano, a campanha nacional
contou com importantes parcerias,
como: CBF e Ministério da Saúde (MS),
que participaram da campanha como
parte da Linha de Cuidado ao Paciente
com AVC.

Em 2012, foi adicionado à campanha um
novo slogan: “AVC: eu me importo”
enfatizando a importância do cuidado
pós AVC, da família, dos cuidadores e
das associações de suporte aos
pacientes.



Além disso, tivemos a
promoção de palestras de
sensibilização em 26 de
outubro no espaço Unimed
no Corredor Vera Arruda, em
27/10 na ação voltada para a
comunidade na Faculdade
Integrada Tiradentes – FITS,
e em 28 de outubro no
Shopping Pátio Maceió.
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Em Alagoas, a Campanha “Eu me
importo” foi realizada com
distribuição de folhetos na orla de
Maceió, em faculdades, postos de
saúde, locais de lazer e de grande
movimentação da cidade, além do
calçadão do Centro, em Arapiraca.
Participando de uma semana
mundialmente importante, e com
repercussão em Alagoas,
profissionais, médicos e
acadêmicos de diversas áreas da
saúde fizeram controle de
glicemias, aferição de pressão
arterial, avaliação do IMC,
circunferência abdominal e
orientação nutricional,
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SHOPPING PÁTIO MACEIÓ
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Das pessoas que participaram do Circuito Saúde completo 19,3% apresentaram risco alto de ser
acometido por AVC, 24,6% apresentaram risco moderado e 56,1% com risco baixo. Na avaliação
realizada na FITS observou-se que cerca de 79,2% dos avaliado apresentaram peso acima do
normal, em média 14,6% informaram que já tinha tido algum tipo de cardiopatia e 33,3%
apresentaram taxa de colesterol alta. As ações tiveram grande repercussão nas principais mídias
do estado, TV, rádio , jornais e sites de notícias daweb.



EsMvemos presentes em Arapiraca em 24/10, em 25/10 Palestra na Zampieri Imóveis, 26/10 de
outubro no espaço Unimed no Corredor Vera Arruda com palestra do neuropsicólogo Dr. Nicolaas
Grase, em 27/10 na ação voltada para a comunidade na Faculdade Integrada Tiradentes – FITS –
com palestra proferida pelo fisioterapeuta Igor Soares, e em 28 de outubro no Shopping PáMo
Maceió.

SHOPPING PÁTIO MACEIÓ
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