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CAMPANHA 2013 - a Campanha “1 em 6”
continua com slogan: “Eu me importo”

A Associação Ação AVC realizou nos
dias 25 e 29 de outubro, em Maceió, as
ações alusivas ao Dia Mundial do AVC. A
campanha educativa de 2013 teve início
na sexta-feira, 25, com a palestra
ministrada pelo fisioterapeuta Igor
Soares no Espaço Saúde, no Corredor
Vera Arruda, situado no bairro Stella
Maris. O profissional fez uma
abordagem ampla sobre a doença,
dando ênfase ao processo de
reabilitação física no caso de quem é
acometido. Na ocasião também foi feita
a distribuição de panfletos informativos
para alertar os transeuntes quanto aos
riscos da doença.

Já no domingo, dia 29, os visitantes da área
reservada ao lazer na praia de Pajuçara
puderam participar do Circuito Saúde, que
alertou os participantes quanto aos fatores de
risco por meio da aferição de pressão arterial,
glicemia, circunferência abdominal e índice de
massa corpórea. A campanha contou também
com o Circuito de Fisioterapia, com
alongamentos de coluna, exercícios para
condicionamento físico e demonstração
prática sobre os cuidados pós AVC no
processo de reabilitação. Além disto, foram
realizadas panfletagem, ações mobile e
informativas com o apoio de 50 voluntários
das empresas envolvidas e acadêmicos da
área da saúde e fisioterapeutas.
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No Circuito de Saúde, cerca de 200
participantes passaram pela aferição da
pressão arterial. Destes, 77,4% apresentaram
pressão alta. Já na glicemia capilar passaram
217 pessoas e, entre elas, apenas 8,3%
apresentaram uma taxa alterada .Na avaliação
do circuito completo, as estatísticas de risco de
AVC entre os participantes ficaram da seguinte
forma: 25% em risco alto; 26,4% em risco
moderado; e 26,4% em risco baixo. Do total,
22,2% foi de risco não calculável.

A ação contou com 50 voluntários das empresas
envolvidas, acadêmicos da área de fisioterapia, da
Faculdade de Alagoas e do Centro Universitário Cesmac,
e profissionais de enfermagem.

A campanha teve repercussão na imprensa local, com
TV, rádio, imprensa impressa e internet.

Além de Maceió, foram realizadas ações no município
de Arapiraca com a parceria da Secretaria Municipal de
Saúde, onde foram realizadas a distribuição de panfletos
e orientações sobre o AVC na Prefeitura de Arapiraca. Associação Ação AVC – Nossas participações - 2013| 42
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