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CAMPANHA	MUNDIAL	DO	AVC	2017	
Programação do Mês  – ALAGOAS 

 
	

	
	

27/09 

Tenda da Saúde de 8h-12h na Praça Marques em Arapiraca,  com oferta de 
serviços para a população, entre eles, distribuição de folhetos e orientação sobre 
os fatores de risco do AVC. Esse evento é realizado pelos cursos da área da 
saúde da UFAL (Universidade Federal de Alagoas) - Arapiraca.  

01/10 

Programa de Palestras nas Empresas e Comunidades Ação  AVC -  para grupo 
de  idosos atendidos pela AEJE, realizada pela Liga PENSE BEM.  

04/10 

13:30 - SESC – Palestras de conscientização sobre o AVC,  para o grupo de 
idosos, realizado pela LAFIN - Liga acadêmica de fisioterapia neurofuncional).  

 

													 	 	 	 																	 	
																			 	 	 	 	

	

	
Realização:	

																																		 																																					 															 	 				 				
	

CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO AVC 2017  - 21 A 29 DE OUTUBRO 
DIA MUNDIAL DO AVC, 29 DE OUTUBRO 

     

O AVC é uma das maiores causas de morte e incapacidade no mundo. E pode acontecer em 

qualquer um, em qualquer idade, afetando a todos: sobreviventes, familiares e amigos, ambientes de 

trabalho e comunidades. A partir de mudanças individuais, defendendo políticas locais e globais para 

melhorar a saúde para a população, todos nós podemos fazer algo para evitar um AVC. 

A cada ano, 17 milhões de pessoas tem um AVC no mundo, 6,5 milhões morrem e 

atualmente, 26 milhões de sobreviventes de AVC vivem com incapacidade permanente. 1 em cada 6 

pessoas terão AVC durante a vida. 

Este ano, o foco da Campanha Mundial do AVC e da Campanha Nacional de Combate ao 

AVC é a PREVENÇÃO. Por isso, estamos convocando a todos - indivíduos, famílias, comunidades, 

profissionais de saúde e governos – a aumentar a conscientização individual e coletiva sobre os 

fatores de risco para o AVC e a tomarem atitude para prevenir o AVC. 

O Dia Mundial do AVC  - 29 de Outubro - é uma oportunidade anual para coordenarmos 

campanhas de conscientização e promover engajamento para reduzir o impacto do AVC em nível 

global, regional e local. Criando uma plataforma global da qual podemos nos fazer ouvidos, o Dia 

Mundial do AVC amplia nossas vozes individuais e traz mais pessoas para discutirem sobre a 

prevenção e o cuidado do AVC. 



27 de Setembro

A Campanha Mundial do AVC 2017 em Alagoas

começou no dia 27 de quarta-feira, ocorreu um evento

no centro da cidade de Arapiraca que contou com um

stand no centro da cidade de Arapiraca, com oferta de

serviços para a população, entre eles, distribuição de

folhetos e orientação sobre os fatores de risco do AVC.

As atividades foram desenvolvidas por alunos e

professores de vários cursos da área da saúde da UFAL

de Arapiraca, com o apoio da Secretaria de Saúde da

cidade.



01 de Outubro

O mês oficial da luta contra o AVC já começou a todo

vapor para a Ação AVC, visitamos junto com a liga

acadêmica Pense Bem o núcleo de idosos da AEJE e

desenvolvemos uma palestra sobre o AVC e

fizemos controle individual dos fatores de risco.



04 de Outubro

Palestra de conscientização sobre o AVC, para

o grupo de idosos, no auditório do Sesc

Alagoas, ministradas pela Liga Acadêmica de

Fisioterapia Neurofuncional – LAFIN.



06 de Outubro
Realizamos pela segunda vez a Ação

Solidária, que tem o objetivo de

arrecadar recursos para a campanha, o

evento ocorreu na praça do Skate –

Ponta Verde, Maceió. Na ocasião foram

vendidas a preço popular roupas,

calçadas e brinquedos, os itens foram

adquiridos através de doações. Também

foi realizado com a participação das ligas

parceiras um circuito saúde com

informações sobre AVC ao público.



11 de Outubro

A Liga Acadêmica de Fisioterapia Neurofuncional -

LAFIN, ministrou mais um ciclo de palestras de

Conscientização Sobre o AVC, direcionado ao grupo

de idosos, no auditório do Sesc Alagoas.



13 de Outubro
O pessoal do Pense Bem deu um show

de palestra para os colaboradores e os

filhos dos colaboradores da Zampieri

Imóveis através de uma participação

super criativa no "Conheça a Empresa do

Papai e da Mamãe". O projeto é

promovido anualmente na empresa para

comemorar o Dia das Crianças, e esse

ano foi realizado no dia 13/10 contando

com a atuação do Pense Bem para

alertar e conscientizar sobre o AVC.



23 de Outubro
LAFIRC - Liga Acadêmica de Fisioterapia

intensiva, respiratória e cardiovascular,

na UNIT – AL (Universidade Tiradentes),

começou a semana da luta contra o AVC

promovendo uma ação educativa, para a

comunidade acadêmica e para a

comunidade externa dos bairros do

Jacintinho e na UDA.



25 de Outubro

Semana de prevenção e combate ao

AVC, promovida pelos acadêmicos

da LAFIRC - Liga Acadêmica de

Fisioterapia intensiva, respiratória e

cardiovascular, na UNIT – AL

(Universidade Tiradentes). Na

oportunidade nossa presidente

apresentou nossa associação aos

participantes.



29 de Outubro

Evento na Av. Sílvio Viana, beira mar de Maceió – rua fechada aos domingos na

Ponta Verde. Realização do Circuito Saúde – com atendimento à população de

aferição de pressão arterial, medição de IMC (índice de massa corpórea),

circunferência abdominal e peso, realizadas pela LAUEC, LAFIN E LAFIRC.
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