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1 em cada 4 de nós terá um AVC ao longo da Vida! Não deixe que 
seja você! 
Com os passos corretos, 90% dos casos podem ser evitados. 
Inscreva-se para realizar a Campanha Mundial de AVC na sua cidade: 

�1 em cada 4 de nós terá um AVC ao longo da Vida! Não
deixe que seja você! 
�Com os passos corretos, 90% dos casos podem ser 
evitados. 
�A cada ano, 13,7 milhões de pessoas tem um AVC no mundo, 5,5 
milhões morrem e atualmente, existem 80 milhões de 
sobreviventes de AVC. Com foco na prevenção do AVC, a 
campanha de 2019 "Don’t be the One" (“Não Deixe que Seja 
Você”) visa aumentar a conscienNzação sobre o risco individual de 
AVC e equipar ao máximo as pessoas com informações e 
ferramentas de prevenção que podem salvar vidas. A jusNficaNva 
para a mensagem da campanha é a análise recente da WSO sobre 
o ônus global da doença, que mostra que o risco de AVC ao longo 
da vida aumentou e agora é de 1 em 4. 
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23/10 - UNIT

SEMANA DO AVC NA 
UNIT – Universidade 
Tiradentes, nas 
imagens palestra com 
a equipe da Unidade 
do AVC do HGE.



Faculdade 
Pitágoras

O ciclo de Palestras sobre o 
AVC, com os professores 
palestrantes
Paulo Valenti,, Juliana Karine 
e Clistenis Cavalcante



UNIT

Participação 
dos fundadores 
da AÇÃO AVC 
Solange Syllos
e Guilherme 
Syllos e da 
fisioterapeuta 
Karla Aristides



UNIT



ARAPIRACA

PENSE 
BEM 
Arapiraca 
no UBS.



FACULDADE
PITÁGORAS

AÇÃO DE 
conscientização de 
prevenção do AVC a 
funcionários, 
acadêmicos e 
comunidade



FAT

Ciclo de palestrar 
som o tema: 
Fisioterapia no 
paciente com AVC 
– Da Prevenção ao 
Tratamento.



FAT

� Ação Educa+va; Prevenção, 
fatores de risco e cuidados 
com o AVC. Com a presença 
da Professora Adeline Soraya 
e acadêmicos de fisioterapia. 
A comunidade foi 
contemplada com essas 
ações. IMG_0562.JPG



CAMPANHA AVC 2019 – AÇÃO AVC E SAÚDE 
EM DIA

Circuito Saúde Ação AVC, medidas e peso, aferição de 
pressão arterial, glicemia, orientações sobre a saúde
Palestras e oficinas  voltadas à prevenção, sinais de 
reconhecimento e fatores de risco do AVC
Inscrição para os grupos de apoio a pacientes e familiares 
Literatura de Cordel, voltado a prevenção e combate
Atividades Lúdicas e oficina de reabilitação
Exames de cataratas
Corte de Cabelos – Oficina da Beleza

26/10 – 10h/13:30h
Parque dos Caetés- Benedito Bentes









AÇÃO AVC - COMUNIDADE

� A CAMPANHA aconteceu na 
Comunidade Parque dos 
Caetés, com a presença dos 
voluntários, empresários e 
mantenedores da AÇÃO AVC 



26/10 – Momento de Oração
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Cordel AVC – por DARA THERESA 
AMANCIO DE ALMEIDA

Essa Associação surgiu
De uma necessidade 
De se ter uma en4dade 
Para melhor entender
prevenir e apoiar

A família do paciente 
Portador de AVC.

II
Quando há uma ruptura
Ou até obstrução
Dos vasos que irrigam o cérebro
Interrompendo a circulação
Acontece o AVC 
eu vou alertar você

Sobre este grande vilão.

III
Existem alguns sinais
Que nos ajudam a entender
Formigamento de um só lado 
Poderá aparecer
Fraqueza ou tontura irão nos ajudar
Para iden4ficar os sinais do AVC

IV
Ainda sobre os sinais 
Tem a confusão mental
Alteração no andar
Tudo fora do normal
A mão fica enrolada
E a perna es4cada
Como resultado deste mal.

V
Há dois 4pos de AVC
Que aqui são divididos 
Isquêmico e hemorrágico 
Todos nos amostram perigo
Vou falar para você
E agora vamos conhecer 
Alguns fatores de risco.

VI
Pressão alta, sedentarismo 
O conhecido estresse
Como fatores de risco
Entra até o diabetes
Pra isso não tem idade
Entra até obesidade 
É assim que acontece.
.

.

VII
Se você conhece alguém 
Que se enquadra no perfil
Alerte logo de agora
Entre neste desafio
Vamos conscien4zar
Nesta campanha alertar
Todo mundo do Brasil



Parque 
Shopping 

� No Parque Shopping 
Maceió, aconteceu a 
Campanha AVC não tem 
idade, tem prevenção  
tratamento. A Ação AVC 
apoiou o evento realizado 
por empresas do ramo de 
saúde de nosso estado e 
que muito se engajam nessa 
causa e nas Campanhas.  De 
uma forma diver+da e 
lúdica, as pessoas eram 
informadas, dos perigos da 
doença, fatores de risco e 
prevenção. 



Parque 
Shopping 


