
 

Atividades Comemorativas do 
“DIA NACIONAL  DO DOENTE COM 

AVC” 
O Acidente Vascular Cerebral (AVC), continua a ser uma das principais causas de 

mortalidade e incapacidade em Portugal. 

Pretendemos comemorar o dia Nacional do Doente com AVC, sensibilizando todos os 

profissionais e utentes, informando sobre factores de risco, hábitos saudáveis e sinais 

de alerta. 

A adoção de hábitos de vida saudável para alem do exercício físico e abstinência 

tabágica passa também pelos hábitos alimentares. 

Uma alimentação saudável não é sinónimo de pratos sem sabor. Uma alimentação 

equilibrada  deve ser constituída por hidratos de carbono em pequena quantidade, 

proteínas e fibras. Optando por cereais integrais a digestão é mais lenta e a sensação 

de saciedade é mais notória. 

A substituição de bebidas gaseificadas e com açucares adicionados por sumos 

naturais, agua e chá deve ser uma prioridade. 

A sopa deve ser parte integrante das refeições principais, e sempre antes do prato 

principal, pois a sua base são os legumes e é pobre em gorduras. 

Assim, através da distribuição de receitas com alternativas saudáveis e práticas, bem 

como com a distribuição de géneros alimentares confeccionados segundo as receitas 

distribuídas, pretendemos sensibilizar o publico alvo a tomar a decisão de ser cada 

vez mais saudável. 

 

 

 



 

Objectivo – Sensibilizar os profissionais e utentes/familiares para os hábitos de 

alimentação e vida saudável como forma de prevenir o AVC 

Data – 29/03/2018 

Hora: 09h00 

Comissão de Organização: Enf.ª Maria João Duarte, Enfª Augusta Sá Pinto, Enfª 

Sandra Asper, Enfª Carla Pinto, Enfº Luis Martins. Enfº Cândido Mendes, Dr.ª Marisa 

Mariano, Drª Patrícia Ferreira, Dr.ª Ana Paiva Nunes 

Local: Claustros do HSJ 

A iniciativa inclui: 

1) A exposição de posteres com a divulgação de factores de risco vascular, sinais 

de alerta do AVC e atitudes a tomar perante a sua suspeita. Serão ainda 

divulgados os dados estatísticos relativos a Via Verde AVC no Hospital de São 

José no ano 2017; 

2) A sensibilização e informação aos utentes do Hospital de São José, através da 

distribuição de folhetos informativos e aplicação de folhas de tabuleiro do 

refeitório e bar com informação relativa ao tema; 

3) Distribuição de receitas saudáveis.  

4) Os profissionais de saúde vão ainda distribuir folhetos informativos, 

apresentados na forma de passatempo, a crianças. Os mesmos pretendem, de 

forma adaptada, sensibilizar os mais novos. 


