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No âmbito do Dia Nacional do AVC, a equipa da Unidade de AVC do Hospital de Vila Franca de Xira, 
EPE, preparou uma série de iniciativas que vão decorrer dentro e fora do Hospital, de 31 de março 
a 2 de abril. 
 
Os profissionais do HVFX foram convidados para uma aula de exercício físico que decorrerá, hoje, 
pelas 13h00,  por forma a alertar os profissionais de saúde que cuidam dos outros têm também de 
cuidar de si, promovendo assim estilos de vida saudáveis. 
 
Às 21h30 será realizado um webinar “À descoberta do acidente vascular cerebral” que será 
transmitido no canal de YouTube do HVFX. 
Conduzido pela jornalista Cláudia Pinto, o webinar conta com a presença de elementos da equipa 
da Unidade de AVC (Neurologista Dra Socorro Pinero, Enf. Reabilitação Emília Redondo e Téc. 
Cardiopneumologia Gil Nunes) e será dirigida à Comunidade. Será abordado neste webinar a 
importância do AVC na sociedade, os fatores de risco, os sinais de alarme, o percurso do doente 
com AVC, o tratamento, a reabilitação a prevenção secundária entre outros aspetos da prestação 
de cuidados ao doente com acidente vascular cerebral. Terá sempre como foco, a literacia em AVC 
(fatores de risco, sinais de alarme e adesão terapêutica farmacológica e não farmacológica).  
https://youtu.be/rZ-i1GaKOHM 
 
No dia 2 de abril, a equipa da Unidade de AVC do Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, vai realizar 
rastreios junto da população de Vila Franca de Xira.  Uma ação de sensibilização, com recurso à 
avaliação da pressão arterial, glicemia capilar e índice de massa corporal.  Uma iniciativa que visa 
reforçar que manter estes fatores de risco controlados é fundamental para evitar doenças 
cerebrovasculares, acrescida de ensino dos sinais de alarme de AVC. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrZ-i1GaKOHM&data=04%7C01%7Cmariana.vieira%40hvfx.min-saude.pt%7C591525fc83654a3eeb0608da1303a083%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637843203543711935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B3JDTtOXU0UJaoSfC%2FoHTJPFMc2xA%2FybcNt3%2Buwfwig%3D&reserved=0

