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Vamos Conversar Saúde  

 

No passado dia 24 de Maio, realizou-se na 

Praça Francisco Sá Carneiro, a XXIV Feira da 

Saúde. A convite da Junta de Freguesia de 

Bonfim, o ACES Porto Oriental participou no 

evento juntamente com os Agrupamentos, 

as Escolas da freguesia e Instituições da 

comunidade, nomeadamente, a PSP, os 

Bombeiros, a Proteção Civil e o INEM.  

 

A Feira da Saúde teve como temática “Vamos Conversar Saúde”, relacionado com a Saúde 

Mental, adotado do Dia Mundial da Saúde (7 de abril), que este ano foi definido pela 

Organização Mundial da Saúde, com o mote “Depressão. Vamos falar!”. 

As perturbações psiquiátricas e problemas de saúde mental, segundo estudos 

epidemiológicos mais recentes, tornaram-se a principal causa de incapacidade e morbilidade 

na sociedade atual (Plano Nacional para a Saúde Mental). 

 
A depressão afeta pessoas de todas as idades, de todos os estratos sociais e em qualquer 

país. Esta é agravada pelo desemprego, pobreza, doenças físicas, fim de uma relação ou 

morte de um amigo ou familiar. Falar com pessoas em quem se confia pode ser o primeiro 

passo para recuperar da depressão (Organização Mundial de Saúde). 

 

De forma a promover a Saúde Mental e prevenir as perturbações mentais vários programas 

visam a sensiblização e informação em diversos setores, como os programas na televisão e 

Internet, escolas, locais de trabalho, centros recreativos e na comunidade em geral (Plano 

Nacional para a Saúde Mental).
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As atividades de promoção e prevenção de Saúde Mental atuam em todas as faixas etárias e 

englobam várias estratégias, como por exemplo, a prevenção da violência doméstica e do 

abuso infantil, do abuso de drogas, das perturbações do comportamento alimentar e da 

depressão, redução e gestão dos factores de stress ligados ao trabalho e ao desemprego, 

políticas contra a pobreza, isolamento e exclusão social e na luta contra o estigma (Plano 

Nacional para a Saúde Mental). 

 

As diferentes Unidades Funcionais do ACES realizaram diversas atividades, com o intuito de 

atuar sobre todos os determinantes para a Saúde em prol do tema principal da feira “Saúde 

Mental”, apelando para a adoção de estilos de vida saudáveis e de proporcionar momentos 

de diversão e lazer junto da comunidade. Durante o evento foram distribuídos diversos 

panfletos, material informativo e didático para sensibilizar as crianças e acompanhantes da 

importância de uma vida saudável. 

 

João Silva, Nelson Monteiro, Pedro Reis, Estagiários em Saúde Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_45511940cb2146aa8f52d91419ad87b3.pdf?dn=Panfleto_Feira_da_Sa%C3%BAde__2017.pdf

