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Não há saúde sem saúde mental  
 
 
O Dia Mundial da Saúde Mental assinala-se a 7 de abril e, neste âmbito, o Serviço de Psiquiatria, do 
Hospital de Vila Franca de Xira, EPE,  determinou celebrar esta data durante todo o mês de abril, 
com diversas atividades na Comunidade e no Hospital. 
 
Com o objetivo de colaborar para a diminuição do estigma da doença mental e sensibilizar a 
população para a problemática da saúde mental, assim como identificar sintomas e sinais de 
alterações comportamentais e prevenir a violência na adolescência, uma equipa multidisciplinar do 
Serviço de Psiquiatria do HVFX, EPE preparou um programa de atividades abrangentes (internas e 
externas), direcionadas para diferentes públicos: profissionais de saúde, escolas e autarquias. 
 
A primeira iniciativa decorreu dentro de portas. Aos profissionais do Hospital de Vila Franca de Xira, 
EPE, foi proposto a participação numa ação subordinada ao tema “Saúde Mental no local de 
trabalho”. Uma iniciativa que se desenvolveu em duas partes: um período expositivo sobre gestão 
do stress profissional e prevenção de burnout, e uma sessão de treino de autocontrole da ansiedade 
e relaxamento. 
 

  
 
Com o tema “Saúde Mental na Escola”, uma equipa de três enfermeiras e um psicólogo deslocaram-
se à Escola Secundária de Vialonga, para uma sessão com adolescentes onde foi trabalhado o tema: 
bullying/agressividade/impulsos e gestão de conflitos. 
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Foi também desenvolvida uma dinâmica que incidiu sobre "O respeito pelos outros”. 
Uma atividade à qual os alunos aderiram com entusiasmo e que foi reconhecida pelos professores 
como “muito útil” ficando o convite para a equipa de profissionais do Serviço de Psiquiatria voltar à 
escola. 
 
No contacto com a Comunidade, os profissionais do Serviço de Psiquiatria do HVFX, EPE, 
deslocaram-se a Samora Correia para uma sessão em auditório e rastreio à população. 
 

  
 
Na sessão em auditório foram apresentados os tópicos: “como está a saúde mental - despiste de 
sintomas”; combater o estigma da Saúde Mental e ansiedade e depressão no mundo atual. 
O rastreio incidiu na educação para a saúde personalizada, aplicação individual da escala de 
stress/ansiedade, monitorização de pressão arterial e frequência cardíaca e entrega de folhetos 
informativos sobre a temática da Saúde Mental. 
 


