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O Dia Mundial da Saúde foi realizado na sexta-feira dia 05 abril, em 
comemoração, a Prefeitura de Barra Bonita ofereceu diversas ações para a 
população. O evento, denominado "Saúde para Todos", teve como objetivo 
sensibilizar os munícipes sobre a importância da prevenção e promoção da 
saúde, além de divulgar os serviços ofertados pelo município por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a Secretaria Municipal de 
Agricultura. 

As atividades foram desenvolvidas nas dependências do Posto de Saúde, das 
8:30h às 11h. Foram ofertados os serviços de Teste de Glicemia, Aferição de 
Pressão Arterial, Orientações Odontológicas, Orientações Psicológicas, 
Orientação Nutricional com exposição dos rótulos dos alimento, 
Orientação Fisioterapêutica e alongamentos, Orientações sobre a Dengue, 
Ações de Meio Ambiente com entrega de mudas de árvores nativas e plantas 
medicinais e Entrega de folders informativos, sobre prevenção e promoção da 
saúde. 

A ação envolveu a equipe da ESF, Saúde Bucal e NASF que são 
especialidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barra Bonita. A atividade 
também contou com a parceria da Escola Estadual Cecilia Lotin que 
disponibilizou as mudas de plantas medicinais.  

  

  

Dia Mundial da Saúde 

O Dia Mundial da Saúde foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
em 1948, devido à preocupação de seus integrantes em manter o bom estado 
de saúde das pessoas em todo o mundo, e também alertar a todos sobre os 
principais problemas que podem atingir a população mundial. A data é uma 
oportunidade de mobilizar a população pela busca de do bem-estar físico, 
mental e social. 
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