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Introdução: A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída pela portaria nº 

2.436, de 21 de setembro de 2017, considera todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

como potencial espaço de educação, sendo o primeiro ponto de atenção e porta de entrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado dos 

usuários e cumpre papel estratégico na rede de atenção à saúde (RAS), necessário para a 

efetivação dos seus princípios doutrinários e organizativos [1]. Pensar o trabalho 

interprofissional na atenção básica é essencial para a integralidade do cuidado em saúde. A 

interprofissionalidade é compreendida pela síntese de um processo de integração de saberes e 

de colaboração interprofissional, processos estes mediados pelos afetos, conhecimentos e 

participação de diversos membros de determinada área de conhecimento [2]. Além disso, o 

trabalho interprofissional está ligado à noção de trabalho em equipe de saúde, marcado pela 

reflexão sobre papéis profissionais, a resolução de problemas e a negociação nos processos de 

decisões [3]. Neste sentido, a portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, considera a UBS 

parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) constituída por equipe multiprofissional com a 

responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidado 

dos transtornos mentais [4]. Desta forma, é fundamental a realização de educação em saúde 

para prevenção de agravos. Considerando isso, tendo em vista que os transtornos mentais são 

considerados como uns dos principais fatores de risco para o suicídio e pelo alto índice deste 

no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde a cada 40 segundos uma pessoa tira a 

sua vida no mundo [5], foi realizada uma atividade de educação em saúde com os usuários do 

Programa de Saúde Mental da UBS Benguí II para a prevenção do suicídio. Atualmente, a 

UBS BENGUÍ II conta com mais de 600 usuários com matriculas devidamente ativas e 

acompanhamento regular no Programa de Saúde Mental, oriundos do CAPS e demais 

instituições que compõem a RAPS. A presente Unidade compreende a importância e 

envolvimento do trabalho interprofissional para o fortalecimento de estratégias no cuidado à 

saúde, incentiva de maneira contínua ações coletivas como esta. Objetivos: Relatar 

experiência de uma ação de educação em saúde desenvolvida por uma equipe 

interprofissional na UBS Benguí II para a prevenção do suicídio e a valorização da vida; 

Promover um ambiente de saúde mental e social aos usuários do programa de saúde mental; 

Garantir um atendimento humanizado e integral aos usuários. Descrição da Experiência: Foi 

realizada no dia 19 de setembro de 2019, no auditório da unidade (ambiente fechado e 

climatizado), com aproximadamente 20 usuários do programa de saúde mental, uma atividade 

de educação em saúde alusiva a campanha setembro amarelo com o tema valorização da vida 

e prevenção do suicídio. O auditório da unidade estava decorado e enfeitado com balões 

amarelos e frases motivacionais. Esta atividade interprofissional foi planejada, supervisionada 

e executada por um acadêmico de enfermagem, uma de medicina e um de psicologia, uma 

fisioterapeuta, uma odontóloga e uma assistente social todos inseridos no Programa de 
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Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade/UNIFAMAZ). O 

acompanhamento dos usuários de saúde mental na UBS Benguí II é composto por 

acompanhamento médico, psicológico, nutricional e social. O convite à atividade foi realizado 

na sala de espera para atendimento social sendo aceito por todos. A atividade iniciou com 

uma explicação sobre a campanha setembro amarelo, após correu apresentações expositivas 

em slides em que foi trabalhado tópicos a respeito do controle das emoções/causas 

multifatoriais e sinais de suicídio / como prevenir / como agir / apresentação das redes de 

apoio, vídeo ilustrativo sobre a Campanha, roda de conversa sobre o tema, lanche 

compartilhado ao som de música ambiente, entrega de folder explicativo elaborado pela 

equipe multiprofissional e no final, realizada marcação de retorno de consulta médica. 

Durante a exposição da temática os usuários, foram motivados ao diálogo, com perguntas 

acerca do assunto. Resultados: No decorrer da ação, a escuta qualificada foi fundamental 

para os usuários relatarem suas vulnerabilidades e potencialidades acerca do tema. Constatou-

se que o momento foi oportuno para muitos usuários se emponderar e valorizar a sua vida, 

resultando em um processo de acompanhamento humanizado, qualificação necessária ao bem 

estar físico, mental e social. Os participantes mostraram-se participativos e interessados. Em 

alguns relatos os usuários se identificaram com o tema e relataram que já tiveram algum tipo 

de atitude que pode ser considerado como comportamento suicida, entre eles que: já tinham 

pensado algum momento em tirar a sua vida, já tinham tentado ou mesmo planejado. Houve 

bastante comoção entre algumas pessoas, como de uma usuária que relatou ter vivido um 

momento em que pensou em tirar a sua vida e questionava os julgamentos das pessoas acerca 

da temática – principalmente da família e pessoas próximas – como sendo “frescura”, “falta 

de Deus”. Fica evidente, que atividades como estas devam ser realizadas não só com os 

usuários, mas também com a comunidade onde UBS está inserida, com o intuito de incentivar 

as pessoas a não julgar, identificar os principais fatores de risco do suicídio, saber como 

auxiliar e onde buscar ajuda. Conclusão: As estratégias usadas ao longo da ação para a 

prevenção do suicídio e a valorização da vida foram bastante relevantes, pois está de acordo 

com a ótica do trabalho preventivo preconizado pela Política Nacional da Atenção Básica. É 

ainda fundamental ressaltar a importância do trabalho interprofissional dentro das equipes de 

saúde, pois promove uma maior integralidade do cuidado aos usuários, com vários 

profissionais que podem contribuir de formas diferentes sobre uma mesma temática. A 

experiência proporcionou aos acadêmicos e profissionais envolvidos uma grande troca de 

conhecimentos relevante para a formação acadêmica e atuação profissional destes. Observou-

se que ações como estas acolhem os usuários, promove vínculos e interação entre eles e com 

os funcionários da equipe. Mediante a experiência, observou-se a importância de trabalhar 

temáticas como estas de forma contínua e interprofissional, com os usuários do programa de 

saúde mental, pois em único encontro – pela quantidade de pessoas matriculadas – não foi 

possível alcançar a todos que fazem parte. Além disso, as ações devem abranger as famílias e 

as pessoas com que esses têm contato, para a diminuição dos estigmas e preconceitos que 

estão presentes por trás da temática do suicídio, a fim de uma maior valorização da vida e a 

prevenção de novos casos. É necessário agir preventivamente e levar essa discussão para 

dentro dos espaços de saúde. 

 

Descritores: Interprofissional, Atenção básica, Integralidade. 

 

 

 

 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

Referências: 
 

1 – Brasil. Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017. Ministério da Saúde. Disponível em: 

bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

2 – Ellery AEL. Interprofissionalidade na Estratégia Saúde da Família: condições de 

possibilidade para a integração de saberes e a colaboração interprofissional. Interface - 

Comunicação, Saúde, Educação [Internet]. 2014;18(48):213-4. [acesso em 17 out 2019]. 

Disponível em https://www.scielosp.org/article/icse/2014.v18n48/213-214# 

3 – Araújo TAM, Vasconcelos ACCP, Pessoa TRRF, Forte FDS. Multiprofissionalidade e 

interprofissionalidade em uma resisdência hospilar: o olhar de residentes e preceptores. 

[publicação online]; 2017 [acesso em 20 out 2019]. Disponível em: 

www.scielosp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832017000300601 

4 – Brasil. Portaria n. 3088, de 23 de dezembro de 2011. Ministério da Saúde. Disponível em: 

bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html 

5 – Organização das Nações Unidas (ONU). Um suicídio ocorre a cada 40 segundos no 

mundo, diz OMS [acesso em 20 de out 2019]. Disponível em: https://nacoesunidas.org/ 

um-suicidio-ocorre-a-cada-40-segundos-no-mundo-diz-oms/ 

 


