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Introdução: A atuação do psicólogo na sala de espera é um modelo de psicoterapia breve, 

considerando terapias de objetivos limitados, ou seja, de escutas limitadas, onde possuem 

metas reduzidas e modestas que as terapias consideradas convencionais [1]. A sala de espera 

funciona com a possibilidade de amenizar o desgaste físico e emocional associado à 

expectativa pelo atendimento, possibilitando a diminuição da ansiedade, da angústia e da 

tensão frente aos procedimentos que o paciente for realizar [2]. Esta tem o propósito de 

garantir um cuidado humanizado por intermédio de práticas, tais como: educação em saúde, 

promoção de saúde e prevenção de doenças. E durante a nossa prática, justamente no mês de 

setembro, este que é o mês dedicado à prevenção ao suicídio com o objetivo de explanar mais 

sobre a temática, corroborando com a diminuição de dados estatísticos que nos mostram o 

aumento do suicídio. Tivemos a ideia de planejarmos uma ação que voltasse para os cuidados 

da saúde mental e para a prevenção ao suicídio, depressão, transtorno de ansiedade e luto. O 

suicídio não é somente uma tragédia de âmbito pessoal, mas que também perpassa por uma 

questão de saúde pública [3]. Este é definido como um fenômeno multicausal, onde envolvem 

fatores psicológicos, ambientais, culturais e políticos, no qual todos fazem parte da vida de 

um indivíduo. Além disso, também é apontado pela literatura como um fenômeno paradoxal, 

por assim desafiar as mais variadas áreas do conhecimento, sobretudo a psicologia, a 

psiquiatria, o direito, a filosofia, assim como a religião e ao conhecimento do senso comum 

[4]. Os comportamentos suicidas têm, repercussões e causas complexas, nos quais variam a 

ideia de retirar a própria vida, sendo comunicada de forma verbal e não verbal que vai do 

planejamento do ato, na tentativa e até chegar na morte [4]. Logo, partindo dessa realidade 

que a literatura nos mostra, nós a utilizamos para nortear a nossa prática em uma Unidade de 

Referência (UR) com o objetivo de oportunizar as pacientes a compreenderem melhor as 

formas de prevenção à saúde mental e oportunizá-las mais a falar sobre a temática. Objetivos: 

Oportunizar momentos de conscientização sobre a prevenção de saúde mental, suicídio, 

depressão, transtorno de ansiedade e luto. Objetivos específicos: Explanar sobre o setembro 

amarelo; Contribuir para à prevenção ao suicídio. Descrição da Experiência: A abordagem 

da temática sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio foi realizada em uma 

Unidade de Referência (UR) localizada em Belém do Pará, tendo como público alvo pessoas 

do sexo feminino em tratamento oncológico. No qual essas pacientes aguardavam por uma 

consulta médica e/ou consulta de enfermagem. Durante o nosso contato inicial, observamos 

um público entre 40 e 50 pessoas (incluindo pacientes e acompanhantes), também tinham 

duas profissionais (técnicas de enfermagem) que trabalham na instituição. O nosso foco foi 

atingir o máximo de pacientes que estavam esperando por essas consultas, afim de contribuir, 

intervir e orientar a população local sobre a temática em saúde metal. E para isso, 

confeccionamos um folder, contendo todas as possíveis informações que seriam importantes 

para aquele momento, logo utilizamos a sala de espera (mastologia, patologia cervical e sala 

de procedimentos) para um lugar de fala, para escutarmos as repercussões sobre o assunto e as 

possíveis dúvidas das pacientes e acompanhantes. No folder tinha informações a respeito da 
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campanha Setembro Amarelo e possíveis locais (10 lugares) na cidade de Belém do Pará que 

disponibilizavam atendimento psicológico até o momento com o propósito de entregarmos as 

pacientes e aos acompanhantes. O foco da intervenção foi voltado para a explanação sobre a 

temática, bem como falar sobre as imagináveis repercussões acerca do que é pensamento 

suicida, suicídio e as formas de prevenção, depressão, transtorno de ansiedade e luto. 

Resultados: Durante a nossa fala, foram observados por nós que as pacientes sabiam do que 

estávamos tratando e surgiram possíveis dúvidas a respeito do tema, assim como a 

oportunidade para compartilhar suas respectivas experiências de vida com as demais 

pacientes, acompanhantes e para nós psicólogos. Frente a todos os comentários, o que foi 

mais escutado por nós eram os relatos do autocuidado dessas pacientes, onde escutávamos o 

discurso de que utilizaram o serviço da psicologia em outros locais públicos para tratar de 

doenças que poderiam acometer um possível suicídio, tais quais as mais apresentadas por elas 

foram a depressão, ansiedade e outros transtornos de humor, tendo como justificativa de que 

essas doenças eram sérias e que precisariam ser observadas com mais cuidado por todos. 

Ainda levantaram o comentário sobre as precariedades dos atendimentos psicológicos 

realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no qual o sistema demora para atender as 

demandas da população e que isso seria um agravo no cuidado de pessoas que estejam 

passando por uma situação de ideação suicida. Também foi apontado por elas que a utilização 

da espiritualidade era boa para quem estava adoecido e precisando de ajudando, mencionaram 

que a espiritualidade não substituía os atendimentos psicológicos e psiquiátricos, mas que 

colaboravam para uma melhora considerada. Durante a nossa escuta, podemos perceber que 

uma grande parte das pacientes tinham ou conheciam pessoas que já pensaram em suicídio, 

isso fez com que elas procurassem entender mais sobre o assunto, bem como compreender as 

formas de sofrimento que cada familiar ou conhecido manifestava. E ainda, podemos perceber 

que mesmo uma grande parte das pacientes terem comentado sobre o tema, justificando seus 

comentários com embasamento vivencial, outras manifestavam uma curiosidade a respeito do 

assunto, no qual não saberiam dizer o que era Setembro Amarelo ou para que servia. 

Apontaram que sabiam da campanha, mas que não sabiam para que existia. Conclusão: Para 

nós a experiência vivenciada na sala de espera foi extremamente rica e significante, no qual 

pudemos vivenciar quais os entendimentos dos pacientes sobre o assunto, sendo assim, 

quando os abordamos com a temática do setembro amarelo, estes nos fizeram pensar que 

mesmo tendo em todos os anos a campanha alusiva à prevenção ao suicídio, ainda constamos 

a necessidade de falarmos mais sobre o assunto na sala de espera da UR. 
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