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Introdução: Setembro é o mês de sensibilização sobre a importância da prevenção do 

suicídio e da promoção à saúde mental. Um mês marcado por importantes ações sobre o tema, 

enfatizando a necessidade de atenção especial para o bem estar psíquico do individuo. O 

suicídio apresenta-se como um grave problema de saúde pública a nível mundial e para a sua 

efetiva prevenção, as respostas nacionais necessitam de ampla estratégia multissetorial (1). De 

acordo com as estatísticas, o suicídio representa 1,4% de todas as mortes no mundo, tornando-

se, em 2012, a 15ª causa de mortalidade na população geral. Entre os jovens de 15 a 29 anos, 

é a segunda principal causa de morte. No Brasil, no período entre 2011 e 2016, houve 

predominância de notificações de autoagressão e tentativa de suicídio na faixa etária da 

adolescência (10- 19 anos), juntamente com adultos jovens (20-39 anos) (2). Destaca-se que a 

melhor forma preventiva ocorre através da educação, da socialização e da discussão do tema, 

para a quebra de tabus e para o enfrentamento dessa problemática que está em alta na 

sociedade. Como já aconteceu no passado, com doenças sexualmente transmissíveis, a 

prevenção tornou-se realmente bem sucedida quando as pessoas passaram a conhecer melhor 

esses problemas. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro 

passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil (3). Diante das diretrizes nacionais para a 

prevenção do suicídio, o poder público tem a responsabilidade de criar estratégias 

permanentes para a prevenção desses eventos e para o tratamento dos condicionantes a eles 

associados, em cooperação com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, e com a 

participação da sociedade civil e de instituições privadas. Leva-se em conta que o suicídio é 

um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar 

indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de 

gênero (4). Objetivos: Relatar a experiência vivenciada sobre a difusão da proposta do 

setembro amarelo, a fim de expandir medidas preventivas e favorecer a discussão sobre saúde 

mental de forma contextualizada e direcionada à realidade de um serviço público de saúde. 

Descrição da Experiência: Refere-se ao relato de experiência sobre uma ação de educação 

em saúde, realizada no dia 27 de setembro de 2019 com servidores de um Instituto Federal de 

Pesquisa em Saúde. A ação denominada “MovMente” propôs a discussão da temática do 

setembro amarelo, no contexto da comunidade do instituto, com práticas de exercícios físicos, 

roda de conversa e integração dos servidores. O evento ocorreu em parceria com uma 

associação atlética, localizada no município de Ananindeua, sob a coordenação da equipe do 

Setor Saúde do Trabalhador e contou com a participação de 125 servidores. As atividades 

desenvolvidas na ação ocorreram sucintamente em quatro etapas, na primeira, os servidores 

por meio de acompanhamento de um educador físico, fizeram um breve alongamento seguido 

de caminhada pelo entorno da área campestre da associação parceira, com duração de uma 

hora e com pausa para o lanche. Na segunda etapa, o momento foi de integração através da 

dinâmica de grupo, onde se dividiram seis grupos de aproximadamente 20 pessoas que 

posteriormente acharam seus pares e responderam a pergunta: “Quando nos conhecemos aqui 
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no Instituto?”. No terceiro momento, houve a continuidade da conversa em dupla com 

objetivo de melhorar as relações interpessoais e serviu como base para a atividade seguinte, a 

roda de conversa, que foi fundamentada em um questionamento e uma sugestão, 

respectivamente: 1- “Em sua opinião, há fatores estressores no ambiente de trabalho que 

possam comprometer a saúde mental dos servidores?”; 2 - “Sugira uma prática que possa ser 

adotada para prevenir o adoecimento mental”. Por fim, o quarto momento foi de movimento 

através da aula de ritmos que foi amplamente aceita pela maioria dos servidores e teve como 

objetivo a descontração com uma atividade física mais lúdica que valoriza e propicia o 

contato humano, para assim contribuir com a minimização dos riscos do desenvolvimento de 

doenças como a ansiedade e depressão. Resultados: A ação como um todo apresentou 

resultados significativos, pois se observou uma resposta positiva sobre o evento na maioria 

dos servidores abordados. Em uma análise mais pontual sobre as atividades realizadas na 

ação, nota-se que os momentos mais importantes e de destaque para este trabalho foram 

referentes à dinâmica de grupo e a roda de conversa que enfatizaram a importância da 

integração, socialização e relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, assim como, 

fatores internos que agravam os riscos de adoecimento mental e, que precisam ser discutidos 

dentro do instituto, sob uma ótica de melhoria das condições de trabalho. Através da análise 

da dinâmica de grupo e da roda de conversa foi possível identificar que o instituto necessita 

implantar medidas que fortaleçam o contato humano, a afetividade e o convívio social entre 

os setores, além de diminuir a burocratização do ambiente de trabalho, a fim de fortalecer as 

relações, para assim contribuir com a motivação e maior efetividade nas práticas laborais dos 

servidores. Assim, ressalta-se a importância de ações e campanhas de educação em saúde, 

como a exposta neste trabalho, que visem expandir a discussão sobre o assunto, a fim de 

garantir meios e medidas mais eficazes de promoção à saúde e prevenção de riscos 

relacionados a o suicídio e a adoecimento mental. Conclusão: Diante do exposto, percebe-se 

a importância de promover o debate sobre o aumento dos índices de suicídio no Brasil e no 

mundo. Enfatizar o tema e as questões de saúde mental é discutir sobre saúde pública e sobre 

questões sociais, merecendo uma reflexão ampla, por tratar-se de graves problemas que 

assolam milhares de pessoas. Várias ações podem ser realizadas no âmbito da saúde pública, 

entre elas: elaboração de estratégias nacionais e locais de prevenção do suicídio, 

conscientização e questionamento de tabus na população, detecção e tratamento precoces de 

transtornos mentais, controle de meios letais (redução de armas de fogos, regulação do 

comércio de agrotóxicos, arquitetura segura em locais públicos) e treinamento de 

profissionais de saúde em prevenção de suicídio (5). Logo, se faz necessário estender a 

discussão a todos os grupos sociais, através da divulgação de informações que visem auxiliar 

na identificação e na ajuda de pessoas que estão em sofrimento psíquico. Neste contexto, a 

intervenção do Setor saúde do trabalhador, por meio da ação educativa denominada 

“Movmente”, teve o intuito de alertar e sensibilizar os servidores sobre o suicídio e colaborar 

com informações e atividades de bem estar físico e mental. 

 

Descritores: Saúde mental, Suicídio, Promoção à saúde. 
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