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Introdução: A atenção básica visa o cuidado integral à saúde do usuário do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ofertando serviços de prevenção, promoção, reabilitação e tratamento das 

condições de saúde. Para isso, o SUS conta com diversos profissionais da saúde que, inseridos 

e vinculados no território da comunidade, prestam serviços e enfrentam barreiras para 

promover a saúde pública para a população. O ambiente de trabalho é um espaço social – 

onde ocorrem relações interpessoais, divisões de tarefas, cobranças, comunicação e 

administração de recursos – muitas vezes, propício à produção de prazer e sofrimento 

psíquico [1]. Assim, as condições de trabalho junto às variáveis pessoais podem interferir na 

saúde mental e qualidade de vida dos trabalhadores, causando, muitas vezes, adoecimento, 

como o estresse emocional [2]. Fomenta-se a necessidade da atenção à saúde mental desses 

profissionais, propondo um espaço de cuidado, garantindo acolhimento e assistência aos 

usuários de acordo com suas demandas [3]. É essencial o cuidado, mas imprescindível o olhar 

para o cuidador, muitas vezes marginalizado e sobrecarregado na rotina da Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Propõe-se, portanto, o desenvolvimento de ações em saúde mental que visam o 

diálogo, a resolução de conflitos, fortalecimento de vínculos e o crescimento individual e o 

profissional no ambiente de trabalho. Objetivos: Relatar a experiência exitosa de ação de 

saúde mental como estratégia de promoção do cuidado aos trabalhadores de em uma unidade 

básica de saúde do município de Cametá – Pará. Descrição da Experiência: Estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência vivenciado por acadêmicas de enfermagem e de 

psicologia, ambas do oitavo semestre de seus respectivos cursos, bolsistas do Projeto 

Multicampi Saúde da Universidade Federal do Pará. As atividades ocorreram em uma 

Unidade Básica de Saúde no município de Cametá – Pará em agosto de 2019. Primeiramente, 

a partir da observação e diálogo com os trabalhadores, as estagiárias inseridas no ambiente de 

trabalho da UBS, identificaram o modo de trabalho, o funcionamento das relações 

interpessoais e as principais demandas nesse meio ocupacional para planejar a ação para os 

profissionais. Participaram da ação os trabalhadores da UBS (Técnicos e Técnicas de 

enfermagem, Serviços Gerais, Enfermeiras, Fisioterapeuta, Agentes Comunitários da Saúde e 

Dentista) e as estagiárias. A ação ocorreu em uma praia na cidade de Cametá/PA, consistiu 

em um momento inicial de relaxamento utilizando como base a técnica de relaxamento 

muscular progressivo para manejo de estresse. Observou-se que as demandas no trabalho de 

profissionais da saúde são intensas, sendo necessário que os profissionais lidem com muitas 

situações que podem ser estressoras, a utilização dessa técnica implica em transitar de um 

estado de tensão para o de relaxamento em poucos segundos [4, 5]. Ademais, em um 

momento posterior, foram realizadas duas dinâmicas que envolveram cooperação e trabalho 

em equipe, para abrimos um espaço de conversa sobre as relações interpessoais dos 

trabalhadores da UBS, além de proporcionar um momento de união e fortalecimento do 

grupo. As atividades consistiram na dinâmica dos balões, na qual duas equipes foram 

formadas e a regra estabelecida foi que os participantes não poderiam deixar os balões caírem, 
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com isso, a ação dependeu da cooperação de todos para vencer na “competição”. A outra 

dinâmica consistiu em um corredor do cuidado, no qual os participantes foram conduzidos 

com os olhos fechados para um “corredor” formado pelos outros profissionais que foram 

orientados a reproduzir um ato positivo (carinho, abraço, frases positivas) ao colega de 

trabalho que passava pelo corredor. Ao final da dinâmica, abrimos um espaço de diálogo 

sobre saúde mental, relações interpessoais, trabalho em equipe e feedback da atividade. Após 

o término dos trabalhos foi possível realizar uma confraternização e distribuição de lanche. 

Resultados: A ação foi importante para abrir um espaço de diálogo sobre saúde mental no 

contexto do trabalho de pessoas que cuidam de outras, mas muitas vezes, não recebem 

cuidado necessário. Por meio dessa ação percebeu-se que os trabalhadores sentiram-se abertos 

para compartilharem sobre o trabalho na UBS, estresse, relacionamento da equipe, saúde 

mental, o que proporcionou sensação de bem estar físico e emocional, principalmente ao 

ouvirem palavras de valorização do trabalho, do esforço individual e por serem vistos como 

pessoas dignas de reconhecimento pelos colegas de profissão, visto que durante a rotina de 

trabalho dificilmente ocorre um momento assim. Ademais, os profissionais mostraram-se 

engajados na ideia de proporcionar um momento na semana que vise cuidar da saúde mental 

dos trabalhadores dentro da UBS. Conclusão: Ações planejadas e continuadas de prevenção e 

promoção de saúde mental para os profissionais da saúde da atenção primária são essenciais, 

pois possibilitam trabalhar questões como autocuidado, fortalecimento das relações do grupo, 

melhora na comunicação e na produtividade. Com isso, pode-se proporcionar melhores 

condições de trabalho e qualidade de vida à equipe de profissionais de saúde pública que 

assumem o compromisso diário de servir a comunidade enfrentando muitos desafios no 

terreno das vulnerabilidades pessoais e externas. 

 

Descritores: Atenção primária à saúde, Saúde do trabalhador, Saúde mental. 
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