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1. Introdução e objetivos:
Vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção
e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos
adotados para prevenção de doenças. Nesse contexto,
direcionando a prática docente no curso de graduação em

3. Resultados e Discussão
A atividade foi extremamente positiva para a turma (100% das
respostas, 20 alunos) sob a ótica dos discentes, sendo
possível, analisar o nível de ansiedade de 158 alunos que
responderam a Escala de Beck.

Enfermagem na disciplina de Vigilância em Saúde, emergiu
a ideia de realizar uma intervenção de prevenção ao suicídio
no campus da universidade, tendo em vista que os efeitos
negativos impostos pela Pandemia de Sars-Cov-2 implicou
em necessárias mudanças no modo de comportamento da
sociedade, incluindo as universidades que adotaram aulas
virtuais. Assim, objetivou relatar a experiência do uso de
metodologia ativa na disciplina de Vigilância em saúde,
envolvendo a atuação dos discentes do 4º período do curso
de graduação em enfermagem na promoção da saúde e

4. Conclusão

prevenção ao suicídio.

A prática em saúde demanda estudos de intervenção para que

2. Metodologia:

os conceitos já desenvolvidos possam ser validados no

Trata-se de um relato de experiência acerca de atividades
envolvendo a promoção da saúde e prevenção ao suicídio,
idealizada e desenvolvida durante aulas de Vigilância em
Saúde, por meio da distribuição de folders e cartazes no
campus da universidade, que respetivamente apresentavam
Qrcodes, direcionando os participantes a uma cartilha com

cotidiano da assistência, explicitando suas contradições e
possibilidades, os quais representam um desafio para o
enfermeiro.
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