
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS
Fone: (85) 3101-5276

Centro de Valorização da Vida – CVV
R. Ministro Joaquim Bastos, 806 – Bairro de Fátima

https://www.cvv.org.br
Fone: 141

(85) 3257-1084

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
Núcleo de Busca e Salvamento

Av. Presidente Castelo Branco, 1000 - Moura Brasil – Fortaleza-CE
Fone: 193

Hospital de Saúde Mental de Messejana
Rua Vicente Nobre Macêdo, s/n – Messejana – Fortaleza/CE

www.hsmm.ce.gov.br
Fone:  (85) 3101.4348

Programa de Apoio à Vida – PRAVIDA/UFC
Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófi lo – Fortaleza/CE

www.pravida.com.br
contato.pravida@gmail.com

Fone: (85) 3366.8149 / 98400.5672

Laboratório de Relações Interpessoais – L’ABRI/UFC
Avenida da Universidade, 2762 – Benfi ca – Fortaleza/CE

Página no Facebook: facebook.com/labriufc
labriufc@gmail.com

Fone: (85) 3366-7722

Instituto Bia Dote
Av. Barão de Studart, 2360 - Sala 1106 – Aldeota – Fortaleza/CE

www.institutobiadote.org.br
contato@institutobiadote.org.br

institutobiadote@gmail.com
Fone: (85) 3264.2992 / 99842.0403

Instituto DimiCuida
Av. Santos Dumont, 1388 – Aldeota – Fortaleza/CE

www.institutodimicuida.org.br
fabiana@institutodimicuida.org.br

Fone: (85) 3255.8864 / 98131.1223

CASULU - Centro de Apoio ao Sujeito de Luto
Rua General Melo Machado, 61 - Aldeota, Fortaleza - CE 

Fone: (85) 3109-6616 / (85) 99996-7447

Onde buscar ajuda

 vidaspreservadas.mpce.mp.br



Apresentação

O Ministério Público do Estado do Ceará, em 
ação conjunta de diversos Centros de Apoio Ope-
racionais (CAOCIDADANIA, CAOPIJ, CAOMACE e 
CAOCRIM), está desenvolvendo o Projeto “Vidas 
Preservadas – O MP e a Sociedade pela prevenção 
do suicídio”.

Trata-se de iniciativa com a colaboração de di-
versos órgãos e entidades parceiros, tendo como 
objetivo principal promover uma abordagem inter-
setorial da temática e traçar estratégia de atuação 
pela prevenção do suicídio.

Suicídio

O suicídio é reconhecido como um grave proble-
ma de saúde pública pela Organização Munidal de 
Saúde (OMS), sendo defi nido como um ato delibe-
rado e intencional de causar a morte a si mesmo.

É um fenômeno multideterminado que envolve 
fatores biológicos, sociais e emocionais, e ocorre 
em todas as faixas etárias, etnias e níveis socioe-
conômicos.

Geralmente, apresenta uma continuidade que 
vai desde pensamentos de morte, tentativas, até o 
suicídio consumado.

As conclusões dos estudos técnicos apontam 
que muitas mortes podem ser evitadas, seja pela 
prevenção, seja pelo efetivo tratamento. Segundo 
a OMS, o suicídio pode ser prevenido em 90% dos 
casos se houver atenção aos sinais ou se o pedido 
de ajuda for levado a sério.

A informação clara e objetiva também pode sal-
var muitas vidas tal como já ocorre em campanhas 
de prevenção contra muitas outras doenças.

Além disso, já se sabe que, para cada suicídio, 
em média, 5 ou 6 pessoas próximas ao falecido 
sofrem consequências emocionais, sociais e eco-
nômicas, e que estas mesmas pessoas estão, esta-
tisticamente, mais susceptíveis a cometer suicídio 
posteriormente.

Nestes termos, faz-se relevante avançar na im-
plantação de mecanismos no Estado do Ceará que 
visem a prevenção do suicídio.

2ª maior causa de mortes 
entre jovens de 15 a 29 anos.

Mais de 800 mil pessoas 
tiram a própria vida por ano.

4ª maior causa de morte 
entre jovens de 15 a 29 anos.

11 mil tiram a própria vida, por ano, em média.

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS), 2014

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2017

Fonte: DataSus

No Mundo

No Brasil

No Ceará

79% - homens  21% - mulheres

Perspectivas 
de Prevenção

É o Estado com maior número
de registros de suicídio no Norte 
e Nordeste – 5° lugar no país.

Cerca de 5.600 cearenses tiraram a própria 
vida entre os anos de 2011 a 2015.

Fortaleza ocupa o 3° lugar no ranking 
nacional com a maior taxa de suicídio


