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1 APRESENTAÇÃO

A Prefeitura  Municipal  de  Aquiraz  visando o  bem-estar  da  população  e

alertá-la a respeito do suicídio e suas formas de prevenção assume o compromisso de

atuar com ações estratégicas de prevenção do suicídio no município de Aquiraz- CE. 

Neste contexto,  o governo municipal  aderiu no dia 04 de junho de 2018

Projeto Vidas Preservadas: o MP e a sociedade pela prevenção do suicídio, lançado

pelo Ministério Público do Estado Ceará no último dia 06 de abril do ano corrente. 

 A gestão municipal participa deste processo com o intuito de construir uma

política de prevenção do suicídio, através de ações intersetoriais das diversas secretarias

municipais.  O  primeiro  passo  foi  a  disponibilização  dos  servidores  municipais  de

Aquiraz para as capacitações pertinentes ao projeto. 

Dando continuidade ao processo, a Prefeitura Municipal de Aquiraz segue

tomando os demais passos para implementação da política de prevenção do suicídio

com a elaboração do Plano Estratégico, entendendo que o tema é de extrema relevância

social e urgente, pois visa a valorização da vida de seus munícipes e compromisso com

futuro das próximas gerações.  
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2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ

No  mundo  contemporâneo,  século  XXI,  o  fenômeno  do  suicídio  tem

ocupado lugar de destaque no debate na área da saúde, nas áreas das ciências humanas,

dos governos, da mídia, entre outros espaços. O ato do suicídio se configura como um

ato intencional de matar a si mesmo. Embora muitas pessoas tenham medo da morte, em

determinadas circuntâncias,  para algumas pessoas, o suicídio pode ser uma “solução

final” para seus problemas, angústias e frustações.  Como afirma Barbosa, Macedo e

Silveira  (2011)  o  “Pensar  em  Suicídio  é  se  entregar  a  uma  busca  incansável  dos

porquês.  É  refletir  sobre  quais  sentimentos,  faltas,  lacunas  ou  mistérios  rondavam

aquela existência”. 

O fenômeno do suicídio tem crescido alarmantemente no mundo, ou seja, os

números de suicídio notificados e não notificados têm aumentado. “O comportamento

suicida classifica-se em três categorias distintas: ideação suicida, tentativa de suicídio e

suicídio consumado” (MOREIRA; BASTOS, 2015, p. 446). Neste sentido, observa-se,

principalmente entre os adolescentes, muitos casos de ideação suicida, comportamento

autodestrutivo e automutilação. São inúmeras as possibilidades e causas que favorecem

ou contribuem para a tomada de decisão do indivíduo para consumação do fato, ou seja,

o ato de tirar a sua própria vida. 

 Em 1998 a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998) organizou um

simpósio  internacional,  com a  colaboração  de  pesquisadores,  profissionais  da  saúde

geral e mental, sobreviventes de suicídio e líderes comunitários, formulou um modelo

de referência para se pensar a saúde pública com recomendações que orientaram países

e  comunidades  a  estruturar  ações  preventivas  para  o  suicídio.  As  recomendações

apresentadas  estavam  agrupadas  em  três  aspectos  fundamentais:  1)  ampliação  da

conscientização  da  comunidade  acerca  do  suicídio  e  seus  fatores  de  risco;  2)
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intensificação  de  programas  e  serviços  de  conscientização  e  de  assistência  e  3)

incremento e aprimoramento da ciência sobre o tema, de forma a aumentar os recursos

de prevenção e de ação sobre o suicídio.  

De acordo com os dados estatísticos, o suicídio é a segunda maior causa de

mortes entre jovens de 15 a 29 anos, sendo que mais de 800 mil tiram a própria vida por

ano, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2014.

O  Brasil  tem  tratado  o  tema  do  suicídio  como  um  problema  de  saúde

pública, contudo a discussão sobre a temática ainda é percebida como tabu em nossa

sociedade,  o  que  faz  com que  as  pessoas  não  saibam  lidar  com isso,  inclusive  os

profissionais da rede pública. É importante ressaltar pensar na prevenção do suicídio é

pensar na promoção da saúde, assim não se pode pensar apenas na doença em si, mas na

prevenção da doença, nos fatores determinantes daquela doença. 

Existe  em  volta  do  ato  em  si,  muitas  percepções  e  preconceitos  que

contribuem para obscurecimento ou mesmo o “silêncio” em torno da questão. “O fato é

que  este  silêncio  não  ajuda,  é  preciso  abordar  o  suicídio  de  forma  responsável  e

realística, para ajudar na prevenção” (BARBOSA; MACEDO; SILVERA, 2011).

O Ministério da Saúde traz alguns dados mais recentes, conforme o Sistema

de Informação sobre a Mortalidade (ano 2017), registraram-se 11 mil óbitos, isto é, 11

mil pessoas tiraram sua própria vida por ano. É um fenômeno sem distinção de faixa

etária,  sexo ou classe  social.  No caso das  mulheres,  representa  a  oitava  maior,  por

exemplo. Outras pesquisas mostram que os jovens compõem na atualidade um grupo de

risco, portanto destaca-se a forte presença da “ideação suicida”, que se caracteriza pelo

“ato de pensamentos, ideias, planejamento e desejo de se matar” (ARAUJO; VIEIRA;

COUTINHO, 2010, p. 47).  Uma pesquisa foi realizada com jovens do ensino médio,

considerou-se uma amostra de 90 jovens, no estado da Paraíba, obteve-se o seguinte

resultado:  

Observou-se que dos 22,2% com ideação suicida, 55% são do sexo feminino
e encontram-se na faixa etária entre 17 e 19 anos; 45% cursam o 2º ano do
ensino médio; 95% são solteiros; 85% moram com os pais; 70% afirmaram
ser católicos; e 100% disseram não possuir trabalho remunerado (ARAUJO;
VIEIRA; COUTINHO, 2010, p. 52).
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Considerando que o problema do suicídio é complexo, pois pode envolver

diversos fatores sociodemográficos e ambientais, além de fatores genéticos, culturais e

doenças  mentais  (ansiedade,  transtornos  de  personalidade,  depressão,  etc.).  É

extremamente  relevante  um estudo  mais  profundo sobre  o  tema  e,  por  conseguinte

requer  ações  de  diversas  áreas  (saúde,  educação,  assistência,  etc)  para  abordar  o

problema, pois, é possível atuar no sentido preventivo em muitos casos. 

Nos últimos anos, o Governo Federal tem implementado ações voltadas para

prevenção do suicídio. Visando reduzir o número de casos no Brasil, o Ministério da

Saúde  intensificou  algumas  medidas  que  envolvem  a  promoção  de  saúde  mental,

vigilância, gestão, cuidado e assistência focada na prevenção do suicídio. Da mesma

forma, o Ministério da Saúde assinou um convênio com o Centro de Valorização da

Vida (CVV) que oferece, por meio do telefone 188, apoio psicológico a pessoas com

ideias  suicidas.  A  partir  dessa  parceria,  as  chamadas  telefônicas  passaram  a  ser

gratuitas, o que dobrou o número de pessoas que buscam o apoio do CVV: em 2016,

foram 1 milhão de atendimentos e, no ano seguinte, 2 milhões. A estimativa é de que,

até o fim de 2018, sejam atendidas 2,5 milhões de chamadas.

Trazendo  para  realidade  do  estado  do  Ceará,  o  governo  estadual  tem

tomados medidas para intensificar o trabalho de prevenção ao suicídio. Outra estratégia

de apoio a vida, foi a parceria com o  Projeto de Apoio à Vida (Pravida), serviço de

referência especializado em assistência terapêutica e prevenção ao suicídio que funciona

no Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

De acordo com o psiquiatra  Carlos Celso Serra Azul,  do Hospital  de Saúde Mental

Professor Frota Pinto (HSM), da rede pública do Governo do Ceará: 

O Brasil tem uma média de 24 suicídios oficialmente registrados por dia.
Cerca de 90% dos casos são relacionados a doenças mentais sem tratamento
adequado, o que indica uma possibilidade de prevenção. 

Na rede pública de saúde, a assistência a essas pessoas é oferecida através

dos  Centros  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS).  No  Ceará,  existem  131  CAPS.  Os

pacientes recebem atendimento médico especializado, atenção às famílias, orientações e

outros encaminhamentos.  Salienta-se que os CAPS estão situados nos munícipios de

acordo com o porte populacional.
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Neste  contexto,  os  municípios  também  desenvolvem  ações  voltada  para

temática da prevenção do suicídio. O município de Aquiraz, está localizado na região

metropolitana de Fortaleza e, se constitui como um importante núcleo de população do

Ceará.  Possui  um  território  de  482,380km²,  uma  população  de  72.628  hab

(Censo/2010), estimada em 2016 de 78.438 hab. O município possui 09 distritos: Sede,

Jacaúna (Iguape), Justiniano de Serpa, Camará, Patacas, Tapera, Caponga da Bernarda,

João de Castro e Assis Teixeira (Jenipapeiro). 

No município de Aquiraz, entre os anos de 2009 e 2018, ocorreram 3 casos

de suicídio notificados. Considera-se que esse quantitativo pode ser na realidade maior,

havendo casos subnotificados, por falhas no atendimento/diagnóstico e notificação por

parte da equipe ou o familiar ocultar a verdadeira causa da morte. Existe um “tabu”,

medo da população em falar sobre esse assunto. Neste sentido, é importante a vigilância

por parte do poder público municipal para identificar e notificar estes casos. 

Embora o número de casos registrados seja pequeno, outros dados chamam

à atenção, ensejando uma preocupação do poder executivo. Nos últimos anos, cresceu o

número  de  relatos  de  diversos  profissionais,  em  setores  diferentes,  de  crianças  e

adolescentes com o comportamento que expressão autodestruição e ideias suicidas. 

No  momento  atual,  a  atenção  a  essa  demanda  tem  se  restringido  aos

atendimentos  individuais  no  serviço  do  Centro  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS)  de

Aquiraz.  O CAPS dispõe de Atendimento Psicoterapêutico,  Atendimento  Individual,

Grupos Operativos (de mulheres e grupo misto), Sala de Espera, Visitas Domiciliares,

Triagens,  Retriagens,  encaminhamento para Internação em Casos Graves (Depressão

Grave e Tentativa de Suicídio). Salienta-se que em Aquiraz, 80% da população depende

do atendimento do  Sistema Único de Saúde (SUS).

No ano de 2018 de acordo com os dados obtidos nos prontuários, verificou-

se um aumento significativo  de transtornos  ansiosos em crianças  e  adolescentes  em

comparação ao ano anterior de 2017. O Serviço de atendimento psicológico do Núcleo

Ampliado  de  Saúde  da  Família  (NASF)  de  Aquiraz  realizou,  em  média,  1500

atendimentos mensais as crianças, a adolescentes e adultos encaminhados pelas UBS,

escolas  e  familiares.  Recebe-se  várias  queixas,  entre  elas,  as  mais  frequentes  são:

comportamento  agressivo,  agitação,  violência  doméstica,  automutilação,  ideação
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suicida.  Registrou-se  alguns  casos  de  transtorno  do  desenvolvimento  psicológico,

transtorno emocional por perda significativas e psicoses. 

Cada caso analisado levou-se em conta o contexto familiar, sociocultural e

econômico.  As  crianças  e  adolescentes  com  presença  de  pensamento  ou  atos  com

ideação  suicida  são  encaminhados  ao  CAPS  geral,  para  que  tenham  um

acompanhamento especializado e medicamentoso. Nosso público alvo é atendido pelos

seguintes profissionais: psicólogo, psiquiatra e neurologista. 

A Secretaria de Saúde também desenvolve um projeto voltado a grupos em

situação  de  risco  de  suicídio  e  autoagressão  (Automutilação),  que  foi  denominado

Projeto Chega Mais.  No momento, é oferecido pelo Serviço de Saúde o atendimento

infanto-juvenil com o especialista na área especifica com atendimentos dentro do CAPS

Geral  as  quintas-feiras,  hoje  são  registradas  315  crianças  registradas.  Os  dados  do

número de atendimentos na área da saúde:

 672 – Pacientes acompanhados no CAPS
 743 - Pacientes Internos em Comunidades Terapêuticas e Acompanhados no 

CAPS

A Secretaria Municipal de Educação tem desenvolvidos ações voltadas para

enfrentar e superar a violência, principalmente a autoagressão. Como consta nos anexos

deste  documento.  Os  profissionais  da  educação  têm percebido  entre  os  alunos,  em

diferentes faixas etárias, práticas de violência tanto entre os alunos como a si mesmo.

Outra grande preocupação reacendeu com a questão dos jogos perigosos, como o Jogo

da Baleia Azul. Este tipo de jogo surgiu nas redes sociais russas e consiste em listar uma

série  de  50  desafios,  que  incluem  automutilação,  culminando  com  o  suicídio  do

participante.  Apesar  do  teor  criminoso  do  jogo,  adolescentes  com  transtornos  de

personalidade podem se tornar alvo fácil. Segundo especialistas no assunto: 

O  que  a  escola  pode  fazer  é  dar  informações  e  oferecer  uma  educação
integral  que  ajude  crianças  e  adolescentes  a identificar  seus  estados
emocionais, expressá-los de formas construtivas, e a saber procurar e pedir
ajuda (BERTOLE, 2017). 

Percebeu-se que existem várias fatores que contribuem para o aparecimento

da ideação suicida entre adolescentes, entre eles: conflitos familiares entre os pais e os

jovens,  a ausência do diálogo, a solidão, o isolamento e o sentimento de desproteção,
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problemas  de  saúde,  problemas  emocionais,  além  da  presença  de  situações  de

discriminação, preconceito e bullying. 

A violência  urbana tem sido um fator  que afeta  a vida da população de

forma geral,  segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), de

janeiro a junho de 2017, foram registrados 178 crimes violentos letais na Área Integrada

de Segurança 13, que abrange alguns municípios, entre eles, Aquiraz. 

Os Centros de Referências da Assistência Social (CRAS), que são a porta de

entrada da Política de Assistência Social no município, desenvolvendo o trabalho social

com famílias em situação de vulnerabilidade social, têm identificado inúmeros relatos

de  indivíduos  e  famílias  que  vivenciam  um  clima  de  medo  no  âmbito  intra  e

extrafamiliar,  ligado  ao  contexto  da  violência  urbana.  Esta  situação  tem  afetado,

inclusive,  a  participação  de  jovens  nos  serviços  ofertados  tanto  pela  Secretaria  do

Trabalho e Assistência Social como das demais secretarias. 

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, o município precisa atuar,

com mais efetividade, no público juvenil e traçar ações intersetoriais entre as secretarias

de assistência social, esporte, saúde, educação etc.

Existem várias dificuldades: a própria identificação dos casos de óbitos por

suicídio no município; o reduzido quadro de profissionais, principalmente psicólogos,

atuando nas áreas da saúde, assistência social e na educação; e a compreensão por parte

da população em declarar a ocorrência do fato, do suicídio.  

  Outra questão que dificulta o trabalho preventivo do suicídio é que, no

município, ainda existe muita resistência por parte dos profissionais em abordar esse

assunto em suas rotinas de trabalho, pois se tem a ideia de que ao falar sobre o suicídio

estaria influenciando essa atitude a população, como meio de resolução de problemas.

Por fim, identificamos a fragilidade do trabalho intersetorial como um fator

que dificulta o trabalho em equipe e a atenção ao indivíduo, como ser integrado, que

possui  necessidade  que  se  inter-relacionam  e  extrapolam  as  “paredes”  físicas  dos

equipamentos e atitudinais dos profissionais envolvidos.

Como  potencialidades,  aponta-se  para  execução  dos  projetos  tanto  nas

secretarias de saúde e de educação. Embora, o quadro de profissionais seja reduzido,
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existe o empenho e o compromisso dos servidores em seus respectivos setores, somando

esforços para atuar neste trabalho de prevenção. 

Em  relação  ao  mapeamento  da  rede,  no  atual  momento,  o  único

equipamento especializado para o atendimento dos casos de tentativa de suicídio é o

CAPS geral. Contudo, conta com uma rede de ensino de 44 escolas municipais públicas

e 07 escolas estaduais. Possui  28 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 03 pontos de

apoio que são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), além

do  CAPS  geral.  No  campo  da  proteção  social,  o  município  conta  com  05

(cinco) CRAS –  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  e  o 01  (um)  CREAS –

Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social para  atender  famílias  e

indivíduos  em  situação  de  vulnerabilidade  social  e  risco.  Desta  forma,  todos  os

equipamentos  disponíveis  no  município  podem  promover  ações  de  prevenção  do

suicídio. 

3 MARCO LEGAL

O fenômeno do suicídio tem se expressado como “uma epidemia silenciosa”

no Brasil, assim definido pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal em

2015,  devido  a  ocorrência  de  mais  de  12  mil  óbitos  por  suicídio.  Portanto,  é  um

problema  de  saúde  pública.  Nessa  perspectiva,  como  o  problema  é  multifacetado,

complexo e de múltiplas determinações, o município de Aquiraz busca nos diferentes

instrumentos legais para subsidiar suas ações. 

No campo dos  direitos,  pode-se citar  como marco  inicial  a  Constituição

Federal de 1988, no capítulo saúde, em seus artigos 196 a 200 e as Leis Orgânicas da

Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Conforme a Constituição Federal prevê:

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
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Tal  direito  é  ratificado  por  outros  instrumentos.  Outro  importante

instrumento  Jurídico  é  a  Portaria ministerial Nº  1.876,  de  14 de  agosto  de  2006,  que

Institui Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio, a ser implantadas em todas as

unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Esta portaria

representa  um  grande  avanço  institucional.  Uma  das  principais  diretrizes  é  “-

desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, de proteção e

de recuperação da saúde e de prevenção de danos;”. 

Pode-se citar também a criação da  Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

para  pessoas  com  sofrimento  ou  transtorno  mental,  incluindo  aquelas  com

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do (SUS).

A Portaria  nº  1271  de  06/06/2014,  a  qual  define  a  Lista  Nacional  de  Notificação

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde

públicos e privados em todo o território nacional, torna as tentativas de suicídio e o

suicídio agravos de notificação compulsória imediata em todo o território nacional. A

parceria  do  Ministério  da  Saúde  com  o  Centro  de  Valorização  da  Vida  (CVV),

instituição voltada ao apoio emocional por meio de ligação telefônica para prevenção

de suicídios.

Em 2017,  foi  publicada  a  Portaria  nº  3.491/2017  que  institui  incentivo

financeiro  de  custeio  para  desenvolvimento  de  projetos  de  promoção  da  saúde,

vigilância  e  atenção  integral  à  saúde  direcionados  para  prevenção  do  suicídio  no

âmbito da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (SUS). Por fim,

na área da saúde,  estes são os  principais  ordenamentos  jurídicos  que subsidiam as

ações no plano federal, estadual e municipal.

A  Secretaria  do  Trabalho  e  Assistência  Social  é  responsável,  na  esfera

municipal, pela Política de Assistência Social e esta política organiza-se em Proteção

Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). A Proteção Social Básica é o

conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social estruturados

para  prevenir  situações  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  buscando  a  inserção  de

famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, visando ao

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a superação dessas situações. A

PSB é executada pelo CRAS. 
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A  Proteção  Social  Especial  destina-se  a  famílias  e  indivíduos  que  se

encontram em situação de risco pessoal  e social,  por ocorrência  de abandono, maus

tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento

de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras

situações  de  violação  dos  direitos.  Na  proteção  social  especial,  há  dois  níveis  de

complexidade: média e alta. A PSE é executada pelo CREAS.

A Norma Operacional Básica NOB SUAS (Resolução CNAS nº 33, de 12

de dezembro de 2012) tem como um dos princípios Éticos, a I - Defesa incondicional da

liberdade, da dignidade da pessoa humana, da privacidade, da cidadania, da integridade

física, moral e psicológica e dos direitos socioassistenciais. Diante de tais fundamentos,

as ações da PAS atuam como parceiros no desenvolvimento de ações de prevenção do

suicídio, pois visam o bem-estar da população, a garantia de direitos, desenvolver um

trabalho social com famílias e indivíduos em situação de pobreza e extrema pobreza.

Considerando que um dos fatores que pode afetar profundamente a qualidade de vidas

pessoas é carência financeira, contexto de pauperização das famílias, o desemprego, o

abandono material e afetivo, a quebra de vínculos familiares e comunitários, abuso e

violência sexual, etc. Um dos principais fatores de prevenção ao suicídio é a família,

portanto a relevância do trabalho. 

4 MARCO LÓGICO

Temos presenciado um aumento da mortalidade por suicídio nos últimos

anos, situando-se entre as dez principais causas de morte. Este fenômeno representa um

sério  problema  de  saúde  pública.  Segundo  Botega  &  Cols  (2006),  assim  sendo,

programas de prevenção devem ser prioridade no planejamento e na política pública dos

países. E, para isto, é necessário conhecer este fenômeno complexo com enfoque nos

fatores de proteção e de risco à ocorrência do suicídio.

Abordar a temática da morte envolve, por si só, muita complexidade. Além

disso,  ao  propor  um  plano  de  prevenção  devemos  considerar  que  se  trata  de  uma
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situação em que o ser humano busca uma ruptura radical para se livrar de uma situação

de dor psíquica insuportável. 

Segundo,  Botega  e  Werlang  (2004),  nossos  conhecimentos  na  área  da

suicidologia derivam, em sua maioria, de estudos realizados com pessoas que tentaram

o suicídio, ou com pessoas que estavam em tratamento psicológico ou psiquiátrico e que

se  suicidaram.  Neste  sentido,  um estudo  realizado  por  Clark  e  Fawcett  (1992)  nos

fornece dados muito relevantes. Entre eles:

 dois  terços  dos  que  cometem  suicídio  comunicaram  claramente  essa

intenção a parentes próximos ou amigos, na semana anterior;

 dos  que  morrem  por  suicídio,  50-60%,  nunca  consultaram  com  um

profissional de saúde mental ao longo da vida; metade dos que morrem por suicídio

foram  a  uma  consulta  médica  em  algum  momento  do  período  de  seis  meses  que

antecederam a morte, e 80% foram a um médico no mês anterior ao suicídio. Mas ainda

permanece correto que 50% dos que se suicidam nunca foram a um profissional  de

saúde mental;

 com base nas evidências proporcionadas por entrevistas com familiares e

amigos, bem como por documentos médicos e pessoais, um diagnóstico psicopatológico

pode ser feito em 93-95% dos casos de suicídio, notadamente transtornos do humor (40-

50% dos casos de suicídio tinham depressão grave), dependência de álcool (em torno de

20% dos casos) e esquizofrenia (10% dos casos).

Esses  dados  destacam  a  importância  de  que  o  trabalho  com  o

comportamento suicida possa extrapolar os limites da psiquiatria e psicologia,  de tal

forma  que  os  técnicos  em  saúde,  outros  profissionais  e  também  a  família  e  a

comunidade estejam habilitados  no esforço da prevenção,  em diversos âmbitos.  Nos

mostra também o quanto é possível fazer prevenção com o aumento da atenção e do

exercício da escuta desse sofrimento. 

Podemos perceber, então, a necessidade de ações no campo da prevenção,

objetivando a redução dos índices de tentativas e de suicídios consumados. Os esforços

de prevenção do comportamento suicida devem estar pautados no conhecimento dos
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fatores  de  risco,  sendo  fundamental  que  as  ações  se  voltem  ao  que  pode  ser

transformado,  evitando  aquilo  que  possa  ser  evitado  e  amenizando  o  que  foge  de

qualquer possibilidade de intervenção.

Segundo Botega & Cols (2006), a prevenção do suicídio, faz-se por meio do

reforço dos fatores ditos protetores e diminuição dos fatores de risco, tanto no nível

individual  como coletivo.  Entre  os primeiros,  podemos citar  bons vínculos  afetivos,

sensação de estar integrado a um grupo ou comunidade,  religiosidade.  Pessoas com

maior envolvimento religioso de um modo geral possuem menores taxas de suicídios.

Além disso,  sabe-se que vários  fatores  culturais  influenciam as  taxas  de

suicídio e dependendo do tipo de sociedade, seus valores podem atuar como fatores de

proteção ou de risco. Por exemplo, sociedades nas quais existe estímulo para conversas

sobre  os  problemas  com  diferentes  indivíduos  e  são  mais  abertas  a  mudanças  de

opinião,  parecem  favorecer  aspectos  mais  protetivos  em  relação  à  ocorrência  de

suicídio. Por outro lado, em sociedades nas quais a independência e a capacidade de

tomar decisões são valorizadas e pedir ajuda é visto como um sinal de fraqueza, ocorre

o oposto. (SUOMINEN et al., 2004)

Outros fatores  de proteção são:  uma percepção mais  otimista  da vida;  o

sentimento  de  importância  na  vida  de  outras  pessoa;  ter  uma  ocupação,  estar

empregado,  sentindo-se  produtivo  e  socialmente  mais  integrado  por  meio  de  seu

trabalho;  De  forma geral,  o  sentimento  de  “pertencer”,  no  sentido  de  possuir  forte

ligação, seja a uma comunidade, a um grupo religioso ou étnico, a uma família ou a

algumas  instituições  protegem  o  indivíduo  do  suicídio.  Percebe-se  nesse  sentido  a

estreita  ligação  do  fenômeno  suicídio  com  sentimentos  de  solidão  e  desesperança

(BOTEGA;COLS, 2006).

Os fatores de risco para o suicídio têm sido mais extensivamente estudados.

Entre os principais poderíamos citar certos transtornos mentais, perdas recentes, perdas

de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, personalidade com fortes

traços  de  impulsividade  e  agressividade,  certas  situações  clínicas  (como  doenças

crônicas incapacitantes, dolorosas, desfigurantes), ter acesso fácil a meios letais (WHO,

2003; SUOMINEN ET AL., 2004).
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Levando em consideração esses dados, é que se faz necessário intervir de

forma intersetorial, capacitando a os atores sociais envolvidos, a família e a comunidade

no  manejo  das  situações  envolvendo  suicídio.  Só  assim,  unindo  esforços,  podemos

reforças os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco para alcançar o resultado

esperado por este plano.

5 OBJETIVO GERAL 

 Implementar  uma  política  municipal,  intersetorial,  voltada  para  a

prevenção do suicídio e valorização da vida no município de Aquiraz. 

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Divulgar  para  sociedade  civil:  profissionais,  entidades,  associações,

empresas,  usuários das diversas políticas,  população em geral  o Plano Municipal  de

Prevenção do Suicídio e a importância do engajamento da sociedade para prevenção;

 Capacitar os profissionais da Saúde, de Educação e Assistência social,

dentre  outras  instituições  que  atuam  diretamente  com atendimento  ao  público  para

identificar, abordar, manejar e encaminhar pessoas em potencial ou que tenha tentado o

suicídio; 

 Instigar a criação de um sistema de vigilância de tentativas de óbitos

por suicídio no município;

 Fortalecer e intensificar a proposta de abordagem psicossocial à criança e
ao adolescente do município de Aquiraz que seja portador de transtorno mental severo,
construindo recursos para uma assistência  que alcance além da remissão de sinais e
sintomas.
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7 QUADRO DETALHADO DAS AÇÃO 

OBJETIVO AÇÕES INDICADORE
S DE

IMPACTO

INDICADORE
S DE

RESULTADO

META PRODUTO PRAZO/
CRONOGRAM

A
Sensibilizar o público de
usuários dos serviços do
PAIF  quanto  a
valorização  da  vida  e
prevenção do suicídio.

 Realizar  palestras
com as  famílias  do
Serviço de Proteção
integral  à  Família
(PAIF);

Quantidade  de
famílias
participantes  nas
palestras.

80% das famílias
cadastradas  no
PAIF
participando  nas
palestras. 

Realizar  01
palestra  por
CRAS, total de
05 palestras no
ano. 

Maior
conscientização
das  famílias
sobre  o  tema,
divulgação  de
informação  que
ajudem  na
prevenção  do
suicídio  entre
famílias  em
situação  de
vulnerabilidade
social.

maio/2019

Sensibilizar  a
comunidade  de  Aquiraz
sobre  o  tema  da
valorização  da  vida  e
prevenção do suicídio.

Fortalecer  a
divulgação  das
ações  do “setembro
amarelo”  em  todos
os equipamentos de
CRAS,  além  das
comunidades  em
torno dos territórios.

Total  de  pessoas
beneficiadas
pelas  ações  dos
Centros  de
Referência  da
Assistência
Social.

80% das famílias
e  indivíduos  que
são  atendidos
pelos  CRAS
participando  dos
eventos.  

Realizar  05
Encontros  -01
por CRAS.

Maior
divulgação  da
temática  na
sociedade,
contribuindo
para  quebrar  o
tabu em torno do
tema. 

Setembro de 2019



Promover  momentos  de
socialização e promoção
de  atividades  com  as
famílias participantes do
Programa Criança Feliz.

Rodas  de  conversa
ou  oficinas  com as
mulheres  sobre  a
questão  da  auto-
estima,  estratégias
para  ligar  com  a
depressão
(principalmente
pós-parto)  e
ansiedade;  fatores
de  risco  na
gravidez,
convivência
familiar,  entre
outras  questões
relacionadas  aos
fatores  de
prevenção  ao
suicídio. 

Total  de  pessoas
beneficiadas pelo
Programa
Criança Feliz. 

80% das famílias
atendidas  pelo
programa.

Realizar
encontros
semestrais. 

O fortalecimento
dos  vínculos
familiares  e
aumento  do
nível  de
esclarecimento
sobre o tema por
parte  dos
usuários.

Março/2019

Divulgar com o público
usuário  dos  do  Serviço
de  Convivência  e
Fortalecimento  de
Vínculos  (crianças,
adolescentes,  idosos,
mulheres) a temática do
suicídio,  como

Trabalhar  com  os
grupos  de
convivência,
tratando de questões
como a  valorização
da  vida,  a
autoestima,
perspectiva de vida,

 Total  de
participantes  por
grupos  dos
serviços  de
convivência. 

100%  dos
usuários
participem  dos
encontros.

Realizar
reuniões  e
atividades
lúdicas
semestrais
com  os
usuários  (886
indivíduos),

O fortalecimento
dos  vínculos
familiares  e
aumento  do
nível  de
esclarecimento
sobre o tema por
parte  dos

Junho/2019  e
outubro/2019.
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identificar  os  fatores  de
risco,  fatores  de
proteção  e  prevenção,
etc. 

a  influência  das
redes  sociais,  o
tema  dos  jogos
perigosos,  etc.
Sempre  respeitando
a  faixa  etária  de
cada grupo.

respeitando  a
faixa  etária
dos grupos. 

usuários.

Ofertar serviço para  
grupos em situação de 
risco de suicídio e auto-
agressão 
(Automutilação) através 
do Projeto Chega Mais 
(saúde). 

Atendimento 
infanto- juvenil com
o Especialista na 
área Especifica, 
através do CAPS, 
buscando  trabalhar 
a família e resgatar 
o sentimento de 
amor e vida a esse 
grupo afetado. 
Atualmente, 315 
crianças são 
atendidas. 

Total de usuários
atendidos  pelo
CAPS. 

100% do público
infanto-juvenil
atendidos  pelo
projeto  Chega
Mais.  

Ampliar  o
número  de
atendimentos
no município. 

Redução de risco
que  atualmente
afeta  um  grupo
elevado  e  que
está se evoluindo
e  chegando  a
emergência  do
hospital
psiquiátrico.

De  janeiro  a
dezembro/2019.

Fortalecer  e  intensificar  a
proposta  de  abordagem
psicossocial à criança e ao
adolescente  do  município
de  Aquiraz  que  seja
portador  de  transtorno
mental severo, construindo

Instalação  do
Projeto  CRAIA  –
Centro  de
Referência  e
Atendimento
infantil de Aquiraz. 

Quantidade  de
pessoas
beneficiadas com
o serviço. 

100% do público
que  demanda  o
serviço. 

Ofertar serviço
especializado
para crianças e
adolescentes
no  munícipio
que  seja

Redução de risco
que atualmente
afeta um grupo
de crianças e
adolescentes

com algum tipo

De  janeiro  a
dezembro/2019.
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recursos  para  uma
assistência  que  alcance
além da remissão de sinais
e sintomas.

portador  de
transtorno
mental  severos
e  Persistentes,
com Idade de 03
a  17  anos,  bem
como  seus
Familiares e / ou
Responsáveis
Legais.

de transtorno
mental.

Executar  ações  de
enfrentamento  à
violência  contra  si
mesmo  e  demais
indivíduos  na  escola  e
valorização  da  vida
(segue  em  anexo  o
projeto).

Inclusão  no Projeto
Pedagógico
Municipal  de  ações
voltadas  para
prevenção  e
enfrentamento  à
violência  contra  si
mesmo  e  contra
terceiros  no
ambiente escolar. 

A participação de
alunos  da  rede
pública
municipal  nas
ações
promovidas  pela
Secretaria  de
Educação. 

Cobertura  de
100% das escolas
municipais  de
Aquiraz. 

Reduzir  o
número  de
casos  que
expressam
atitudes  de
violência
dentro  do
espaço escolar.

A diminuição de
casos  de
violência  dentro
do  ambiente
escolar  e
prevenção  ao
suicídio. 

De  janeiro  a
dezembro/2019.
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8 MATRIZ DO PLANO OPERACIONAL 

AÇÕES PRODUTO CRONOGRAMA
Realizar  palestras  com as
famílias do PAIF;

Maior conscientização das
famílias  sobre  o  tema,
divulgação  de  informação
que  ajudem na  prevenção
do  suicídio  entre  famílias
em  situação  de
vulnerabilidade social.

Maio/2019

Fortalecer  a  divulgação
das  ações  do  “setembro
amarelo”  em  todos  os
equipamentos  de  CRAS,
além das comunidades em
torno dos territórios.

Maior  divulgação  da
temática  na  sociedade,
contribuindo  para  quebrar
o tabu em torno do tema.

Setembro/2019

Rodas  de  conversa  ou
oficinas  com as  mulheres
sobre  a  questão  da  auto-
estima,  estratégias  para
ligar  com  a  depressão
(principalmente pós-parto)
e  ansiedade;  fatores  de
risco  na  gravidez,
convivência familiar, entre
outras  questões
relacionadas aos fatores de
prevenção ao suicídio. 

O  fortalecimento  dos
vínculos  familiares  e
aumento  do  nível  de
esclarecimento  sobre  o
tema  por  parte  dos
usuários.

Março/2019

Trabalhar  com  os  grupos
de  convivência,  tratando
de  questões  como  a
valorização  da  vida,  a
autoestima, perspectiva de
vida, a influência das redes
sociais,  o  tema  dos  jogos
perigosos,  etc.  Sempre
respeitando  a  faixa  etária
de cada grupo.

O  fortalecimento  dos
vínculos  familiares  e
aumento  do  nível  de
esclarecimento  sobre  o
tema  por  parte  dos
usuários.

Junho/2019  e
outubro/2019

Atendimento infanto- 
juvenil com o Especialista 
na área Especifica, através 
do CAPS, buscando  
trabalhar a família e 
resgatar o sentimento de 
amor e vida a esse grupo 

Redução  de  risco  que
atualmente afeta um grupo
elevado  e  que  está  se
evoluindo  e  chegando  a
emergência  do  hospital
psiquiátrico.

De janeiro a dezembro de
2019.



afetado. Atualmente, 315 
crianças são atendidas. 

Instalação  do  Projeto
CRAIA  –  Centro  de
Referência  e  Atendimento
infantil de Aquiraz. 

Redução  de  risco  que
atualmente afeta um grupo
de crianças e adolescentes
com  algum  tipo  de
transtorno mental.

De janeiro a dezembro de
2019.

Inclusão  no  Projeto
Pedagógico  Municipal  de
ações  voltadas  para
prevenção e enfrentamento
à  violência  contra  si
mesmo  e  contra  terceiros
no ambiente escolar.

A diminuição de casos de
violência  dentro  do
ambiente  escolar  e
prevenção ao suicídio.

De janeiro a dezembro de
2019.

9 FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL 

O  município  de  Aquiraz  trabalhará  com  recursos  próprios,  dentro  das

possibilidades previstas  no orçamento municipal para 2019. 

10 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento: ato contínuo de observação das ações propostas, com a

elaboração de um relatório, ficha de frequência e registro fotográficos das atividades;

tornar pública as informações e atividades executadas e acompanhamento das metas.

A avaliação das deve ser feita da seguinte forma:

 Semestralmente;

 Através  dos  avaliação  dos  relatórios  produzidos  pelos  equipamentos

públicos (saúde, educação, assistência social, etc);

  Através do grau de participação e aceitação do público nas atividades. 
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