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1.INTRODUÇÃO     

     

O suicídio é um grande desafio para os gestores no tocante a operacionalização de 

políticas públicas intersetoriais que venham reduzir e ou prevenir a ocorrência desse 

agravo, visto, se tratar de um fenômeno de alta complexidade, multifacetado e de 

diversos fatores determinantes.  O suicídio é um grave problema de saúde pública que 

envolve questões socioculturais, históricas, psicossociais e ambientais. Este por sua 

vez se configura com uma violência autoprovocada quando o indivíduo agride a si 

próprio ou tenta contra sua própria vida. A autoagressão está entre as três primeiras 

causas de morte em pessoas com idade de 15-35 anos em todo o mundo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 800 mil pessoas se 

suicidam no mundo anualmente, o que equivale a uma pessoa a cada 40 segundos, 

com uma taxa de 10,7 mortes por 100 mil (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2015). A cada 3 segundos uma pessoa faz uma tentativa de suicídio, para cada suicídio 

completado, há mais pessoas que tentam todos os anos. 

Conforme relata a psicóloga Patrícia Lopes – Brasil Escola, “o suicídio pode ser 

causado por vários fatores, dentre eles, um excessivo grau de sofrimento. É definido 

como a atitude individual de exterminar a própria vida. O sofrimento que o indivíduo 

apresenta pode ser verdadeiro ou proveniente de algum transtorno afetivo, como em 

quadros de psicose aguda ou depressão delirante”. No entanto, as taxas de mortalidade 

por suicídio no Brasil vêm tendo um crescimento significativo além dos indicadores de 

tentativas de suicídios notificados; e 

Considerando esses indicadores, o Ministério Público do Estado do Ceará 

(MPCE), em ação conjunta com diversos Centros de Apoio Operacionais e prefeituras 

municipais, lança o Projeto Vidas Preservadas com vista à prevenção do suicídio. 

Desta forma, se faz necessário cada município construir um diagnóstico onde constará 

dados sociopolítico, econômico, entre outros com vista a fazer um demonstrativo do 

território municipal e dos indicadores que levam a incidência e reincidência do 
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suicídio, identificar os equipamentos que o munícipio possui, bem como seus agentes 

sociais para assim executar as propostas pleiteadas no Plano de Ação que foi 

elaborado por uma comissão intersetorial com vista a prevenção e posvenção do 

suicídio.  

 

2.O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

A cidade de Juazeiro do Norte é um dos municípios do Ceará e está localizado no 

Sul do Estado. A gênese do município é contada a partir da história (estória): o padre 

Pedro Ribeiro de Carvalho construiu em 1827 uma capela na estrada real que ligava 

Crato a Missão Velha, à margem direita do rio Batateira, em um local denominado 

Tabuleiro Grande. A capela foi erguida em frente a um pé de juazeiro e consagrada a 

Nossa Senhora das Dores, a quem o padre doou as suas terras e onze escravos.  

Através do Ato de 30/07/1858 tornou-se distrito subordinado ao Crato, com a 

denominação de Núcleo de Juazeiro. A história do nome “Juazeiro do Norte” está 

associado com o nome originário da árvore juazeiro, de denominação indígena (juá iu-

à fruto de espinho),  Juazeiro é elevada a condição de cidade no ano de 1914 mediante 

Lei Estadual n.º 1.178, de 23-07-1914.  

A cidade de Juazeiro do Norte foi fundada pelo Padre Cícero Romão em abril 

de 1872. Quando estava cavalgando pela região, encontrou algumas casas e uma 

capela rústica e resolveu se tornar sacerdote daquele território. No entanto, a cidade 

veio se tornando um grande centro religioso, com a realização de procissões, missas, 

peregrinações pela devoção ao Padre Cícero e também pelo milagre da hóstia, atraindo 

migrantes e os chamados “romeiros do Padre Cicero”.  

A economia da cidade tem na produção de artesanato uma das grandes fontes. 

A cidade recebe um número expressivo de turistas que vem em romarias anualmente, 

favorecendo dessa forma o fortalecimento da economia local. O município é um 

grande polo cultural do Brasil, sendo um dos maiores centros de artesanato e cordel do 

nordeste do país e ainda um dos maiores polos acadêmico do interior nordestino. 



 

                                                                                                
7 

 

 

 

2.1  DADOS SÓCIOECONOMICOS 

 

Juazeiro do Norte é um município do estado do Ceará localizado na região do 

Cariri ao sul do estado, distante 533 km da capital, Fortaleza, sua área é de 248.558 

km². Os limites territoriais do munícipio de Juazeiro do Norte são: Barbalha, 

Caririaçu, Crato e Missão Velha. Em relação aos municípios cearenses Juazeiro do 

Norte ocupa o 3º lugar dos municípios cearenses na posição de abrangência. 

       MAPA DA REGIÃO DO CARIRI 

        

 

População estimada2016(1).................................................................................268.248 

População 2010...................................................................................................249..939 

Área da unidade territorial 2016 (Km2)...............................................................248,832 

Densidade demográfica 2010 (hab/Km2)...........................................................1.004,45 

Código do Município..........................................................................................2307304 

Gentílico..........................................................................................................Juazeirense 

Prefeito 2017...................................JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES 

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br 
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O perímetro urbano é constituído por 40 bairros, são eles: 1.Aeroporto, 

2.Antônio Vieira, 3.Beanôra Gondim Pereira, 4.Betolândia, 5.Cidade Universitária, 6. 

Parque São Geraldo, 7.Campo Alegre, 8.Carité, 9.Centro, 10.Fátima, 11.Franciscanos, 

12.Frei Damião, 13.Horto, 14.João Cabral, 15.José Geraldo da Cruz, 16.Jardim 

Gonzaga, 17.Juvêncio Santana, 18.Lagoa Seca, 19.Leandro Bezerra, 20.Limoeiro, 

21.Monsenho Francisco Murilo de Sá Barreto, 22.Novo Juazeiro, 23.Pedrinhas, 24.Pio 

XII, 25.Pirajá, 26.Planalto, 27.Professora Maria Geli de Sá Barreto, 28.Romeirão, 

29.Romeiro Aureliano Pereira, 30.São José, 31.São Miguel, 32.Salesiano, 

33.Salgadinho 34. Santa Tereza, 35. Santo Antônio, 36. Socorro, 37.Timbaúbas, 

38.Tiradentes, 39.Três Marias, 40.Triâgulo. 

A estrutura demográfica de 2000 a 2010 apresenta a população idosa como 

10,6% do total da população municipal. A faixa etária de 15 a 59 anos de idade, 

evidencia um crescimento médio de 2,6 % ao ano, passando de 121.254 habitantes em 

2000 para 156.693 em 2010. Já o segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento 

negativo entre 2000 e 2010, com média de - 0,50% ao ano. Em 2010, Crianças e 

jovens representavam 26,7% da população, totalizando 66.854 habitantes (Censo 

IBGE). 

Quanto à população: a faixa etária de 15 a 59 anos de idade, evidencia um 

crescimento médio de 2,6 % ao ano, passando de 121.254 habitantes em 2000 para 

156.693 em 2010. Já o segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo 

entre 2000 e 2010, com média de - 0,50% ao ano. Em 2010, Crianças e jovens 

representavam 26,7% da população, totalizando 66.854 habitantes. 

De acordo com Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE), em 2014, Juazeiro do Norte possui um PIB per capita de R$ 14.333,63 reais. 

Nos anos de 2000 a 2010 segundo o portal dos objetivos de Desenvolvimento do 

milênio demonstrou que: 75.7% vivem acima da linha da pobreza, 7,7% abaixo da 

linha da indigência e 16,6% entre a linha da indigência e da pobreza.  



 

                                                                                                
9 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 2010 

 

Em 2.000, o município tinha 47,5% de sua população vivendo com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, percentual que reduziu para 24,3% em 

2010. 

Mesmo apresentando uma redução de 48,9% no período, são 59.914 pessoas nessa 

condição de pobreza. 

Em relação ao numero de empregos formais o IPECE demonstra informações 

por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o ano de 2015, onde os 

maiores indicadores de empregos formais foram nas áreas de serviços, seguidos pelo 

comércio, indústria de transformação, administração pública e construção civil. De 

acordo com o censo do IBGE o salário médio mensal dos trabalhadores formais do 

município de Juazeiro do Norte em 2015 era de 1,8 salários mínimos, o quantitativo de 
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pessoas com ocupação estava em torno de 53.985 pessoas e o percentual da população 

com rendimento nominal mensal per capta de até ½ salário mínimo é de 42,4 %. 

2.2 POPULAÇÃO 

Juazeiro é considerado um município de grande porte, com uma população total pelo 

censo do IBGE de 2010 de 249.939 habitantes, sendo 118.353 homens e 131.586 

mulheres. A população rural era a minoria com 9.811 pessoas, enquanto a urbana 

representava 240.128. 

Faixa etária da população de residentes em Juazeiro do Norte (0 a 19 anos) 

POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO 

Grupo de Idade Total Masculino Feminino 

0-4 20.891 10.638 10.253 

5-9 20.890 10.723 10.167 

10-14 25.384 12.846 12.538 

15-19 24.202 11.962 12.240 

Fonte: Censo do IBGE/2010 

 

 

3.REDE DE POLITICAS SETORIAIS 

 

3.1 EDUCAÇÃO 
 

A Rede Municipal de Ensino é composta por 61 escolas de Ensino 

Fundamental e 34 de Educação Infantil totalizando 95 unidades que atendem a 

população estudantil. Contamos na Assessoria de Educação Inclusiva com uma equipe 

de profissionais como Assistentes Sociais, Psicólogos, Psicopedagogos e Terapeutas 

Ocupacionais que compõem o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado 

(NAPE) e também com 31 salas de Atendimento Escolar Especializado (AEE). Cabe 

ressaltar, que o município conta com grande número de escolas da rede privada e 
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também com várias universidades, abrangendo os mais variados cursos de nível 

superior, como: medicina, enfermagem, direito, serviço social e outros. 

As escolas municipais realizam em parceria com as politicas de saúde e 

assistência atendimento aos usuários com vista à prevenção e o tratamento de 

situações que são observadas e vivenciadas pelos alunos dentro do contexto social que 

permeia o seu núcleo familiar bem como sua interação social com outros sujeitos. 

É sabido, que várias questões são suscitadas no atendimento aos alunos, 

principalmente nos casos de depressão, isolamento social, automutilação, bullying 

entre outros. Todos esses atores podem levar a tentativa do suicídio e nesse caso 

necessita de intervenção intersetorial com profissionais preparados para lhe dar om 

tais demandas. Não só os sujeitos, mas sim todo o seu núcleo familiar precisa ser 

abordado, pois existe todo um contexto de diversidades impactantes entre eles que 

precisam ser trabalhados como: cultura, sexualidade entre outros. Estes fatores 

agregam indicadores para o acometimento e reincidência do suicídio. 

De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 

2015, um a cada dez estudantes, é vítima de bullying no Brasil. O bullying é a pressão 

psicológica ou atos de violência sofridos por colegas na escola. Esse tipo de atitude 

decorre principalmente em consequência da aparência física, classe social, cor da pele 

e preferência sexual. Humilhados com frequência, os estudantes têm a tendência de se 

deixar intimidar, sofrendo calados por vergonha. Isso leva à desmotivação e redução 

no rendimento escolar. Há também muitos casos recentes em que os adolescentes 

cometem o suicídio, o que torna o assunto ainda mais importante para as pessoa e 

desperta a necessidade de implantação de uma politica pública específica voltada para 

o enfrentamento de tal fato. Os jovens na faixa etária de 15 a 29 anos de idade estão 

com maior acometimento de casos de suicídio e o bullying, sendo algo muito 

recorrente nas escolas, corrobora com tais estatísticas, devendo ser trabalhado entre as 

pessoas principalmente entre os jovens..  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o aumento de casos de 

depressão, destacam a necessidade de debater o assunto e de lidar com a influência 

https://www.todamateria.com.br/bullying/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/no-dia-mundial-da-saude-oms-alerta-sobre-depressao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/no-dia-mundial-da-saude-oms-alerta-sobre-depressao
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do bullying sobre a depressão e da depressão sobre o suicídio. O número de pessoas 

que vivem com depressão, segundo a OMS, cresceu 18% entre 2005 e 2015. A 

estimativa é de que, atualmente, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades 

sofram com a doença no mundo. Esta por sua vez é uma das causas eu leva ao 

acometimento e/ou tentativa de suicídio por parte das pessoas.  

 

3.2 SAÚDE 

 

A crise da saúde no Brasil vem de longa data e continua presente no dia a dia 

da sociedade. Frequentemente nos deparamos com notícias que revelam filas de 

pacientes nos hospitais e postos de saúde, essencialmente do serviço público, além da 

falta de leitos, equipamentos etc. E no meio da crise está a população que precisa de 

atendimento, direito garantido pela nossa Constituição. A escassez de recursos 

financeiros, materiais e humanos, para manter os serviços de saúde operando com 

eficiência, baixos valores pagos pelo SUS aos procedimentos médico-hospitalares, 

entre outros, consolidam o entrave no setor. O mundo econômico da saúde é cruel. 

Segundo estatísticas da Abramge/Fenaseg, são gastos R$ 31 bilhões para cuidar de 35 

milhões de segurados, enquanto todo o SUS para suprir o direito à saúde de mais de 

145 milhões de brasileiros gasta quase a mesma quantia. Por essas e outras razões o 

Brasil se encontra no 124º lugar no ranking da OMS em qualidade de saúde. 

Atualmente os serviços de saúde do município de Juazeiro do Norte-CE, são 

estruturados pela Estratégia de Saúde da Família que possui 76 (ESF) e 55 (ESB), 

compostas ainda, por 517 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Para o 

gerenciamento dessas Equipes existe uma Diretoria da Atenção Primária e a divisão 

por distritos sanitários que são sete com suas respectivas coordenações. Possui ainda a 

coordenação das equipes de saúde bucal, Programa de Saúde nas Escolas - PSE, 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Sistema de Vigilância Alimentar e 

nutricional - SISVAN. 
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O fortalecimento e qualificação da Atenção Primária à Saúde se dá através de 

12 NASFs, Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) com 03 Equipes Multiprofissional 

de  

AD e 01 EMAP, 01 CAPS AD III 24h, 01 CAPS III, 01 CAPSi, CEO 

Regional. Possui como estratégia para suporte na saúde dos educandos o Programa 

Saúde na Escola (PSE), este visa o acompanhamento da saúde integral dos educandos 

e fortalece a parceria entre a Saúde e Educação. 

A rede de assistência hospitalar municipal é estruturada pelo Hospital São 

Lucas, voltado para a Saúde Materno-infantil, sendo referência nas áreas de 

neonatologia e gineco-obstetrícia, possuindo uma UTI Neonatal, e Hospital Infantil 

Municipal Maria Amélia Bezerra de Menezes referência em Pediatria. Contamos com 

o Hospital Regional do Cariri om sede em Juazeiro do Norte. 

A rede ambulatorial e hospitalar disponível em média complexidade compõe-

se de serviços nas áreas estratégicas da assistência à saúde, sendo que o sistema 

municipal de saúde de Juazeiro do Norte apresenta capacidade instalada para 

realização de serviços básicos, de média e alta complexidade em saúde. Integra a rede 

regionalizada e hierarquizada do SUS, sendo referência em âmbito micro e 

macrorregional. Assim, destaca-se o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - 

CEREST; Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD III com 

funcionamento 24h; Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS i; Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPS III, Serviço de Atenção Domiciliar – SAD; Centro de 

Dermatologia Sanitária e Doenças Infecciosas; Policlínica municipal; Serviço 

Ambulatorial de Urgência – SAMU; Centro de Especialidades Odontológica (CEO 

Municipal e CEO Regional); Unidade de Pronto Atendimento - UPA; Serviço de 

Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT); e clínicas de diversas especialidades. O 

município referência para o Hospital São Vicente, Hospital do Coração em Barbalha e 

também na área ambulatorial para a Policlínica de Barbalha e para Fortaleza de acordo 

com a complexidade exigida para o problema. 



 

                                                                                                
14 

 

 

 

Dessa forma, o município esta estruturado com uma ampla rede de saúde para 

realizar um trabalho preventivo e de reabilitação voltado ao público. 

 

3.3 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST) é 

responsável pela gestão da Política Municipal de Assistência Social e está voltada à 

garantia de direitos sociais, seus serviços, programas, projetos e benefícios, devem ser 

realizados de forma integrada às demais políticas públicas setoriais, garantindo 

mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e 

garantir o acesso aos direitos sociais, para famílias e pessoas em situação de risco e 

vulnerabilidade social.  

A estrutura administrativa da secretaria organiza-se por níveis de Proteções 

Sociais como: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade que junto aos indivíduos e/ou famílias desenvolvem intervenções por 

meio de suas equipes multidisciplinares diante das vulnerabilidades sociais 

identificadas, fortalecendo vínculos familiares, como situações de riscos pessoal e 

social. 

O município oferta à população usuária da Politica de Assistência Social ou 

quem dela necessite 10 (dez) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS 

situados nos territórios de maior índice de vulnerabilidade e risco social, 01 casa do 

povo, 01 Centro para pessoas em situação de rua – Centro POP, 01 Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 01 Núcleo de abordagem, 

01 Centro de Referencia do Idoso - CRI, 01 Telecentro, 01 Restaurante Popular, 

Cozinhas Comunitárias, 01 Centro de Referência da Mulher e 01 casa de acolhimento 

para crianças e adolescentes, 01 casa do povo. Além destes, a Politica de Assistência 

Social possui no Programa Bolsa Família, de cunho federal, mas gerido pela política 

local, que visa o combate à pobreza e à exclusão social.  
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No entanto, nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS são 

desenvolvidos Programas projetos, serviços e benefícios de forma a incluir a 

população vulnerável para acompanhamento em ações continuadas e, por meio da 

equipe de técnica, fazer atendimento individual e coletivo com vista a prevenção de 

mazelas sociais. Sendo assim, os equipamentos da Proteção Social Básica ofertam por 

meio do Serviço de Proteção e atendimento Integral à Família – PAIF, oficinas 

diversas, roda de conversas, dinâmicas grupais, passeios, cursos de capacitação em 

conjunto com o setor do trabalho e ainda promove o empoderamento feminino e 

outros. Oferta também atendimento psicossocial e articula a rede de Proteção 

encaminhando casos para a meia e alta complexidade quando em caso de risco social. 

Promove a inclusão destas em Programas de transferência de renda com vista ao 

atendimento de vulnerabilidades econômicas além de ofertar benefícios eventuais em 

caráter emergencial. 

Além disso, existe o atendimento em domicilio para as pessoas com deficiência 

e idosos que não possuem condições de se deslocar ate o equipamento. 

O Trabalho dispensado por todos os sujeitos sociais da politica tem por 

objetivo intervir de maneira preventiva e protetiva a todos os públicos que necessitam 

da Politica de Assistência Social. 

A rede de Proteção Social especial possui no Centro de Referencia 

Especializado de Assistência Social um equipamento de media complexidade que por 

meio de seu Programa principal atende demandas de violação de direitos e como 

equipamento de alta complexidade tem a casa abrigo. Tais violações vão desde as mais 

variadas formas: violências, trabalho infantil, abuso sexual, exploração patrimonial, 

negligência entre outros. 

  A SEDEST conta com o setor de vigilância socioassistencial que é a área da 

gestão do SUAS municipal que e objetiva produzir e sistematizar um conjunto de 

informações de forma territorializada mediante coleta de dados, para mapear as 

situações de vulnerabilidade e risco social do município refletidas nos indivíduos e 

suas famílias que se constitui como base forte de apoio ao planejamento, 
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monitoramento e execução dos serviços socioassistencias fortalecendo as Proteções 

Básica e Especial. Responsável pelas informações relativas às incidências de violações 

e necessidades de proteção da população e, dados sobre as características e 

distribuição da rede de proteção social instalada para a oferta de serviços. No entanto 

esses riscos que se trabalha com indivíduos e/ou família deve ser entendido como algo 

que indica algum tipo de perigo, demandando algum tipo de medidas – e independe de 

condição social.  

 

4. VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SUICÍDIO 

 

As tentativas de suicídio ou sua prática efetiva envolvem sempre uma grande 

dose de sofrimento, tensão, angústia e desespero. Esta dor da alma pode ser real ou ser 

a consequência de uma crise de natureza afetiva, de uma conturbação mental, como, 

por exemplo, a psicose no seu grau mais agudo, ou de uma depressão com sintomas 

delirantes. Se estes estados alterados da mente vêm acompanhados do consumo de 

drogas e de álcool, a ação é potencializada significativamente, o que torna a atitude 

suicida praticamente inevitável.(Ana Lucia Santana – socióloga). 

Segundo a OMS no Brasil são registrados em média cerca de 24 casos de 

suicídios por dia. 90% dos casos são relacionados a doenças mentais sem tratamento 

especialmente no tocante a depressão. Desta  forma o suicídio pode ser praticado por 

atos de tiro envenenamento ou enforcamento ou ate pela recusa de alimentação que se 

caracteriza como ato de omissão. A intenção de morte nem sempre é manifestada. 

   

A violência pode ser natural ou artificial. No primeiro caso, ninguém 

está livre da violência, ela é própria de todos os seres humanos. No 

segundo caso, a violência é geralmente um excesso de força de uns 

sobre outros. A origem do termo violência, do latim, violentia, 

expressa o ato de violar outrem ou de se violar. Além disso, o termo 

parece indicar algo fora do estado natural, algo ligado à força, ao 

ímpeto, ao comportamento deliberado que produz danos físicos tais 

como: ferimentos, tortura, morte ou danos psíquicos, que produz 

humilhações, ameaças, ofensas. Maura Regina Modena(2016, p 9) 
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4.1 INCIDÊNCIA DE SUICÍDOS – Brasil, Estado e no Município de 

Juazeiro do Norte 

 

No Brasil de 2011 a 2015 ocorrem por ano, cerca de 11 mil mortes por suicídio  

com valores estáveis ao longo dos últimos anos, sendo o sexo masculino  a população 

com maior frequência de óbitos na faixa etária de 70 anos e mais. 

 Quanto às tentativas de suicídio, segundo o Ministério da Saúde foram 48.204 

nesse mesmo período, sendo 69% praticados por mulheres e 31% por homens, ou seja, 

os homens morrem mais do que as mulheres por suicídio, apesar de que as mulheres 

tentam mais.  Também se constatou que a região Sul e Sudeste são as regiões onde se 

observa maior número de notificações por lesões autoprovocadas. 

Segundo dados do Ministério Público do Ceará, este estado é o 5º estado no 

ranking nacional em óbitos por suicídio e o primeiro do Nordeste, sendo que, de 2011 

a 2015, 3347 pessoas tiraram a própria vida. Quanto às tentativas, o Ceará acompanha 

a tendência nacional, as mulheres tentam mais suicídio do que os homens e tiveram 

maior número de notificações por lesões autoprovocadas.  Em 2012, tínhamos 30 

suicídios por dia no Brasil e, para cada suicídio, estima-se que há dez tentativas não 

consumadas. Para cada suicídio consumado temos de seis a oito pessoas próximas 

impactadas e cerca de 60 pessoas indiretamente afetadas emocionalmente. 

No município de Juazeiro do Norte-CE, de acordo com dados do SINAN, de 

2012 a 2016 ocorreram 66 óbitos por suicídio, uma média de 13 pessoas a cada ano, 

destes, a maioria ou seja: 26 % estão na faixa etária de 21 a 30 anos, com 70% do sexo 

masculino e 30% do sexo feminino. 

 Em relação às tentativas, foram notificadas nesse período 201 lesões 

autoprovocadas, em 2011 foram notificadas 14 e em 2016 notificadas 95, um aumento 

de 6 vezes mais no período. Os homens representaram 29% de tentativas de suicídio e 

as mulheres 71%, logo entende-se que as tentativas ocorre em pessoas do sexo 

feminino, com maior faixa etária na população de 11 a 20 anos de idade. O numero de 
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notificações poderia ser maior caso os equipamentos do município que prestam 

determinado serviço à população notificasse, sendo assim ficam casos subnotificados 

causando uma limitação dos dados apresentados neste documento. 

 Em relação aos anos de 2017 e 2018, o Sistema de Informação de Mortalidade 

ainda se encontra com seu banco de dados em aberto, podendo ainda sofrer alterações, 

mas tivemos até o momento (novembro, 2018) 16 óbitos por suicídio, no ano de 2017 

10 óbitos. Sobre as tentativas, no SINAN, em 2017 ocorreram 76 notificações e em 

2018 foram registradas 53 notificações por lesões autoprovocadas este ultimo ainda 

em aberto. No entanto existem muitos outros casos de tentativas e óbitos 

subnotificados. 

 

 

 

Fonte: vigilânia epidemiológica – SESAU/JN 
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4.2 INDIADORES DE VULNERABILIDADE 

 

            A ideia de vulnerabilidade e risco social esta relacionada ao público alvo da 

política de Assistência Social, entendendo por vulneráveis sujeitos  propensos  a 

vivencia  de situações  negativas  de relações  de vida,  advindas  da inexistência de 

condições sociais e estruturais cotidianas.  Apesar de a lógica conceitual citada 

relacionar-se a uma origem biológica, a vulnerabilidade existe a partir da presença do 

risco. As políticas públicas atuam para a redução das vulnerabilidades quando suas  

ações  apresentam  características  de garantia  de direitos.  

             De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio constitui-se, 

atualmente um problema de saúde pública mundial, pois está, em muitos países, entre 

as três principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 44 anos e é a segunda 

principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos. A cada ano, 

aproximadamente um milhão de pessoas morrem devido ao suicídio, o que representa 

uma morte a cada 40 segundos.  

              No entanto, a vulnerabilidade que permeia as famílias e indivíduos não se 

estende apenas aqueles que se encontram nas classes mais pauperizadas mas sim 

também nas que tem poder aquisitivo mais alto, estas por sua vez, ficam mais 

mascaradas. Os estudos que investigam as características epidemiológicas das pessoas 

que tentam ou cometem suicídio têm destacado a importância da associação desse ato 

com as variáveis gênero e depressão. 

De acordo com Meneghel et al. (2004), alguns fatores protetores têm sido 

relacionados à menor ocorrência do suicídio consumado entre as mulheres, 

destacando-se a baixa prevalência de alcoolismo, religiosidade e/ou espiritualidade e 

atitudes flexíveis em relação às aptidões sociais e ao desempenho de papéis durante a 

vida. Soma-se a isso o fato de as mulheres, em geral, identificarem precocemente 

sinais de risco para depressão ou outras doenças mentais, estarem mais propensas a 

buscar ajuda em momentos de crise e terem uma rede de apoio social e afetivo mais 

ampla do que os homens. Por outro lado, os papéis atribuídos à masculinidade 
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envolvem aspectos que podem predispor os homens a comportamentos suicidas. Tais 

aspectos podem incluir a competitividade, a impulsividade e o maior acesso a 

tecnologias letais e armas de fogo. Além disso, os homens são mais sensíveis a 

aspectos relacionados ao trabalho, ao desemprego e ao empobrecimento (Meneghel et 

al., 2004). 

            Conforme as autoras Luiza de Lima Braga; Débora Dalbosco Dell'Aglio. Os 

sintomas de depressão, como tristeza, desesperança, faltam de motivação e interesse 

pela vida faz com que este transtorno seja um dos principais fatores de risco ao 

suicídio. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de que os profissionais da área da 

saúde sejam capacitados para a identificação e o manejo de sintomas depressivos, 

além de conhecer a dinâmica do suicídio e as características de gênero envolvidas 

nesse comportamento. Salienta-se também a importância do aprimoramento e do 

avanço nos estudos sobre os medicamentos antidepressivos específicos para essa faixa 

etária, já que a maior disponibilidade desses medicamentos em serviços de saúde 

poderia auxiliar na redução dos casos de suicídio em adolescentes. 

 

 

ESTATÍSTICA DE MORTALIDADE POR SUICÍDO EM JUAZEIRO DO 

NORTE 

 

Fonte: vigilância epidemiológica 2018. 
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5.MAPEAMENTO DA REDE INTERSETORIAL PARA 

PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

 

ATOR 

SOCIAL/ 

INSTITUIÇÃO 

NATUREZA/COMPETÊNCIA   FORMA DE ATUAÇÃO  ABRANGÊ

NCIA DA 

ATUAÇÃO  

 

 

 

 

ESF 

 

Prestar, na unidade de saúde e no 

domicílio, assistência integral, 

resolutiva, contínua, com 

responsabilidade e boa qualidade às 

necessidades de saúde da população; 

Intervir sobre os fatores de risco aos 

qual a população está exposta; 

Eleger a família e seu espaço social 

como núcleo básico de abordagem no 

atendimento à saúde; 

Humanizar as práticas de saúde através 

do estabelecimento de um vínculo entre 

os profissionais de saúde e a população; 

Proporcionar o estabelecimento de 

parcerias através do desenvolvimento de 

ações intersetoriais; 

Contribuir para a democratização do 

conhecimento do processo 

saúde/doença, da organização dos 

serviços e da produção social da saúde; 

Fazer com que a saúde seja reconhecida 

como um direito de cidadania e, 

portanto, expressão de qualidade de 

vida;  

Estimular a organização da comunidade 

para o efetivo exercício social. 

 

 

Por meio de equipe multi 

profissional composta por, no 

mínimo :médico generalista, 

ou especialista em Saúde da 

Família, ou médico de 

Família e Comunidade; 

enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da 

Família; auxiliar ou técnico 

de enfermagem; e agentes 

comunitários de saúde. 

Podem ser acrescentados a 

essa composição os 

profissionais de Saúde Bucal: 

cirurgião-dentista generalista 

ou especialista em Saúde da 

Família, auxiliar e/ou técnico 

em Saúde Bucal 

Em todo 

território 

municipal 

Em todo 

território 

municipal 

 

NASF 

 

Contribuir para a integralidade do 

cuidado aos usuários do SUS, 

principalmente por intermédio da 

ampliação da clínica, auxiliando no 

aumento da capacidade de análise e de 

intervenção sobre problemas e 

necessidades de saúde, tanto em termos 

 

Discussão de casos, 

atendimentos compartilhados 

(NASF + ESF vinculada), 

atendimentos individuais do 

profissional do NASF 

precedida ou seguida de 

discussão com a ESF, 

 

Em todo 

território 

municipal 

Em todo 

território 

municipal 
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clínicos quanto sanitários e ambientais 

dentro dos territórios 

construção conjunta de  

projetos terapêuticos, ações 

de educação permanente, 

intervenções no território e 

na saúde de grupos 

populacionais e da 

coletividade, ações 

intersetoriais, ações de 

prevenção e promoção da 

saúde, discussão do processo 

de trabalho das equipes e etc. 

Equipe multiprofissional 

atuando 

 

 

CAPS III 

 

Desempenha o papel de principal 

regulador da porta de entrada da rede 

assistencial em saúde no âmbito do seu 

território e/ou do módulo assistencial e é 

também o principal dispositivo 

substitutivo da internação em hospital 

psiquiátrico. É a mais complexa 

modalidade de CAPS para a prestação 

do atendimento em transtorno mental. 

 

 

O atendimento ao paciente 

inclui, além de 

medicamentoso e de 

psicoterapia, 

visita/atendimento domiciliar 

e atendimento à família. Não 

há limite de idade para a 

utilização. Possui equipe 

multiprofissional. 

 

Em todo 

território 

municipal 

Em todo 

território 

municipal 

 

CAPS  i 

 

Destina-se ao atendimento de crianças e 

adolescentes e é concebido para atender 

preferencialmente portadores de 

transtornos mentais graves. Pode 

também atender, eventualmente, 

usuários de álcool e outras drogas.  

O atendimento ao paciente 

inclui, além de 

medicamentoso e de 

psicoterapia, 

visita/atendimento domiciliar 

e atendimento à família. 

Possui equipe 

multiprofissional. 

 

Em todo 

território 

municipal 

Em todo 

território 

municipal 

 

 

CAPS AD 

 

Proporcionar atenção integral e contínua 

a pessoas com transtornos decorrentes 

do uso abusivo e da dependência de 

álcool e outras drogas 

 Atendimento individual 

(medicamentoso, 

psicoterápico, entre 

outros);atendimento em 

grupos; Oficinas terapêuticas. 

Visitas e atendimentos 

domiciliares; Atendimento à 

família; atividades de 

integração na sociedade; 

Acolhimento noturno e 

 

Em todo 

território 

municipal 
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articulação com a rede 

Municipal; Possui equipe 

multiprofissional. 

 

 

 

 

 

PSE 

 

Política intersetorial da Saúde e da 

Educação, voltada às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da 

educação pública brasileira se unem 

para promover saúde e educação 

integral dos estudantes da rede pública 

de ensino.  

 Desenvolver atividades de 

promoção da saúde voltadas 

aos escolares, seus pais; 

Prover atendimento médico e 

odontológico aos alunos ,. 

Identificar os principais 

problemas de saúde 

enfrentados pela população 

atendida pelo PSE; 

Identificar os principais 

temas a serem abordados nas 

escolas, de acordo com as 

necessidades de cada 

ambiente escolar; Propor 

estratégias para minimizar os 

problemas detectados; 

Desenvolver material 

didático para a abordagem 

dos principais problemas. 

Em todo 

território 

 

 

CRAS 

Ofertar o serviço PAIF e outros 

serviços, programas e projetos 

socioassistenciais de proteção social 

básica, para as famílias, seus membros e 

indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social; direitos. 

Atua de forma articulada com 

a rede socioassistencial e 

demais politicas publicas de 

forma a prevenir  as situações 

de risco em seu território de 

abrangência fortalecendo 

vínculos familiares e 

comunitários por meio de 

uma equipe multidisciplinar 

formado por Assistentes 

Social, psicólogo e outro 

profissional, além de 

educadores sociais 

Em todo 

território 

 

CREAS 

Ofertar e  referenciar  serviços  

especializados  de  caráter  continuado  

para  famílias  e indivíduos  em  

situação  de  risco  pessoal  e  social,  

por  violação  de  direitos; 

Ofertar e referenciar  serviços  espe 

cializados  de  caráter  continuado  para  

Meio de equipe 

multiprofissional que fazem: 

Acolhida; escuta; estudo 

social; diagnóstico 

socioeconômico; 

monitoramento e avaliação 

do    serviço; orientação    e 

Atende a 

demanda 

referenciada 

por todo 

território. 
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famílias  e indivíduos  em  situação  de  

risco  pessoal  e  social,  por  violação  

de  direitos. 

 

 

encaminhamentos para a rede 

de serviços locais; construção 

de plano individual e/ou 

familiar de  atendimento;  

orientação  sócio-familiar;  

atendimento  psicossocial;  

orientação  jurídico-

social;referência  e  contra-

referência;  informação,  

comunicação  e  defesa  de  

direitos;  apoio  à família na 

sua função protetiva; acesso à 

documentação pessoal; 

mobilização, identificação da 

família  extensa  ou  

ampliada;  articulação  da  

rede  de  serviços  

socioassistenciais;  

articulação. uma equipe 

multidisciplinar formado por 

Assistentes Social, psicólogo 

advogado e outro 

profissional, além de 

educadores sociais 

 

HOSPITAL 

REGIONAL 
Alta 

complexidade 

 

Propicia a população acesso a serviços 

qualificados, integrando-os aos demais 

níveis de atenção à saúde(básica e de 

media complexidade) 

Atende por 

urgência/emergência, cirurgia 

eletivas e pacientes 

regulados. Possui uma equipe 

multiprofissional que 

Promoção da saúde e 

reabilitação articula a rede de 

Politica pulicas Regional 

 

Recebe 

pacientes de 

todo 

município e 

alguns outros 

 

UNIDADE DE 

PRONTO 

ATENDIMEN

TO 

 

Concentrar os atendimentos de saúde 

de complexidade intermediária, 

compondo uma rede organizada em 

conjunto com a atenção básica, atenção 

hospitalar, atenção domiciliar e o 

Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 192. 

Funcionamento ininterrupto 

24 (vinte e quatro) horas e 

em todos os dias da semana, 

incluindo feriados e pontos 

facultativos; Equipe 

Assistencial 

Multiprofissional 

profissional; Acolhimento;  

 

 

 

Atende 

pessoas do 

município 
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SERVIÇO 

MOVEL DE 

URGENCIA 

 

Objetivo chegar precocemente à vítima 

após ter ocorrido alguma situação de 

urgência ou emergência que possa levar 

a sofrimento, a sequelas ou mesmo à 

morte. São urgências situações de 

natureza clínica, cirúrgica, traumática, 

obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, 

entre outras 

 

Realiza os atendimentos em 

qualquer lugar e conta com 

equipes que reúne médicos, 

enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e condutores 

socorristas. 

 

Em todo 

território 

REDE DE 

ENSINO  

SUPERIOR 

Clinica 

Escola/Faculda

de de Medicina 

Oferta aos alunos aprendizagem de 

estagio em diversos cursos, medicina – 

FMJ, serviço social, psicologia, 

fisioterapia, entre outros. E a população 

é beneficiada com tais atendimentos 

que são encaminhados pela rede de 

atenção municipal. 

 

Atua por meio de 

profissionais(diversos) e 

alunos que atendem as 

demandas encaminhas. 

Em todo 

território 

 

 

 

 

SOCIEDADE 

CIVIL 

 

 

 

Organizações não governamentais (sem 

fins lucrativos), que atuam no terceiro 

setor da sociedade civil. Estas 

organizações, de finalidade pública, 

atuam em diversas áreas, tais como: 

meio ambiente, combate à pobreza, 

assistência social, saúde, educação, 

reciclagem, desenvolvimento 

sustentável, entre outras. 

 

Se da por meio de 

instituições e por meio de 

conselho criança e 

adolescente mulher de 

assistência social, saúde onde 

conta com a participação de 

trabalhadores de Organização 

Governamental, não 

governamental, sociedade 

civil. 

 

Em todo 

território 

 

SISTEMA DE 

GARANTIA 

DE DIREITOS 

 

 

Proteção e defesa dos direitos as pessoas 

e suas familias 

 

Delegacias Conselho Tutelar 

Varas Cíveis, Ministério 

Publico.  

 

Atende as 

demandas 

suscitadas 

com vista a 

garantia do 

direito 
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6 PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PREVENÇÃO DO SUICIDIO 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

AÇÃO 

 

META 

 

PUBLICO 

ALVO 

 

RECURSOS 

 

RESULTADO 

ESPERADO 

 

ACOMPANHAMENTO 

Diminuir o 

índice de 

suicídio tentado 

ou consumado 

 

Palestra nas escolas 

municipais e estaduais, 

Guarda civil, Policiais 

Militares Tiro de 

Guerra  

Atender o 

maior número 

de pessoas 

possíveis  

Alunos ,núcleo 

gestor e 

familiares 

policiais 

militares, 

guardas 

municipais 

 

Data show e 

notebook 

Diminuição de 

suicídios. 

Acompanhar estatísticas 

municipais 

Preparar  

profissionais 

Vinculados as 

redes para 

serem 

multiplicadores 

junto aos 

diversos atores  

sociais 

Capacitação  

dos profissionais 

da rede de saúde mental 

Conseguir um 

maior numero 

de profissionais 

capacitados 

Profissionais 

de saúde 

Mental(equipe 

assistencial de 

nível superior 

e médio 

 

Data show e 

notebook 

 

Folders 

Profissionais 

habilitados para 

lhe dar com o 

sujeito/ família 

sujeitos ao 

acometimento do 

suicídio 

Acompanhar estatisticas 

municipais 
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Articulação para 

encaminhament

os de casos 

Criação de um 

NUCLEO DE 

PREVENÇÃO EE 

POSVENÇÃO DO 

SUICÍDIO 

Realizar 100% 

de 

encaminhament

o para a rede de 

Politicas 

Públicas dos 

Casos 

notificados e 

referenciados 

Profissional 

responsável 

pelo nucleo 

Sala com 

recursos((mesa

, cadeira, 

computador) 

Uma maior 

integração da 

REDE 

Acompanhar estatísticas 

municipais 

Proporcionar o 

conhecimento 

sobre a temática 

do suicídio aos 

usuários das 

politicas e seus 

familiares. 

Capacitação  

dos ACS’s , 

profissionais de 

serviços Gerais e Ag. 

Administrativo 

Possibilitar o 

conhecimento 

sobre o tema do 

suicídio 

favorecendo a 

prevenção 

ACS , 

profissionais 

de serviço 

Gerais e 

agente 

administrativo 

Recursos áudio 

visuais  

 

Panfleto ou 

Folder 

Profissionais 

aptos a identificar 

pessoas com 

tendências 

suicidas  

Acompanhar estatísticas 

municipais 

Sensibilizar a 

população 

acerca dos 

cuidados com  a 

saude mental 

 

Caminhada , 

panfletagem a favor da 

vida nos bairros 

Promover o 

reconhecimento 

por parte da 

sociedade sobre 

a questão do 

suicídio 

 

 

População em 

geral e rede 

intersetorial 

(NASF, ESF, 

CRAS outros)  

Cartazes, carro 

com som, 

panfletos 

População 

Consciente sobre 

a temática 

Acompanhar estatísticas 

municipais 
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Acolher 

sofrimento das 

pessoas no 

exato momento 

em que elas 

necessitem de 

forma mais 

emergencial 

 

Plantão Psicológico –

escuta psicológica de 

forma permanente em 

local e data prevista 

Realizar 

atendimento e 

forma breve e 

de caráter 

emergencial 

Sem  

necessidade de 

agendamento 

prévio  

População em 

Geral 

Sala 

apropriada e 

equipada(birô, 

computador..) 

Identificar 

precocemente 

eventuais casos 

que levam ao 

suicídio e forma a 

prevenção e 

posvenção 

Acompanhar estatísticas 

municipais 

Esclarecer 

duvidas a 

respeito da 

temática “ 

suicídio” como 

identificar um 

potencial 

suicida e como 

agir diante de 

tal demanda. 

Roda de conversa nas 

UBS em alusão a 

prevenção do suicídio 

 

 

Possibilitar que 

a comunidade 

tenha 

esclarecimento 

sobre a 

temática 

 

 

População em 

geral 

Panfletos População mais 

empoderada em 

relação ao assunto 

Acompanhar estatísticas 

municipais 

Ampliar a 

discursão sobre 

saúde mental 

Simpósio/Seminário 

sobre saúde mental 

Expandir o 

conhecimento 

sobre saúde 

mental  

Profissionais 

em geral 

Recursos 

audiovisuais 

Produzir a 

construção de 

novos saberes 

para profissionais 

de diversas áreas 

Acompanhar estatísticas 

municipais 
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Plubicizar as 

ações realizadas 

e os resultados 

de sua 

efetivação 

 

Construção de um 

documentário a respeito 

do trabalho realizado e 

seus efeitos 

Conseguir 

transparecer o 

que foi 

realizado 

durante o ano. 

Profissionais e 

população em 

geral 

Fotos, 

Filmagens 

computador 

Possibilitar uma 

visão mais ampla 

da Politica Pública 

de Prevenção ao 

suicídio. 

 

Proporcionar 

uma roda de 

conversa com 

os grupos dos 

Serviços de 

Convivência e 

Fortalecimento 

de Vínculos em 

parceria com os 

NASF,  ESF 

 

Roda de conversa com 

os todos os públicos 

usuários da Politica das 

Politicas Públicas 

Envolver 100% 

dos 

profissionais da 

redução de 

casos de 

suicídio no 

território. 

Todos os 

grupos  

Data show. Prevenção à vida, 

Identificar casos 

de ideação de 

suicídio. 

Acompanhar casos no 

território e encaminhar para 

a rede de saúde mental do 

município.     

Prevenir 

questões 

relacionadas ao 

suicídio aos 

profissionais do 

Município. 

 

Saúde do trabalhador: 

Cuidando da saúde 

mental- trabalhadores 

do munícipio. 

Envolver 100% 

dos 

profissionais. 

Todos os 

profissionais. 

Data show.  Proporcionar o 

autoconhecimento

, Prevenção à 

vida, Identificar 

casos de ideação 

de suicídio.  

Encaminhar para a rede de 

saúde mental ou saúde do 

trabalhador do município.  
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Dialogar sobre 

o tema para 

prevenir 

situações 

relacionadas ao 

suicídio,  

Roda de conversa com 

o grupo de 

Adolescentes – 

bimestralmente 

Produção de um painel 

“O que você faz por 

valorização a vida?”. 

 Envolver 

100% dos 

participantes do 

grupo de 

adolescente.  

Grupos de 

adolescentes 

do Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento 

de Vínculos –  

Bexiga 

amarela, 

cartolina 

amarela, folha 

de ofício. 

Prevenção à vida, 

Identificar casos 

de ideação de 

suicídio dos 

participantes do 

SCFV.  

Acompanhar casos no 

território e encaminhar para 

a rede de saúde mental do 

município.     

Prevenir 

situações 

relacionadas ao 

suicídio, 

destacando a 

importância do 

diálogo.  

 

Roda de Conversa - 

Prevenção do suicídio: 

Falar é a melhor 

solução 

Envolver 100% 

dos alunos da 

Escola 

municipais/Esta

duais 

Alunos do 9° 

ano das 

Escolas de 

referência do 

território.  

Bexiga 

amarela, 

Cartolina 

amarela, Data 

show. 

Prevenção à vida, 

Identificar casos 

de ideação de 

suicídio. 

Acompanhar casos no 

território e encaminhar para 

a rede de saúde mental do 

município.     

Facilitar referên 

cia/contra 

referência ao 

caps e saúde 

mental 

 

 

Atendimento 

psiquiátrico/psicológico 

nos caps 

Fomentar a 

rede da saúde 

mental do 

município 

Assistidos que 

necessitam 

aderir ao 

tratamento de 

saúde mental 

principalmente 

com ideações 

suicidas 

 

Incrementar as 

inter-relações 

Eficácia da rede Referencia e contra-

referencia 
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Trabalhar o 

tema suicídio, 

trimestralmente 

e mostrar os 

indícios que 

levam ao 

suicidio 

Roda de conversa, 

dinâmicas 

Mostrar em 

cada grupo a 

importância do 

outro 

Grupo de 

mulheres, 

homens, 

idosos, 

adolescentes 

Data show , 

roda de 

conversa 

 

 

Refletir sobre se 

próprio e com isso 

orientamos sobre 

sintomas que 

levam uma pessoa 

a cometer o 

suicídio 

Nos grupos de SCFV e 

com os responsáveis pelos 

alunos das escolas 

municipais/estaduais 

 

 

 

 

Profissionais 

capacitados para 

intervenção 

Capacitação dos 

profissionais de saúde  

a temática  

Garantir 

matriciamento 

em 100% das 

equipes sobre 

suicídio 

Profissionais 

de saúde: ESF, 

NASF, 

Psiquiatria 

Manuais 

instrutivos; 

Recursos 

audiovisuais 

Profissionais 

habilitados para 

tratar sobre a 

temática 

Relatório de ações 

realizadas 

Monitoramento das ações 

in loco 

Orientações 

para prevenção  

do suicidio 

Realizar ações nas 

escolas, para orientação 

dos pais sobre 

prevenção do suicídio 

Garantir ações 

de detecção de 

casos de 

automutilação e 

idealização 

suicida 

Comunidade 

escolar 

Manuais 

instrutivos; 

Recursos 

audiovisuais 

Profissionais 

habilitados para 

tratar sobre a 

temática 

Famílias 

conscientizadas 

sobre situações de 

risco   

 

 

Relatório de ações 

realizadas 

Monitoramento das ações 

in loco 

Monitorar casos Busca ativa Garantir busca População com Manuais Profissionais Relatório de ações 
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na comunidade de casos na comunidade   ativa e 

atendimento 

integral de 

casos de 

automutilação e 

idealização 

suicida 

situação de 

vulnerabilidad

e ou suspeição 

suicida 

instrutivos; 

Recursos 

audiovisuais 

habilitados para 

realizar busca 

ativa em situações 

de risco  

realizadas 

Monitoramento das ações 

in loco 

Previnir 

ideações 

suicidas 

Garantir plantão 

idealização permanente 

nas UBSF para atender 

casos de suicida 

Garantir 

atendimento 

integral de 

casos de 

automutilação e 

idealização 

suicida nos 

serviços de 

saúde 

População com 

situação de 

vulnerabilidad

e ou suspeição 

suicida 

Manuais 

instrutivos; 

Recursos 

audiovisuais 

Profissionais 

habilitados para 

realizar 

atendimento 

integral em 

situações de risco  

Relatório de ações 

realizadas 

Monitoramento das ações 

in loco 

Promover a 

inclusão da 

temática – 

Prevenção do 

Suicídio 

Promover a inclusão da 

temática (Prevenção ao 

suicídio) nas ações do 

Programa Saúde na 

Escola bimestralmente 

(Promoção de Cultura 

da paz)  

Garantir ações 

de promoção e 

prevenção em 

ambiente 

escolar 

Alunos de 

escolas de 

fundamental I 

e II pactuadas 

no PSE 

Recursos 

gráficos e 

Recursos 

audiovisuais 

Educandos 

envolvidos 

empoderados 

quanto à temática 

Monitoramento das Fichas 

de Atividade Coletiva; 

Relatório de ações 

realizadas 
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