
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA 
 

 

1. Apresentação: 

 

A discussão sobre o suicídio ainda é cercada de inúmeros tabus, muito ficam receosos em conversar abertamente sobre isso com medo 

de incentivar outras pessoas a cometerem esse ato. No entanto se faz necessário alertar a população sobre o aumento constante de casos para 

assim buscar formas de prevenção.  

Conforme os dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) de 2012 foram registrados maisde 800.000 casos de suicídio em todo o 

mundo naquele ano,  cerca de um óbito a cada 40 segundos.  Configurando como uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 44 

anos. No Brasil há uma estimativa de que cerca de 11.000 casos de suicídio por ano, ocupando a 8ª posição no ranking mundial, sendo o número 

maior de óbitos entre indígenas, idosos e o público LGBT.  

O estado do Ceará ocupa a 5ª posição, número que vem crescendo principalmente entre idosos. Os números são alarmantes, mas vale 

lembrar que se tratam apenas dos casos que foram notificados. De acordo com a OMS a cada tentativa de suicídio registrado houveram  outras 

quatro tentativas não notificadas. Diante desse quadro, o suicídio configura-se como um problema de saúde pública que requer uma intervenção 

imediata de todo o poder público. 



 

No município de Frecheirinha foram registrados 09 (nove)  casos de suicídio entre 2010 e 2019, a  maioria do sexo feminino. No 

entanto, devido à quantidade de encaminhamentos recebidos pelos profissionais da saúde sabe-se que estes números não correspondem à 

realidade do município, pois a maioria dos casos não são notificados, seja pela falta de preenchimento correto da ficha de notificação por parte 

dos profissionais  ou  pela ausência de  informação repassada pelo familiar da vítima, visto que  a morte por suicídio ainda é um tabu.  

Realizamos o diagnóstico do município a partir dos dados registrados no SINAM (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação). Devido à dificuldade de colher esses dados uma das primeiras ações a serem desenvolvidas será sensibilização dos 

profissionais de saúde para o preenchimento da ficha de notificação compulsória, bem como criar outro instrumental para que todos os 

profissionais da rede intersetorial  possam registrar as de tentativas de suicídio e casos consumados e assim termos acesso aos dados de 

forma mais fidedigna.   

Número de óbitos por causas externas, Frecheirinha (2000-2017) 

ANO QUANTITATIVO DE CASOS NOTIFICADOS 

2010 00 

2011 00 

2012 00 

2013 00 

2014 00 

2015 02 

2016 00 

2017 00 

2018 02 

2019 até o dia 23/10/2019 05 



Número de óbitos por Suicídio, Frecheirinha(2000-2017) 

ANO QUANTITATIVO DE CASOS NOTIFICADOS 

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017                      

2018  

2019 01 

TOTAL                         01 

 
                    Fonte: Datasus/SESA/COVIG/NUIAS/ Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM 
 

Por gênero, Frecheirinha. (2000-2017) 

 

SEXO QUANTIDADE DE CASOS REGISTRADOS 

Masculino 03 

Feminino 06 

 
Descrição de tentativas de suicídio por Intoxicação Exógena: 

 
 2015 - 01 ( um) sexo feminino, idade  20 anos, ingeriu alta quantidade de diazepam. 

 
01(um) sexo feminino, 32 anos, não identificado.  

 
2018- 01(um) sexo feminino, idade 14 anos, ingeriu chumbinho. 

2019- 01(um) sexo feminino, idade 55 anos, ingeriu medicamento.  
 

01(um) sexo masculino, idade 25 anos, ingeriu pyridium 200 mg. 
 

01(um) sexo feminino, idade 20 anos, ingeriu chumbinho. 
 

01(um) sexo masculino, idade 13 anos, ingeriu amitriptiina, paroxetina e diazepan. 
 



Violência interpessoal. Autoprovocada  
2018: 01( um ) sexo feminino, 17 anos,  ingeriu bebida alcoólica e veneno CID10- Y18 

 
2019: 01(um) sexo masculino, 71 anos, ingeriu veneno ( barreirinha



O Município( Mapeamento da Rede) 

 

Frecheirinha é um município brasileiro do estado do Ceará. Localiza-se na Mesorregião do Noroeste Cearense e pertence à Região 

Metropolitana de Sobral. É considerado atualmente como o maior polo de produção de moda íntima do Ceará. Sua população estimada em 

2010 era de 12.924 habitantes. 

A cidade é dividida em seis áreas: Sede do município, Santana, Caeiral, Varzante, Oiticica e Coité. A principal ocupação e fonte de 

renda de seus moradores estão centradas no comércio, indústria, atividades de agricultura e de empregos vinculados a prefeitura municipal. 

No que se refere à rede intersetorial municipal, a mesma abrange diversos equipamentos das demais políticas públicas, segue abaixo o 

mapeamento da rede municipal, assim como de algumas instituições, organizações. 

 

ATOR SOCIAL/ 
INSTITUIÇÃO 

NATUREZA/COMPETÊNCIA FORMA DE ATUAÇÃO ABRAGÊNCIA DA ATUAÇÃO 

01 CENTRO DE 
REFERENCIA DA 

ASSISTENCIA SOCIAL - 
CRAS 

PÚBLICA 

-ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM 
GERAL. 

-GRUPOS: IDOSO, ADULTO, 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 

TODO O MUNICÍPIO 

01 EQUIPE DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL 
PÚBLICA 

- ATENDIMENTO A PESSOAS QUE 
TIVERAM SEUS DIREITOS 

VIOLADOS 
TODO O MUNICÍPIO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_Cearense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Sobral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Sobral
http://www.ce.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/CE/sertao-cearense-tem-polo-de-moda-intima,f4f96f1c2a156410VgnVCM1000003b74010aRCRD


 
 

CONSELHO TUTELAR PÚBLICA 
- ATENDIMENTO A CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 
TODO O MUNICÍPIO 

07 UNIDADES 
PRIMÁRIAS DE 

SAÚDE 
PÚBLICA 

- ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL 
-VISITAS DOMICILIARES 

-ATIVIDADES DE PROMOÇÃO,  
PREVENÇÃOE 

REABILITAÇÃO A SAÚDE 

TODO O MUNICÍPIO 

01 NÚCLEO 
AMPLIADO DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA 
– NASF AB 
MUNICÍPIO 

PÚBLICA 

-ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL 
-VISITAS DOMICILIARES ATIVIDADES DE 

PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E 
REABILITAÇÃO A SAÚDE 

TODO O MUNICÍPIO 

  A SAÚDE  

20 ESCOLAS Municipais PÚBLICA - ACESSO A EDUCAÇÃO: CRIANÇAS E 

ADOLESCENTE 

TODO O MUNICÍPIO 

01 ESCOLA 
ESTADUAL 

PÚBLICA - ACESSO A EDUCAÇÃO:  
ADOLESCENTE 

TODO O MUNICÍPIO 

01 Escola Particular - ACESSO A CRIANÇA E 
ADOLESCENTES  

TODO O MUNICÍPIO  

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E 
ADULTOS –EJA 

PÚBLICA ACESSO A EDUCAÇÃO: JOVENS E 
ADOLESCENTE 

S 

TODO O MUNICÍPIO 

SECRETARIA DE 
ESPORTE 

PÚBLICA - ATIVIDADE ESPORTIVA: 

CRIANÇAS E ADOLESCENTE 

TODO O MUNICÍPIO 



 

 

 

3. PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 
 

 AMEAÇAS, DESAFIOS E 

GARGALOS 

Potencialidades/Fortalezas 

Infraestruturaequipamentosso

ciaisRede Municipal 

dos 

da 

 Déficit de estruturaequipamentos e 

insumosnecessáriosparadesenvolvi

mento de ações de trabalho. 

 UnidadesBásicas de Saúde 

 HospitalMunicipal 

 NASF 

 CRAS/Equipamento de Proteção Social Especial 

 

Recursos Humanos da  Quantidade 
insuficiente de 
profissionais para 
a demanda 
existente e 

 Atendimento a demandaemsuauniversalidade; 
 

 
 Disponibilidade de algunsProfissionais.  

ASSOCIAÇÃO DE 
TRABALHADORES 

RURAIS 

PÚBLICA - APOIO AOS TRABALHORES 
RURAIS 

TODO O MUNICÍPIO 

CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – 

CMDCA 

PÚBLICA - CONTROLE SOCIAL TODO O MUNICÍPIO 

RÁDIO LOCAL PÚBLICA - CONTROLE SOCIAL 

-ACESSO A 
TODO O MUNICÍPIO 

  INFORMAÇÃO POR PARTE DA 

POPULAÇÃO 

 

MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

PÚBLICA  TODO O MUNICÍPIO 



parcerias dos 
profissionais; 
 

 Realizar encontro 
intersetorial 

Rede Municipal     

     
     

 

   

 Profissionais disponíveis a realizar 

atendimento a demanda existente; 

 

 

 

 Profissionais da Rede de Saúde Mental 

disponíveis a capacitar os demais profissionais 

de saúde; 

 

 Fragilidade no serviço de 
encaminhamentos, tanto no quesito 
de disponibilidade profissional, 
quanto na ausência de equipamentos 
especializados; 
 

 Ausência de atualização profissional 
para enfrentamento dos casos de 
ideação suicida e afins; 

 

 

 

 

 

Insumos da Rede 
Municipal 

 Ausência de Projetos voltados 
para lazer na zona rural;  

 Rádio Municipal com seu amplo \acesso. 

 
 
- Medicações essenciais;  

    

   
 Ausência de 

   Notificações que impedem um 
controle sobre 

   as informações acerca da temática. 

 

. Atualização de Medicação de alto custo. 



 

 
 
 

 Vale destacar ainda como potencialidades; 

 Lideranças comunitárias que desenvolvem projetos sociais para crianças em situação de vulnerabilidade e riscosocial. 

 Casa de apoio a Dependentes químicos – Nova Jerusalém 

 Projeto de Capoeira para o público adolescentes 

  Projeto Valsa da Bailarina- criança e adolescente  

  Kung Fu – Público: criança, adolescente e adultos 

 Escolinha de Futebol-público crianças. 

 Lideranças comunitárias que desenvolvem ações voltadas para o público dos idosos. 

 

Políticas Públicas Executadas: Não ter ainda Política Pública voltada para o 

suicídio.  

 

Equipamentos em construção. 

 

Falta de capacitação dos profissionais para 

acolher a demanda. 

 Conselhos Municipais: da criança e dos 

adolescentes e do idoso,etc. 

 Segurança pública, visto que a violência 

materializada pelo tráfico de drogas impõe

 limites espaciais, atitudinais 

 Assistência social que realiza ações para 

pessoas em situação de vulnerabilidade e risco 

social. 

 Ministério Público.  

 Elaboração de um equipamento de Proteção 

Social- PSE. 

 Realização de ciclos de palestras acerca da 

demanda.  

 Campanhas trabalhadas durante o ano todo 

sendo uma delas o (setembro amarelo). 



 

 Instituições religiosas que atuam como norteadores de controle e formação de valores morais eéticos. 

 
 

4. ConsideraçõesFinais 

A elaboração do diagnóstico teve grande relevância para que pudéssemos ter uma visão ampliada sobre a real situação em que o 

município se encontra e a partir de então já sensibilizamos os Gestores sobre a importância de ser criada uma Política Pública voltada para o 

suicídio. Vale ressaltar a dificuldade que foi em localizar os dados, pois os casos de suicídio ficam subnotificados por diversas razões, sendo 

assim o diagnóstico não constam informações completas. Tendo em vista esses dados, foram realizados alguns encontros com secretários e 

profissionais com o objetivo de sensibilizar sobre a importância de preencher o formulário de notificação para que se possa ter um maior 

entendimento sobre o problema, as maiores causas, faixa etária, gênero, classe econômica, e sair do senso comum. A partir do primeiro 

encontro que foi realizado já está sendo executadas as fichas de notificação e no período de 15 dias já houve 03 tentativas de suicídio.  

Observação: Segue abaixo Plano Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Objetivo Ações 

Indicador de 

impacto 

Indicador de 

resultado 
meta Produto 

Prazo/crono

grama 
1. Fortalecer o trabalho 
intersetorial de prevenção e 
posvenção ao suicídio no 
município. 

Promoção de 
Capacitação dos 

profissionais da rede 
municipal intersetorial; 

90% dos 
profissionais 

capacitados da 
redes municipais 

intersetorial; 
 

Alcançar número 
significativo de 
profissionais 

voluntários para 
a temática; 

Nível de 
satisfação e 
aprendizagem 

dos profissionais 
participantes. 

 
Grande 

conhecimento dos 
profissionais 

acerca do tema. 

Capacitar o 
número 

máximo de 
profissionais. 

 

Equipe 
capacitada. 

1 ano. 

2. Sustentar  as ações do PSE 
voltadas para combater o 

suicídio. 

Promover rodas de 
conversa com a 

temática; 

Alcançar número 
máximo de 

equipamento 
voltado para o 
trabalho em 

parceria com o 
tema. 

Nível de 
sensibilização e 

comprometimento 
dos 

envolvidos; 

Alcançar o 
númeromáximo 

de 
participantes. 

Equipamentos 
estruturados de 

maneira 
adequada para 

acompanhar 
participantes. 

Seguir 
programação de 

acordo com o 
planejamento do 

PSE. 

3. Ações no CRAS nos grupos 
do PAIF, CRIANÇA, 

ADOLESCENTES E SCFV. 

Promover debate e 
informações acerca da 

temática; 

Rede de 
Proteção e 

Atendimento 
Integral a 
Família; 

Sensibilização 
dos usuários; 

Abranger todos 
os públicos. 

SCFV E 
GRUPOS; 

PLANEJAMENT
O COM A 

EQUIPE DE 
REFERÊNCIA 

DO CRAS. 

4. Implantar capacitações dos 
profissionais que trabalham 
voltado para a temática do 

suicídio. 
 
 

Destacar a importância 
do tema aos 

profissionais da rede. 

Número e 
profissionais 
capacitados; 

Número de 
encontros; 

Envolver o 
maior número 

de profissionais 
possíveis. 

Profissionais 
capacitados; 

Dezembro 

Construindo habilidades de 
soluções de problemas. 

5.Grupo Terapêutico 
com adolescentes- 

Impulso de vida 

Adolescentes 
com ideação 

suicida, 
transtornos 

bipolar, 
depressão e 

automutilação. 

5  a 7 encontros 
por grupo. 

Envolver o 
maior número 

de 
adolescentes. 

Psicólogos 
capacitados 

6 meses. 



 
 

Priorização de medicação       

Objetivo Ações Meios de verificação Recursos /orçamento 

Fortalecer a rede de atendimento e 
parceiros envolvidos no combate 
ao suicídio. 

Capacitar os profissionais da rede visando a 
sensibilização para a temática e assim, 
possam identificar possíveis 
comportamentos suicidas.   

Levantamento do número total 
de profissionais; 
 
Ficha de inscrição dos 
participantes; 
Frequência dos participantes; 
 
-Fotos; Relatórios; etc; 
 
- Folder sobre a temática;  
 
Instrumental de avaliação do 
conhecimento/ satisfação da 
capacitação através de 
instrumental. 

Orçamento municipal. 

Levar a temática para dentro das 
escolas e trabalhar com a 
comunidade escolar a importância 
do diálogo e da prevenção do 
suicídio; 

Rodas de conversas, separadamente com 
cada grupo, famílias, alunos, gestão escolar 
e professores; 

Frequências dos participantes e 
fotos; 

Folder, Data show e transporte. 

Estimular os profissionais da rede a 
trabalhar o tema com ações 
continuadas; 

Envolver os profissionais da rede para tentar 
reduzir os números de suicídio no município; 

Frequência, certificados, fotos, 
ficha de inscrição, levantamento 
do número de profissionais; 

.Orçamento municipal; 



 
 

 
 

 

PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DA REDE 

MUNICIPAL INTERSETORIAL 
Primeiropasso Segundo passo Terceiropasso 

PLANEJAMEO INTERSETORIAL REUNIR PROFISSIONAIS e Comissão do 
comitê de Políticas Públicas voltada para a 
Prevenção de Suicídio.  

CONVOCAR ATORES DA 
REDE DEAPOIO  

IDENTIFICAR CAUSAS E 
DIFICULDADES. 

MOBILIZAÇÃO E BUSCA ATIVA Formar campos de atendimento e capacitar 
profissionais para realizar busca ativa. 

ENVIO DE OFÍCIOS PARA 
SETORES RESPONSÁVEIS; 

CONFIRMAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS 
CONVIDADOS. 

COMUNICAÇÃO ENVIO DE OFÍCIO VIA EMAIL CONFIRMAÇÃO DE 
PRESENÇA 

SENSIBILIZAR 
PROFISSIONAIS SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DE 
TRABALHAR A PREVENÇÃO 

AO SUCÍDIO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MATERIAL UTILIZADO ENCONTROS COM 
PROFISSIONAIS QUE 
FORAMCAPACITADOS 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO REUNIÃO COM GESTÃO MUNICIPAL APRESENTAÇÃO DE 
RESULTADOS 

APRESENTAR PROJETO AO 
LEGISLATIVO. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOVER RODAS DE 
CONVERSA COM A COMUNIDADE 

ESCOLAR 
Primeiropasso Segundo passo Terceiropasso 

PLANEJAMENTO INTERSETORIAL REUNIR DIREÇÃO
 ESCOLAR PROFESSORES  

E PLANEJAMENTO DE AÇÕES A 
SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MOBILIZAÇÃO E BUSCA ATIVA RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENVIO DE OFÍCIO  

COMUNICAÇÃO CONFECÇÃO DE PANFLETOS 
FOLDERS 

E DIVULGAÇÃO E 
MURAIS. 

NAS MIDIAS  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAR MATERIAL DE USO AGENDAMENTO DOS 
ENCONTROS COM A 
COMUNIDADEESCOLAR 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO ENCONTRO COM COMISSÃO 
VIDASPRESERVADAS 

DO APRESENTAR RESULTADOS  



 

 

 

 

SENSIBILIZAR OS 
PROFISSIONAIS DA REDE SOBRE 

A IMPORTÂNCIA DO TEMA; 
Primeiropasso Segundo passo Terceiropasso 

PLANEJAMENTO INTERSETORIAL CONVOCAR ATORES CAPACITAR REDE 
MONITORAMENTO DAS 

AÇÕES 

MOBILIZAÇÃO E BUSCA ATIVA 
BUSCAR INFORMAÇÕES DOS DADOS 

DO MUNICÍPIO 

MELHORIA 
ESTATISTICAS DE

 SALAS
 DE NOS 

SERVIÇOS 

NAS 
ATRAVÉS 
ESPERAS 

MONITORAMENTO DAS 

AÇÕES 

COMUNICAÇÃO FOLDER, DATA SHOW; 
VISITAS 

EQUIPAMENTOS 
NOS SENSIBILIZAR USUÁRIOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MATERIAL A SER UTILIZADO 
REUNIÕES COM REDE DE 

APOIO 
MONITORAMENTO DAS 

AÇÕES 

INSTITUCIONALIZAÇÃO REUNIÃO COM GESTÃO 
EXPOSIÇÃO 

RESULTADOS 
DE 

MONITORAMENTO DAS 

AÇÕES 


