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MENSAGEM DOS SECRETÁRIOS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO E SAÚDE 

 

Sra. Maria Rizoleta Pinheiro Moreira e Sr. Natanael Alves da Silva 

 
O presente Diagnóstico Municipal e Plano de Prevenção do Suicídio, 

construído a partir da adesão ao Projeto Vidas Preservadas, nos despertou para a 

necessidade de um olhar mais cuidadoso às pessoas que de alguma forma estão 

passando por algum tipo de sofrimento mental. Olhar este, pertinente não a uma 

determinada política em específico, mas a todas que lidam com humanos! 

Nos dia de hoje, diante desse problema que se manifesta em todos os 

segmentos da sociedade, se faz cada vez mais necessário e urgente traçarmos 

estratégias de enfrentamento a esse grave problema de saúde pública, que pode 

está se manifestando inclusive dentro de nossas casas, com nossos familiares, 

amigos e no nosso ambiente de trabalho. 

Não nos cabe mais, esperar que o outro faça, é sobretudo urgente 

transformar nossos discursos de empatia, ajuda e amor ao próximo em políticas 

públicas capazes de impactar positivamente essa dura realidade. 

Sabemos que não podemos rebobinar a fita da vida, mas ainda há filme não 

gravado. Nossos recursos também são escassos, mas não é motivo para não buscar 

traçar caminhos de melhorias. Diante da situação apresentada, o que e como vamos 

fazer? As respostas estão no Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio, que nos 

norteará nesse caminho complexo. O resultado? Esse, virá com o tempo! 

Queremos parabenizar ao Ministério Público do Ceará, (MPCE) por este 

“ponta- pé” inicial, pela sensibilidade no trato do tema e apoio aos nossos técnicos, 

através das valiosas capacitações as quais participaram. Parabenizamos também as 

técnicas envolvidas e todos que de alguma forma contribuíram para a construção 

deste importante documento! 

Entendemos que esse compromisso é de todos nós que fazemos políticas 

públicas ou trabalhamos na operacionalização destas, e se caminhamos juntos, com 

certeza caminhamos melhor! 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente diagnóstico faz parte da primeira etapa de implementação do 

Projeto “Vidas Preservadas: O MP e a Sociedade pela prevenção do suicídio”, 

projeto esse, de autoria do Ministério Público, por intermédio dos seus Centros de 

Apoio Operacional, tendo como objetivo geral a realização de uma abordagem 

intersetorial do problema, de modo a estimular o debate, a sensibilização e o 

fortalecimento de políticas públicas para a promoção da saúde e o surgimento de 

estratégias de cuidado integral da população na perspectiva do trabalho em Rede. O 

diagnóstico pretendido não se trata apenas de um levantamento de informações, 

mas um processo de busca do conhecimento sobre a realidade local, que nos 

possibilita um processo analítico, nos permitindo identificar os principais desafios e 

potencialidades no enfrentamento dessa problemática, ou seja: 

 
Um passo importante para a proposição de uma nova política ou para a 

reformulação ou o aperfeiçoamento de política já existente. É o diagnóstico 

do problema que se pretende combater. Deve-se identificar claramente o 

problema que enseja a proposta, associado a uma população ou a um grupo 

em particular. Isso garante que a política pública tenha uma concepção 

sólida e que a análise entre esse problema e as ações e os resultados 

propostos possa ser desenvolvida de forma consistente (BRASÍLIA, p.53, 

2018). 

 

Para subsidiar a construção desse documento, foram realizadas reuniões com 

representantes das diversas secretarias municipais: (Saúde, Assistência Social, 

Educação, Cultura, entre outras), representantes de todos os Conselhos de Direitos 

existentes no município, Conselho Tutelar, Escolas, Igrejas, Assessores de 

Comunicação dentre outros órgãos, possibilitando a construção coletiva do 

mapeamento das fragilidades e potencialidades presentes no município, bem como a 

construção do Plano de Prevenção ao Suicídio. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece o suicídio como um grave 

problema de saúde pública. “É um fenômeno multideterminado que envolve fatores 

biológicos, sociais, emocionais e culturais e ocorre em todas as faixas etárias, etnias 

e níveis socioeconômicos, geralmente apresentando um contínuo que 
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vai desde pensamentos de morte, ideação, planejamento e autolesão, até a 

consumação do suicídio”. 

O “Suicídio não é doença mental. Ele é um fenômeno associado à diversos 

tipos de doenças, a maioria delas mentais e algumas físicas. O tratamento dessas 

doenças – em especial depressão, alcoolismo e esquizofrenia, pode reduzir 

substancialmente o índice de suicídios. Além disso, o seguimento dos casos de 

tentativa de suicídio, o controle do uso de substâncias tóxicas, o controle de armas 

pessoais, a moderação dos meios de comunicação e a instalação de barreiras 

físicas também são, comprovadamente, importantes agentes redutores dessas 

taxas”, esclareceu o psiquiatra José Manoel Bertolote, maior especialista brasileiro 

nessa temática e criador do programa de prevenção do suicídio da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), durante o Seminário “A evolução da prevenção  do 

suicídio no Brasil e no Mundo: diretrizes para uma política efetiva”, realizado no dia 

30 (trinta) de agosto de 2019. 

Diante do exposto, em um primeiro momento apresentaremos o município de 

Deputado Irapuan Pinheiro, contando brevemente a sua história, em seguida será 

apresentado de forma objetiva, a incidência do suicídio no mundo, no Brasil, no 

Ceará e no nosso município. O tópico 3 (três) trará uma apresentação da Rede de 

Políticas Setoriais, especialmente a Assistência Social, Saúde e Educação. No 

tópico 4 (quatro) faremos uma apresentação da Rede Intersetorial Municipal para 

prevenção ao suicídio. O tópico 5 (cinco) traz um levantamento das potencialidades 

e fragilidades da Rede, observadas em nossa cidade e por último o Plano de Ação 

Municipal de Prevenção ao Suicídio, ambos construídos de forma coletiva. 

 
1. BREVE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUANPINHEIRO-CE 

 
 

O município de Deputado Irapuan Pinheiro fica localizado no interior do 

Estado do Ceará, fazendo parte da Região Sertão Central, a uma distância de 350 

km da capital, Fortaleza. Sua população no último censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) era de 9.095 pessoas. De acordo 

como IBGE, a estimativa da população para este ano de 2019 é de 9.625 pessoas. 
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A tabela abaixo detalha melhor a população irapuense recenseada, nos últimos 

censos realizados pelo IBGE. 

Tabela 1: população recenseada, por sexo, segundo os grupos de idade - 2000/2010. 
 

 
Em suas fronteiras estão os seguintes municípios: Acopiara (ao Sul), Milhã e 

Senador Pompeu (ao Norte), Piquet Carneiro (ao Oeste) e Solonópole (ao Leste). O 

município é constituído de 06 (seis) distritos: Deputado Irapuan Pinheiro (sede), 

Aurora, Baixio, Betânia, Maratoã e Velame. Ainda de acordo com o IBGE, o 

município é classificado como de pequeno porte I (até 20.000hab.). 

Deputado Irapuan Pinheiro, apesar de ter uma história recente, foi marcado 

em suas origens e raízes, provavelmente, iniciadas em meados do século XIX, por 

muita violência. Narra - se que uma grande luta na época foi travada e o riacho que 

cortava o município foi tomado por um grande volume de sangue derramado, 

fazendo com que suas águas descessem com cor avermelhada, fato que originou o 

famoso nome “Riacho do Sangue". Este fato ocorreu antes mesmo da chegada dos 

primeiros homens brancos, no qual se tem conhecimento de uma guerra entre índios 

e antigos nômades. 

Já no final do século XIX, as primeiras famílias que residiram nas terras que 

deram origem ao município, formaram o povoado São Bernardo, elevado à categoria 

de Distrito do município de Solonópole. Pouco tempo depois, São Bernardo mudou 

sua denominação para Tataíra, que se traduz por Tatá (fogo) e Ira (abelha), = 
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(abelha cor de fogo). Sua emancipação política ocorreu a partir do desejo da 

população e de lideranças políticas da época, de que Tataíra se tornasse município. 

Assim, no dia 21 de fevereiro de 1988, a população do Distrito de Tataíra foi 

às urnas para dizer sim ou não, em um plebiscito sobre sua emancipação. Tendo em 

vista o resultado positivo obtido nas urnas, o então Distrito de Tataíra foi elevado à 

condição de Município no dia 28 de abril de 1988, através da Lei Nº 11.429 e passou 

a se chamar Deputado Irapuan Pinheiro em homenagem ao até então, Deputado 

Estadual Irapuan Pinheiro, que atuou politicamente durante muitos anos na Região. 

A base econômica do município situa-se no setor primário, ou seja, na 

agricultura de subsistência, na pecuária, apicultura, piscicultura e na 

ovinocaprinocultura. No que se refere às atividades comerciais, há predominância do 

comércio de gêneros alimentícios, vestuários e artesanato em pequena escala. 

Em 2014, o município tinha um PIB per capita de R$ 6.095,27. Na 

comparação com os demais municípios do estado, sua posição era 125 de 184. Já 

na comparação com cidades de todo o Brasil, sua colocação era de 4.989 de 5.570 

municípios. Em 2015, tinha 92.7% do seu orçamento proveniente de fontes externas. 

Em comparação às outras cidades do Estado, estava na posição 81 de 184 e, 

quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 1.531 de 5.570. 

Neste contexto, é importante lembrar que o município de Dep. Irapuan 

Pinheiro está geograficamente situado em uma região de pouco fluxo, o que 

despromove o comercio local e freia o crescimento do PIB no setor de serviços e 

produtos, apresentando um crescimento de 2010 para 2014 em 27,29%. Diante 

disso, aponta um PIB para o ano de 2021 em 6.430,69, ainda abaixo do necessário 

para alavancar um crescimento sustentável e de maior qualidade. 

 
2. INCIDÊNCIA DO SUICÍDIO NO MUNDO, BRASIL E CEARÁ. 

 
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, o suicídio é um 

fenômeno complexo e uma única causa ou estressor não é suficiente para explicar o 

comportamento suicida. Atualmente é reconhecida a multi-causalidade de fatores: o 

papel de fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e culturais.  
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Para Neury Botega (2018), “não podemos e nem devemos compreender e/ou 

definir o suicídio como algo simples, geralmente é uma combinação de fatores, ou 

sempre é uma combinação de fatores, assim sendo, para explicar um fenômeno 

complexo, não devemos fazer simplificações.” É preciso destacar ainda que o 

suicídio não é um fenômeno novo, ele sempre aconteceu, em diferentes épocas e 

sob diferentes concepções. 

Segundo dados da OMS (2014), mais de 800.000 (oitocentas mil) pessoas 

tiram a própria vida, por ano no mundo, o que significa que no mínimo a cada 40 

(quarenta) segundos ocorre um óbito por suicídio, tornando-se, em 2012, a 15ª 

causa de mortalidade na população geral e a 2ª maior causa de morte entre jovens 

na faixa etária de 15 a 29 anos. 

No Brasil, esse fenômeno social também se apresenta de forma expressiva. 

Segundo o Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil 

(2017), mais de 11.000 (onze mil) pessoas tiram a própria vida anualmente, 

tornando-se a 4ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 

Se tratando do Nordeste, segundo o Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde – DATASUS, houve um aumento de 51,7% dos casos de suicídio e 

no Ceará, o quantitativo de pessoas que decidiram pôr um fim em suas vidas, fez 

com que o referido Estado ocupasse o 5º (quinto) lugar no ranking nacional no 

período de 2011-2015. 

É importante ressaltar que os dados acima descritos se referem apenas a 

registros oficiais, portanto, a realidade pode ser ainda pior, dada a alta 

subnotificação dos casos em consequência do estigma e do preconceito social que 

ainda é bastante presente em relação a esse problema. A OMS estima por exemplo 

que as tentativas de suicídio sejam cerca de 20 (vinte) vezes mais frequentes do que 

o suicídio consumado e que, para cada tentativa de suicídio oficialmente registrada, 

existem, pelo menos, 4 (quatro) tentativas não registradas. 

Apesar dos dados cada vez mais crescentes em relação ao suicídio em todo o 

mundo, as conclusões de estudos técnicos realizados pela OMS, apontam que 

muitas mortes podem ser evitadas, seja pela prevenção ou pelo efetivo tratamento, 

podendo ser evitadas em 90% dos casos, se houver adequada atenção aos sinais 

de ideação suicida ou se o pedido de ajuda for dado a devida importância. 
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Segundo o Dr. José Manoel Bertolote, em sua palestra realizada no 

Seminário citado anteriormente, “o tratamento de transtornos mentais é uma das 

intervenções mais eficientes em todo o mundo”. 

Diante dessa realidade complexa e desafiadora, faz se urgente a necessidade 

de uma intervenção efetiva em Rede, para criar-se uma política pública que venha a 

dá respostas positivas a essa demanda de saúde pública, objetivando o 

planejamento desse cuidado de modo intersetorial, visando uma correta abordagem 

do problema. 

 
2.1 Incidência do suicídio no Município de Deputado Irapuan Pinheiro. 

 
 

No município de Dep. Irapuan Pinheiro, existem dados de 2011 a 2018, com 

09 casos registrados, em maioria cometido por homens. Uma das dificuldades 

encontradas durante a pesquisa, foram as informações e registros nos casos de 

morte por suicídio. Pois é sabido que, por exemplo, no ano de 2018 é de 

conhecimento da população que 2 (duas) pessoas cometeram suicídio no entanto, 

sem registro. 

 
 

ANO Nº DE CASOS NOTIFICADOS 

2011 01 

2012 02 

2013 0 

2014 0 

2015 01 

2016 02 
2017 03 

2018 0 

 

Para levantamento dos dados de pessoas acompanhadas no município 

supracitado, criamos um roteiro investigativo para diagnóstico em saúde mental no 

município. Para tanto, os Agentes de Saúde fizeram através dos prontuários, 

levantamento dos dados solicitados (ficha anexada a este documento). O que nos 

coloca diante de outra problemática, a não evolução e atualização dos prontuários 

por parte dos profissionais de saúde. Assim, teremos um esboço, no entanto, não 

nos coloca em uma situação fidedigna de compreensão dos dados de saúde mental 
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% 
Esquizofrenia 

2% 

Bipolaridade 
6% 

 

Alcoolismo 
13% 

Depressão 
62% 

no município. Os gráficos a seguir nos traz um levantamento das informações 

coletadas, de acordo com os distritos e/ou localidades onde atuam as Equipes de 

Estratégia Saúde da Família. Para tanto, foram consideradas as seguintes variáveis: 

sexo, tipo de transtorno, escolaridade, com quem mora, se já tentou suicídio e 

se faz algum tratamento. 

 
 SEDE – Deputado Irapuan Pinheiro 

 

 

                            SEXO 
 

Indefinido 
17 

 

TIPO DE TRANSTORNO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ESCOLARIDADE 

Ensino 
Médio 

COM QUEM MORA? 

Fundamental 
II 

16% 

3% 

 
Analfabeto 

32% 

Fundamental 
   I 
49% 

 
 
 

JÁ TENTOU SUICIDIO? FAZ TRATAMENTO? 

Não 
9% 

Com 
família 
28% 

Sozinho 
72% 

Não 
17% 

Sim 
83% 

 
 

 
Sim 
91% 
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A partir da análise dos gráficos, é possível observar que na sede de Deputado 

Irapuan Pinheiro a maioria das pessoas que apresentam algum tipo de transtorno 

são do sexo feminino, o tipo de transtorno mais identificado é a depressão, 81% 

desse público são analfabetos ou tem o grau de escolaridade fundamental I.  72% 

moram sozinhas, 83% já tentaram suicídio e 91% estão em tratamento. 

 
 DISTRITO DE BETÂNIA 

 

 
 SEXO TIPO DE TRANSTORNO 

 
Esquizofrenia 
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Alzheimer 
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21% 
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4% 

 
 

 
Não 
96% 

FAZ TRATAMENTO? 

Não 
5%  
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95% 

 
 
 

 
Família 

79% 
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No Distrito de Betânia, a maioria das pessoas que apresentam algum tipo de 

transtorno também são do sexo feminino, o transtorno mais recorrente é a 

depressão, seguida de transtornos decorrentes do uso e abuso de álcool. 69% 

desse público estão entre os níveis de escolaridade Fundamental I e 

Fundamental II, 79% moram com suas famílias, 4% já tentou suicídio e 95% 

fazem tratamento. 

 
 DISTRITO DE BAIXIO 
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9% 
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71% 
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24% 

Não 
76% 
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91% 
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De acordo com as informações dos gráficos, no Distrito de Baixio 86% das 

pessoas que apresentam algum tipo de transtorno são do sexo feminino, o tipo de 

transtorno mais recorrente é a depressão, seguida de transtornos decorrentes do 

uso e abuso de álcool. 60% desse público é analfabeto, 71% moram sozinhos, 

24% já tentou suicídio e 91% estão em tratamento. 

 
 DISTRITO DE VELAME 
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No Distrito de Velame, os gráficos nos apresentam a seguinte situação: 91% 

das pessoas que apresentam algum tipo de transtorno são do sexo feminino. 41% 

fazem uso de alguma medicação, mas não têm um diagnóstico preciso, 34% 

tem depressão. 57% desse público tem o nível fundamental de escolaridade, 

todos residem com a família, 8% já tentou suicídio e 87% estão em tratamento. 

 
 DISTRITO DE AURORA 
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No Distrito de Aurora foi possível identificar a seguinte realidade: 72% das 

pessoas que apresentam algum tipo de transtorno são do sexo feminino, o tipo de 

transtorno mais identificado foi a depressão, se apresentando em um total de 79% 

dos casos. 48% desse público tem o nível fundamental I de escolaridade, 

seguidos de 28% que são analfabetos. 69% moram sozinhos, 38% já tentaram 

suicídio e 96% estão em tratamento. 

 
 REGIÃO DE RIACHO VERDE 
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Superior 

2% 

MORA COM QUEM? 
Sozinho 

7% 

 

 
Ensino 

Fundamental 
24% 

Analfabeto 
52% 

 
 
 

JÁTENTOU SUICIDIO? 
 

FAZ TRATAMENTO? 
Não 
5% 

 
 
 

Familiar 
93% 

Não 
35% 

Sim 
65% 

 
 
 

Sim 
95% 
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Na Região de Riacho Verde, a realidade se apresenta da seguinte forma: 

semelhante às demais localidades, a maioria das pessoas que apresentam algum 

tipo de transtorno também são do sexo feminino, apresentando um percentual de 

64%, o tipo de transtorno mais identificado foi a ansiedade, com um percentual de 

32%, seguida de 23%, que não têm um diagnóstico preciso. 52% desse público, 

são analfabetos. 7% moram sozinhos, 65% já tentaram suicídio e 95% estão em 

tratamento. 

 
3. REDE DE POLITICAS SETORIAIS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN 

PINHEIRO. 

 
3.1 ASSISTÊNCIASOCIAL 

 
 

De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, “a 

Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais realizada através de um 

conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimentos 

às necessidades básicas.” 

Essa concepção para a Assistência Social brasileira é institucionalizada a 

partir da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei 8.742 de 7 de 

dezembro de 1993, inserindo-a no sistema de bem-estar social brasileiro, somando- 

se à Saúde e à Previdência Social, formando assim, o tripé da Seguridade Social. 

A inserção na Seguridade Social aponta para o seu caráter de política de 

Proteção Social, articulada a outras políticas do campo social, voltadas à garantia de 

direitos e de condições dignas de vida. Nessa perspectiva, tem como principais 

objetivos: o provimento de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 

social básica e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 

necessitarem; também é objetivo dessa política contribuir com a inclusão e a 

equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e 

serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural e assegurar 

que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que 

garantam a convivência familiar e comunitária. 
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Conforme a Política Nacional de Assistência Social, PNAS (2004), constitui 

público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se 

encontrem em situações de vulnerabilidade e riscos, por exemplo: 

Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida;  identidades estigmatizadas 

em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 

deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 

públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência 

advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 

inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e  

alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco 

pessoal e social (PNAS,p.33, 2004). 

 

A PNAS estabelece que o desenvolvimento da Política de Assistência Social 

deve ocorrer a partir de um Sistema Único, com ações e responsabilidades 

descentralizadas nos três poderes (municipal, estadual e federal). 

O Sistema Único de Assistência Social (Suas), requisito essencial da LOAS 

para lhe dá efetividade como política pública, trata-se de um sistema público que 

organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil. Com 

um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e recursos dos três níveis 

de governo para a execução e o financiamento da Política de Assistência Social, 

envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, 

municipais e do Distrito Federal. 

As proteções afiançadas por essa Política estão assim estruturadas: Proteção 

Social Básica, destinada a prevenir situações de riscos mediante o desenvolvimento 

de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, modalidades 

de atendimentos assistenciais destinados à famílias e indivíduos que se encontrem 

em situação de violação de direitos, em decorrência de algumas situações, como por 

exemplo: abandono, maus tratos físicos, psíquicos, abuso sexual, uso de 

substâncias psicoativas , cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, 

entre outros fatores. 

No Município de Deputado Irapuan Pinheiro, a Secretaria de Assistência 

Social, Trabalho e Empreendedorismo (SASTE), é a responsável pela gestão da 

Política Municipal de Assistência Social. O município, conforme prevê a Norma 
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Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, encontra- 

se habilitado em Gestão Básica, sendo responsável por organizar a Rede de 

Proteção Social Básica, com o objetivo de prevenir as vulnerabilidades e situações 

de risco pessoal e sociais das famílias e indivíduos. 

Dentro da Secretaria de Assistência Social, estão os seguintes setores e/ou 

coordenações: Gestão do Suas– que tem como principal objetivo o aprimoramento 

da gestão da Política de Assistência Social, mediante o planejamento, articulação, 

monitoramento e avaliação das ações propostas, assessorando tecnicamente as 

ações planejadas pelos gestores municipais da política; Vigilância 

Socioassistêncial – está vinculado à Gestão do Suas e contribui em sentido amplo 

auxiliando a formulação, planejamento e execução de ações que induzam à 

adequação da oferta às necessidades da população, tendo em vista que, objetiva 

detectar e compreender as situações de precarização e de agravamento das 

vulnerabilidades que afetam os territórios e os cidadãos, através da produção, 

sistematização e análise de informações territorializadas, mediante o gerenciamento 

e consulta de sistemas informatizados do SUAS. Além destas, têm as seguintes 

coordenações: Coordenação do Cadastro Único e Bolsa Família; Coordenação 

da Proteção Social Básica; Coordenação da Proteção Social Especial; Setor do 

Trabalho e Empreendedorismo; 

Funcionam ainda os seguintes Programas e /ou Projetos: 

Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa; Projeto “Eu Sou Cidadão Amigos da 

Leitura”; Projeto “O Ceará Cresce Brincando”; Programa Cartão Confiança (em 

processo de institucionalização). 

Além do exposto, também estão vinculados à Secretaria de Assistência 

Social, Trabalho e Empreendedorismo seis Conselhos de Direitos ativos e que se 

encontram regularmente. São estes: Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDI, Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDPD, Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher – CMDM, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 

CONSEA. 

Os conselhos são mecanismos legais e institucionais de controle social das 

políticas públicas no Brasil, compostos por representantes do Governo (no nível em 
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que atuam) e representante da Sociedade Civil, tendo a sua organização e 

funcionamento iniciado com o processo Constituinte de 1988 e posteriormente com 

rigorosas leis, portanto, são espaços democráticos de decisão e participação social 

na construção das políticas públicas, de forma deliberativa. Assim sendo, pode =se 

dizer que o Controle Social se manifesta atuante no Município de Dep. Irapuan 

Pinheiro. 

Quanto aos equipamentos, no âmbito da Assistência Social, o município 

oferta à população usuária da Política de Assistência Social ou a quem dela 

necessitar: 

 1 (um) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, 

responsável pela execução dos Serviços de Proteção Social Básica – o CRAS 

Maria Creuza Pinheiro. O referido equipamento atende a todo território de 

Deputado Irapuan Pinheiro e tem como objetivo a atuação junto à famílias e 

indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o convívio 

sociofamiliar, através da oferta de serviços, programas eprojetos. 

São considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles 

que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus 

vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de 

seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a 

convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias cujos vínculos 

familiar e comunitário não foram rompidos, bem como a promoção da 

integração ao mercado de trabalho (PNAS, p.36,2004). 

 

Descreveremos alguns desses serviços realizados/ofertados pelo CRAS, bem 

como sua descrição de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009). 

 Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), serviço 

que consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade 

de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, 

promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade 

devida. 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), serviço 

realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 

aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim 

de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações 
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de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações 

desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas 

histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de 

modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 

pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e 

a convivência comunitária. 

 Programa Criança Feliz esse programa tem o objetivo de apoiar e 

acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância (crianças de 0 a 

6 anos de idade) e facilitar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e 

de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam. O Programa se 

desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, 

educação, assistência social, cultura e direitos humanos. 

 Grupo de Gestantes – grupo formado por mulheres gestantes, usuárias dos 

serviços, programas e projetos da Política de Assistência Social, com perfil de família 

em extrema pobreza e/ou pobreza. Tem como principal objetivo o acompanhamento 

dessas gestantes, mediante orientações e oferta de benefício eventual em forma de 

“kit bebê”, um kit formado com os principais itens necessários ao bebê logo após o 

nascimento. 

Outro equipamento bastante importante, presente no município, é a COZINHA 

COMUNITÁRIA MARIA DELTA DA FONSECA. O acesso aos serviços da Cozinha 

Comunitária é universal, contudo o programa e as suas atividades foram idealizados 

para o atendimento de indivíduos referenciados nos serviços socioassistenciais, bem 

como usuários do Programa Bolsa Família, ofertando alimentação de qualidade a 

um preço acessível ao público supracitado. 

 
3.2 SAÚDE 

 
 

O município de Dep. Irapuan Pinheiro, conta com 16 (dezesseis) 

estabelecimentos de saúde, distribuídos na zona urbana e rural. Atualmente dispõe 

de 05 (cinco) Equipes do Programa Saúde da Família – PSF cobrindo 100% do 

município e 04 (quatro) equipes de Saúde Bucal, dando uma cobertura de 80% 
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(oitenta por cento) da população Irapuense.  A tabela abaixo apresenta os referidos 

equipamentos de Saúde presentes no município: 

 

O município fez a implantação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

(NASF) credenciado junto ao MS, vinculado ao CNES 5862434 do POSTO DE 

SAUDE MANOEL ROCIMAR PINHEIRO. A equipe multiprofissional atua junto às 

cinco equipes do programa de Estratégia Saúde na Família – ESF do município. 

Todos os profissionais com carga horária compatível com o que reza as Portarias 

Ministeriais, atendendo as demandas e dando suporte as equipes da ESF. 

No que diz respeito à composição da equipe de apoio, a mesma está 

composta por seis profissionais e foi montada de acordo com as necessidades 

epidemiológicas do município. 

A equipe do NASF atualmente é comporta por: (01) nutricionista, (02) 

fisioterapeutas, (01) Assistente Social, (01) Profissional de Educação Física, (01) 

Psicólogo. A equipe multiprofissional atua junto a ESF dando suporte com trabalhos 

educativos, preventivos, palestras, acompanhamento de pacientes (consultas 

continuadas e orientações) e reabilitação. 

O município conta com 09 (nove) Postos de Saúde funcionando de segunda à 

sexta. Destes, 4 como ponto de apoio. Outro dispositivo de saúde é o Hospital 

Municipal 
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São Bernardo, hospital de pequeno porte. A Regional do município de Dep. Irapuan 

Pinheiro é o Iguatu, onde os pacientes são encaminhados para atendimentos 

especializados. Em saúde mental, encaminhamos para nossa Regional, pacientes 

que são acompanhados no CAPS III, CAPS AD e INFANTIL. A atuação do NASF 

como apoio as Estratégias Saúde da Família, acontecem 2 (duas) vezes por mês em 

cada posto de saúde, sendo 01 psicólogo para os 9 postos (5 uaps e 4 pontos de 

apoio). 

 
3.3 EDUCAÇÃO 

 

A Educação conforme prevê o art. 5º da Constituição Federal de 1988 é um 

direito de todos e dever do Estado, mas também da família, devendo ser promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando assim, o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

É indiscutível que essa importante política pública é na prática o que 

possibilita instrumentalizar o indivíduo para o desenvolvimento de suas 

potencialidades, habilidades e também apropriação de conhecimentos. 

A política de Educação no município é administrada pela Secretaria Municipal 

de Educação. A Rede Municipal de Ensino é composta por 5 (cinco) Escolas de 

Ensino Fundamental e 2 (duas) de Educação Infantil, totalizando assim, 7 (sete) 

Unidades que atendem à população estudantil. O município também conta com 1 

(uma) Escola de Ensino Médio (Estadual) e 1 (um) Centro de Atendimento 

Educacional Especializado, destinado ao atendimento de estudantes com deficiência 

que necessitam de um acompanhamento especializado de modo a eliminar e/ou 

atenuar as barreiras que dificultam sua plena participação na sociedade bem como o 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

A população estudantil do município, no ano de 2019 é composta por 1.450 

(mil, quatrocentos e cinquenta) discentes1. Destes, 267 estão na Educação Infantil, 

representando portanto 18, 41% do total de alunos e 1.183 estão no Ensino 

Fundamental, representando 81,58%. O município dispõe de 183 (cento e oitenta e 

 

1Os dados apresentados são de informações dadas pela Secretaria Municipal de Educação do 

Município. 
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três) professores(as) da Rede Pública, a maioria efetivados por meio de concurso 

público. Entre os principais Programas e/ou Projetos desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação, estão: 

 Mais Paic - Programa de Aprendizagem na Idade Certa. Este é um Programa 

de cooperação entre o Governo do Estado e os municípios cearenses, que tem 

como objetivo apoiar os municípios financeiramente e tecnicamente para 

alfabetizar os alunos. O referido programa, ampliou essa cooperação já existente, 

antes denominado PAIC+5, tendo em vista que atendia alunos até o 5º ano e 

passou a atender também do 6º ao 9º ano. 

 Programa Mais Alfabetização – Programa criado pelo Ministério da Educação- 

MEC, desenvolvido em parceria com as Secretarias de Educação nas Unidades 

Escolares e tem como objetivo fortalecer e apoiar técnica e financeiramente as 

unidades escolares no processo de alfabetização de estudantes regularmente 

matriculados nos dois primeiros anos do ensino fundamental. 

 Programa Novo Mais Educação – Também criado pelo MEC, desenvolvido nas 

escolas, tem como objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e 

Matemática, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 

adolescentes, do 3º ao 9º ano do ensino fundamental. 

 Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas - Desenvolvido 

através da parceria entre Prefeitura (Secretaria Municipal de Educação) e 

Governo Estadual (Secretaria Estadual de Segurança Pública), o Programa 

consiste em uma ação conjunta entre as Policias Militares, Escolas e Famílias, 

com o objetivo de prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, 

bem como orientação quanto às pressões e as influências diárias que contribuem 

para o uso de drogas e à prática de violência, desenvolvendo desse modo, 

habilidades para resisti-las. 

 Programa Agrinho – Programa de responsabilidade social do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural – SENAR, desenvolvido nas escolas que tem como 

principal objetivo promover a educação e a formação inclusiva no campo, com a 

missão de formar futuras gerações para a agricultura. 
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 Programa JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos - Tem como 

objetivo, a educação empreendedora para o ensino fundamental incentivando os 

alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de 

coletividade. 

 Projeto Educação Contextualizada – Trata-se de um projeto de iniciativa de 

Organizações da Sociedade Civil, que tem como objetivo uma educação 

emancipadora a partir da realização de diversas ações de fortalecimento da 

educação para convivência com o semiárido nas escolas e nas comunidades. 

A escola, enquanto um espaço de aprendizado e de interação social tem se 

tornado palco de inúmeras manifestações de problemas que afetam às crianças e 

adolescentes no seu cotidiano, repercutindo negativamente na saúde mental dos 

discentes, assim como no seu aprendizado e na própria convivência com os demais. 

Diante disso, faz-se extremamente necessário que esse espaço seja um ambiente 

positivo e acolhedor, pois por ser frequentado por determinado público, este parece 

ser um importante local para a prevenção. 

No caso de crianças e adolescentes, muitas vezes é a escola a primeira a 

identificar o problema, a partir disso, é importante que se inicie uma articulação com 

as demais políticas de atendimentos, como saúde, assistência social, entre outras 

para garantir todos os atendimentos necessários. Todavia, não podemos 

desconsiderar que para a escola tornar-se um ambiente efetivo na prevenção ao 

suicídio, é preciso investir na capacitação de professores, infraestrutura, assim como 

de toda a comunidade escolar, para a identificação de mudanças de comportamento, 

por exemplo, que podem indicar algum tipo sofrimento que leve ao comportamento 

suicida, devendo ser dada a correta atenção. 

 
4. MAPEAMENTO DA REDE INTERSETORIAL PARA PREVENÇÃO AO 

SUICÍDIO. 

ATOR SOCIAL/ 
INSTITUIÇÃO 

NATUREZA/COMPETÊNCIA FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊN 
CIA DA 
ATUAÇÃO 

Programa Estratégia 

Saúde da Família - 

ESF 

Porta de entrada do Sistema 

Único de Saúde – SUS, a 

ESF materializa   a Atenção 

Primária      nos    territórios, 

A ESF é composta por 

equipe multiprofissional, 

que       executam,   de 

acordo          com        a 

Em todo 

território do 

Município. 
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 elegendo a família e seu 

espaço social como núcleo 

básico de abordagem no 

atendimento à saúde; busca 

promover a qualidade de  

vida da população e intervir 

nos fatores que colocam a 

saúde em risco,  com 

atenção integral, equânime e 

contínua através do 

estabelecimento de um 

vínculo entre os profissionais 

de saúde e a população, 

fomentando uma maior 

adesão do usuário aos 

tratamentos e às 

intervenções propostas pela 

equipe desaúde. 

qualificação  de   cada 

profissional, 

intervenções de saúde 

nos diversos ciclos da 

vida,  mediante   a 

identificação        dos 

problemas    de   saúde 

mais   comuns    e 

situações de risco aos 

quais a população está 

exposta.   A  equipe é 

composta    por  médico 

(a), generalista ou de 

Saúde  da    Família, 

enfermeiro(a),    técnico 

de     enfermagem, 

odontólogo (a),  técnico 

de saúde    bucal  e 

Agentes Comunitários 

(as) de Saúde. 

 

ATOR SOCIAL/ 
INSTITUIÇÃO 

NATUREZA/COMPETÊNCIA FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊN 
CIA DA 
ATUAÇÃO 

 

 

 

 

 
Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e 

Atenção Básica – 

NASF/AB 

Tem como principal objetivo 

apoiar a consolidação da 

Atenção Básica nomunicípio, 

ampliando as ofertas de 

saúde na Rede de serviços, 

assim como a resolutividade, 

a abrangência e o alvo das 

ações. Não se configura 

portanto, como porta de 

entrada para o SUS, mas 

como apoio as Equipes de 

Saúde da Família, atuando 

de forma integrada à estas. 

O NASF é composto por 

uma equipe 

multiprofissional: 

Psicóloga, Assistente 

Social, Fisioterapeutas, 

Nutricionista  e 

profissional de 

Educação Física. Estas 

profissionais atuam de 

forma integrada e 

interdisciplinar, para o 

apoio às ESF, através 

de discussão de casos, 

atendimentos conjuntos, 

educação em saúde, 

visitas domiciliares e 

havendo necessidade, 

encaminhamento        à 

Rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todo 

território do 

Município. 
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ATOR SOCIAL/ 
INSTITUIÇÃO 

NATUREZA/COMPETÊNCIA FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊN 
CIA DA 
ATUAÇÃO 

 

Hospital Municipal 

São Bernardo - 

HMSB 

Hospital de pequeno porte, 

garante o atendimento aos 

usuários na oferta de 

serviços/procedimentos de 

saúde, com apoio de uma 

equipe multiprofissional. 

Atua de forma integrada 

aos demais 

equipamentos e/ou 

serviços da Rede de 

Atenção à Saúde, na 

realização de serviços e 

procedimentos de 

saúde, e na segurança 

do paciente, objetivando 

a resolutividade  da 

atenção e continuidade   

do cuidado. 

 

 

Municipal 

 

Programa Saúde na 

Escola – PSE 

O Programa visa à 

integração e articulação 

permanente da Educação e 

da Saúde, contribuindo para 

a formação integral dos 

estudantes por meio de 

ações de promoção, 

prevenção e atenção à 

saúde, com vistas ao 

enfrentamento das 

vulnerabilidades que 

comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças 

e jovens da Rede Pública de 

Ensino. 

As atividades de 

Educação e Saúde do 

PSE são realizadas de 

forma conjunta com as 

escolas, pelas Equipes 

de Estratégia Saúde da 

Família e as Equipes de 

Educação, por 

intermédio do 

planejamento, execução 

e monitoramento de 

ações de prevenção, 

promoção e avaliação 

das condições de saúde 

dos educandos. 

 

Em 100% das 

Escolas 

Municipais. 

 

Centro de Referência 

da Assistência Social 

– CRAS 

O CRAS configura-se como a 

porta de entrada da 

Assistência Social. É um 

importante equipamento 

onde são oferecidos os 

serviços de Proteção Social 

Básica, com o objetivo de 

fortalecer a convivência com 

a família e a comunidade. 

O referido Equipamento 

atende a todo território 

de  Deputado  Irapuan 

Pinheiro, através  da 

atuação junto à famílias, 

e indivíduos em seu 

contexto familiar e 

comunitário, através de 

acompanhamento, 

orientação, 

encaminhamento   à 

Rede e  oferta  de 

serviços, programas e 

projetos. 

 

 

 

 

Em todo 

território do 

Município. 
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ATOR SOCIAL/ 
INSTITUIÇÃO 

NATUREZA/COMPETÊNCIA FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊN 
CIA DA 
ATUAÇÃO 

 

 

Rede de Educação 

Municipal e Estadual 

Instituições formativas de 

caráter pedagógico para 

garantia de forma sistemática 

da apropriação do 

conhecimento acumulado 

pela humanidade, 

contribuindo para o 

desenvolvimento integral do 

sujeito histórico; 

Atuam no ensino, 

aprendizagem e 

formação, mediante 

prática pedagógica que 

possibilite um processo 

de construção, 

apropriação  e 

mobilização de saberes, 

assim          como        o 

desenvolvimento de 

diversas habilidades, 

contribuindo para a 

formação   de  cidadãos 

críticos e conscientes de 

seus deveres e direitos, 

capazes de atuarem 

como agentes da 

mudança. 

Atende a toda 

população 

estudantil do 

Município. 

 

 

 

Conselho Tutelar 

Órgão integrante da 

administração pública local, 

autônomo e não jurisdicional, 

formado por cinco membros 

escolhidos pela sociedade, 

através de eleições, e 

encarregado de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, 

definidos pelo ECA. 

Atende crianças e 

adolescentes com seus 

direitos ameaçados ou 

violados, aplicam 

medidas de proteção; 

orientam pais e/ou 

responsáveis; levam ao 

conhecimento  do 

Ministério Público fatos 

que         o        Estatuto 

determine como 

violação dos direitos de 

crianças  e 

adolescentes. 

 

 

 

 

Em todo 

território do 

Município. 

Conselhos de 

Direitos: Conselho 

Municipal dos Direitos 

da Crianças e do 

Adolescente  – 

(CMDCA), Conselho 

Municipal dos Direitos 

do Idoso – (CMDI), 

Conselho Municipal 

dos Direitos da 

Pessoa com  

Deficiência  – 

(COMDPD), Conselho 

Órgãos colegiados 

constituídos, de forma 

paritária, por representantes 

do Governo (municipal) e da 

Sociedade Civil, vinculados à 

Secretaria de Assistência 

Social, Trabalho e 

Empreendedorismo. São 

órgãos deliberativos que 

fiscalizam e acompanham a 

execução das políticas 

públicas voltadas para os 

públicos de sua atuação. 

Proposição, 

acompanhamento e 

avaliação das políticas 

públicas desenvolvidas; 

recepção e notificação 

de casos de violação de 

direitos. 

 

 

 

No território do 

Município 
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Municipal dos Direitos 

da Mulher – (CMDM). 

 

 

 

 

 

Ministério Público do 

Estado do Ceará - 

MPCE 

Presente no Município, 

através de uma Comarca, 

trata-se de uma Instituição 

permanente, essencial à 

função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos 

interesses sociais e 

individuais indisponíveis. 

Fiscaliza o cumprimento 

da Constituição Federal 

e das leis, procurando 

interagir com a 

sociedade, com o 

propósito de contribuir 

para a sua 

transformação, na 

busca      de    equilíbrio 

social e da promoção da 

justiça com 

responsabilidade, 

atuando na defesa da 

ordem  jurídica, do 

regime democrático  e 

defesa  dos interesses 

sociais e 

individuais indisponíveis. 

 

Estadual 

ATOR SOCIAL/ 
INSTITUIÇÃO 

NATUREZA/COMPETÊNCIA FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊN 
CIA DA 
ATUAÇÃO 

Associação de Pais e 

Amigos dos 

Excepcionais - APAE 

Órgão da Sociedade Civil, que 

têm como objetivo prestar 

serviços à comunidade 

de acordo com sua missão 

institucional, contribuindo para 

a garantia de direitos, 

integração, convivência social 

e fortalecimento da dignidade 

humana de pessoas 

com deficiência. 

Presta serviços gratuitos 

à Pessoa com 

Deficiência Intelectual 

e/ou Múltipla, na área da 

Educação. Os serviços 

desenvolvidos não 

estão restritos a uma 

determinada faixa etária, 

pessoa com 

deficiência. 

Em todo território 

do Município. 

 

Igrejas (Católicas e 

Protestantes) 

Organizações religiosas sem 

fins lucrativos formadas por 

membros que estejam em 

plena comunhão com essas 

Instituições. 

Têm como prioridade a 

Missão Espiritual e 

constitui-se da pregação 

do Evangelho 

comunhão entre 

membros (irmãos) 

evangelização, apoio 

espiritual, 

aconselhamento e 

desenvolvimento de 

ações e/ou projetos. 

  

No território do    

Município  

* Estes são alguns Atores Sociais/Instituições presentes no município de Deputado Irapuan 

Pinheiro, que podem contribuir na prevenção ao suicídio.  
 



  

 

5. MAPEAMENTO DAS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA REDE. 

 AMEAÇAS, DESAFIOS E GARGALOS:  

 

 

NO ÂMBITO DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS 

SOCIAIS DA REDE MUNICIPAL 

 Ausência de um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, para 

o atendimento prioritário às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental; 

 Ausência de um Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS para atendimento a famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social, com seus direitos 

violados.  

 Poucos espaços de lazer, ofertados à população; 

 Ausência de Ambulatório em Saúde Mental; 

 

 

 

 

 

NO ÂMBITO DE RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL: 

 Insuficiência de profissionais, diante da alta demanda de 

transtornos relacionados à Saúde Mental; 

 Ausência de um Psiquiatra e um Psicólogo Clínico; 

 Ausência de uma equipe volante no Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS; 

 Ausência de capacitação/formação contínua sobre Saúde 

Mental para os profissionais de Saúde, bem como para os 

demais; 

 Insuficiência de profissionais para compor Equipe 

Psicopedagógica Escolar; 

 Inexistência de cuidados clínicos de psicologia emergencial; 

 Ausência de profissionais de Psicologia e Serviço Social na 

Educação; 

 Profissionais sobrecarregados, dado a alta demanda, junto às 

solicitações diversas; 

 

 

NO ÂMBITO DE INSUMOS DA REDE MUNICIPAL: 

 Burocracia para aquisição de medicamentos de alta 

complexidade; 

 Inexistência de Protocolo Municipal de Triagem Psicológica dos 

pacientes de Saúde Mental; 

 Insuficiente e/ou escassa manutenção de equipamentos de 

trabalho em alguns setores (Ex: impressora, computadores), 31 



  

 

 

 

 POTENCIALIDADES E FORTALEZAS: 

 

 

 

 

 

NO ÂMBITO DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS 

SOCIAIS DA REDE MUNICIPAL: 

 CRAS; 

 Conselho Tutelar; 

 Academia da Saúde; 

 NASF 

 Um Hospital Municipal de pequeno porte.  

 Postos de Saúde 

 Escolas 

 Quadras poliesportivas em todos os Distritos; 

 Centro de Assistência Farmacêutica - CAF 

 Rádio Comunitária; 

 Associações Comunitárias; 

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;  

 Casa de Apoio na cidade de Fortaleza, mantida pela Secretaria 

de Saúde, para acomodar os pacientes que se deslocam para 

serviços de saúde na Capital. 

 

NO ÂMBITO DE RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL: 

 Comprometimento dos profissionais em sua atuação;   

 Equipes do Programa Saúde da Família – PSF cobrindo 100% 

dificultando a celeridade do andamento dos trabalhos.   

 

 

 

NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS: 

 Ações pontuais, intensificadas apenas em determinado período; 

 Cortes nos recursos repassados aos municípios; 

 Ausência de programas e/ou projetos para fortalecer o combate 

ao uso de álcool e outras drogas, tendo em vista que o 

PROERD atende apenas a comunidade escolar; 

 Ausência de Projeto de Educação Física em todos os Distritos; 

 Inexistência de triagem com alunos com dificuldades na 

aprendizagem. 

 Inexistência de programas e/ou projetos voltados 

exclusivamente para a Saúde Mental; 

 Dificuldades ao trabalhar as demandas numa 

perspectiva intersetorial;  
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do município; 

 Nucleação rápida de atendimento psicológico; 

 Atendimento Hospitalar em casos de crises;  

 

 

NO ÂMBITO DE INSUMOS DA REDE MUNICIPAL: 

 Distribuição gratuita de medicamentos de baixo e médio custo; 

 Aquisição de carros e/ou ambulâncias para o desenvolvimento 

dos trabalhos na Secretaria de Saúde. 

 Oferta de ônibus confortável para transportar os pacientes que se 

deslocam rotineiramente para a Capital, para consultas 

especializadas e/ou procedimentos não realizados no município. 

 Oferta de transporte regularmente para pacientes que são 

encaminhados para a Regional em Iguatu.   

 

 

 

 

 

NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS: 

 Realização de grupos de secção de Tabagismo; 

 Oferta de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 

SCFV, através do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS; 

 Realização de grupos de Gestantes através do CRAS; 

 Implantação e funcionamento da Cédula de Mediação Escolar; 

 Realização da Campanha de Prevenção ao Suicídio – Setembro 

Amarelo. 

 Realização de Campanhas de Combate ao Trabalho Infantil; 

Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; 

 Existência dos Conselhos Municipais, que atuam no 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas 

desenvolvidas, recepção e notificação de casos de violação de 

direitos; 
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 6. PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. 

 
OBJETIVO 

 
AÇÃO 

 
PÚBLICO 

ALVO 

 
RECURSOS 

 
RESULTADOS 
 ESPERADOS 

 
RESPONSÁVEIS 

MEIOS 
DE  

VERIFICAÇÃO 

A AÇÃO SERA 
CONTÍNUA? 

PRAZO/ 
CRONOGRAMA 

Capacitar os 
profissionais das 
Instituições de 

Ensino para que 
possam 

identificar e 
atuar sobre os 

comportamentos 
suicidas. 

Formação 
continuada 

para os 
profissionais 

da 
Educação. 

Profissionais 
da 

Educação. 

Recurso 
Próprio/Contratação 
de Profissional ou 

empresa para 
prestação de 
serviço(s) de 
Capacitação/ 

treinamento dos 
profissionais de 

Educação do 
Município   

Profissionais 
capacitados 
para lidarem 

com situações 
identificadas. 

Gestão 
Municipal 

Instrumentais 
de 

notificação e 
acompanha- 

mento 
 

 
 
 
 

 

 
Formação 
Semestral 

 
 

Trabalhar a 
prevenção do 
suicídio nas 
Escolas, por 

meio de ações 
voltadas para a 
saúde mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incluir a 
temática do 
suicídio nas 

ações do 
PSE. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Estudantes   Recursos 
humanos; 

 Data Show; 

 Notebook; 

 Caixa de som; 

Melhoria da 
saúde mental 

dos estudantes  
e 

diminuição do 
comportamento 

autolesivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégia 
Saúde da 

Família – ESF 
e NASF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produção 
Coletiva e E-

Sus 

 
Contínua 
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OBJETIVO 

 
AÇÃO 

 
PÚBLICO 

ALVO 

 
RECURSOS 

 
RESULTADOS 
 ESPERADOS 

 
RESPONSÁVEIS 

 
MEIOS 

DE  
VERIFICAÇÃO 

 
A AÇÃO SERA 
CONTÍNUA? 

PRAZO/ 
CRONOGRAMA 

Prevenir 
agravos de 

saúde mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizar 
atividades 

de 
orientação 
aos pais, 
quanto a 

prevenção 
do 

desenvolvi-
mento de 

transtornos 
psicológicos. 

Pais de 
alunos do 

Ensino 
Infantil 

 Recursos 
humanos; 

 Data Show; 

 Notebook; 

 Caixa de som; 

Diminuição 
gradativa dos 

diagnósticos de 
transtorno 

mental, bem 
como 

identificação 
precoce de 

ajuda 
profissional. 

 
NASF  

e  
CRAS 

 Produção 
Coletiva, 

 E-Sus 

 Instrumenta-
is de 
acompanha- 
mento do 
CRAS 
 

 
Semestral- 

mente   

Orientação do 
Processo de 

trabalho. 
 
 
 

Implantação 
do Protocolo 

de Saúde 
Mental no 
Município. 

Profissionais 
da Saúde 

Recursos Humanos  Melhoria na 
atenção a 

saúde mental 
da população;  

Secretaria de 
Saúde 

 E-Sus 

 SIA 

 Portaria do 
Ministério da 
Saúde. 

 
Ação 

Contínua  

Ofertar serviços 
clínicos de 

saúde mental á 
população.  

 
 
 

 
 
 

Implantação 
do Serviço 

Ambulatorial 
de Saúde 

Mental  

População 
em geral  

 Recursos 
financeiros 
próprios; 

 Recursos 
Humanos; 

 Espaço físico; 
 
 
 
 
 

Melhoria na 
atenção a 

saúde mental 
da população; 

Secretaria de 
Saúde 

 E-Sus 

 SIA 
 

Ação 
Contínua 
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OBJETIVO 

 
AÇÃO 

 
PÚBLICO 

ALVO 

 
RECURSOS 

 
RESULTADOS 
 ESPERADOS 

 
RESPONSÁVEIS 

 
MEIOS 

DE  
VERIFICAÇÃO 

 
A AÇÃO SERA 
CONTÍNUA? 

PRAZO/ 
CRONOGRAMA 

Ofertar 
atendimento 

para os 
profissionais da 

Rede. 
 
 
 
 
 
 
 

Implantar um  
Núcleo de 

Atendimento 
Especializa-

do 
(psicólogos,
psicopeda-
gogos, etc) 

para 
atendimento 

aos 
profissionais.   

Profissio- 
nais de 

todos os 
Setores 

Municipais. 

Recurso próprio ou 
financiado. 

 Melhorar a 
qualidade de 
vida dos 
servidores 
Municipais  

Secretaria de 
Saúde 

 Creden-
ciamento do 
Programa. 
 

 Instrumenta-
is de 
acompanha- 
mento. 

 
Contínua  

Ampliar a oferta 
de exercícios 

físicos em todo 
o Município. 

Expansão 
dos grupos 
de atividade 

física  

População 
geral  

 Recursos 
humanos 
(profissional); 

 Transporte; 

 Espaço físico; 
 

Melhorar a 
qualidade de 

vida e 
proporcionar 

melhores 
condições de 
saúde física e 

mental 

 Secretaria 
de Saúde; 

 Secretaria 
de Esporte; 

 E-Sus 

 SIA 
 

 
Contínua 

Trabalhar a 
prevenção do 
suicídio por 

meio da criação 
de grupos. 

Elaboração 
e 

implantação 
de Projeto 

Municipal na 
área de 
Saúde 
Mental 

Pessoas 
com 

histórico de 
automutila-

ção, 
ansiedade, 
depressão, 

Famílias 
sobreviven-

 Recursos 
humanos 
(profissionais de 
áreas afins). 

 Espaço Físico; 

 Recursos 
audiovisuais; 

 Transporte; 

 Gêneros 

Diminuição da 
incidência dos 
adoecimentos 

mentais, 
ideação 
suicida, 

tentativas de 
suicídio e 
suicídio 

 Secretaria 
Municipal de 
Saúde; 

 NASF; 

 SASTE; 

 CRAS; 

 Agentes 
Comunitários 
de Saúde; 

 Fichas de 
Atendimento 
Individual 
dos 
técnicos; 

 Acompa-
nhamento 
das 
notificações 

 
Contínua 
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tes do 
suicídio e 
outras que 

se 
interessa-
rem pela 

temática do 
grupo.  

alimentícios; consumado no 
município. 

dos casos 
de suicídio 
no SIM; 
 
 
 
 

 
OBJETIVO 

 
AÇÃO 

 
PÚBLICO 

ALVO 

 
RECURSOS 

 
RESULTADOS 
 ESPERADOS 

 
RESPONSÁVEIS 

 
MEIOS 

DE  
VERIFICAÇÃO 

 
A AÇÃO SERA 
CONTÍNUA? 

PRAZO/ 
CRONOGRAMA 

Identificar 
indivíduos e 
famílias que 

necessitam ser 
incluídos em 

grupos, 
atendimento 

individualizados 
e 

acompanhmen-
tos pelas 
equipes 
técnicas;   

 
 
 
 
 

 
 
 

Treinamento 
de 

Guardiões, 
(pessoas 

que no dia-
dia lidam 

com a 
comunidade) 
 para busca 

ativa e 
colaboração  

na 
prevenção 
ao suicídio 
mediante a 

identificação 
de casos 

que 
necessitam 
de atenção. 

 Agentes 
Comunitári-
os de 
Saúde; 

 Professor-
es; 

 Orientado-
res Sociais; 

 Líderes 
Comunitá-
rios; 

 Recursos humanos 
(Contratação de 
Profissional de 
Saúde mental ou 
empresa para 
prestação de 
serviço(s)); 

 Espaço físico 
(auditórios 
municipais) 

 

Maior número 
de profissionais 

e lideranças 
capacitados e 
envolvidos na 
prevenção ao 

suicídio. 

 Gestão 
Municipal 
juntamente 
com a 
articulação 
das 
Secretarias 
de Saúde e 
Assistência 
Social; 

 Certificação/ 
frequência 
das pessoas 
e 
profissionais 
que serão 
capacitados 

 Fichas de 
Atendimento 
Individual 
dos 
técnicos; 

 Acompa-
nhamento 
das 
notificações 
dos casos 
de suicídio 
no SIM; 
 

 

 
Semestral-   

mente  
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SUGESTãO dE CadaSTrO dE SaÚdE mENTal

ESTadO dO paraNÁ
Secretaria de Estado da Saúde – SESA
Superintendência de Atenção à Saúde – SAS
Departamento de Atenção as Condições Crônicas – DACC
Divisão de Saúde Mental – DVSAM

CadaSTrO dE SaÚdE mENTal (COmplEmENTar aO CadaSTrO GEral da UapS)
1. dadOS dE IdENTIfICaçãO dO USUÁrIO

Nome (com letra de forma e sem abreviaturas):

data de nascimento: Idade: Escolaridade:

Sexo:    M ( )     F ( ) TM ( )    AD ( )

Número do prontuário na UBS/ESf:

profissão:

Está trabalhando atualmente?    SIM ( )    NÃO ( )   

Em caso negativo, está recebendo algum tipo de auxílio/benefício?

NÃO ( )    SIM ( )  Qual?     Desde quando? 

Estratificação de risco: data:

Estratificação de risco: data:

Estratificação de risco: data:

2. hISTÓrIa prEGrESSa

Internamento:  SIM ( )    NÃO ( )   

local do último internamento:  ( ) Hospital Geral    ( ) Hospital Psiquiátrico

data e motivo do último internamento:  

Número de Internamentos psiquiátricos:  

Já utilizou serviço de Urgência/Emergência:  NÃO ( )    SIM ( )  Quando?   

atendimentos anteriores em Saúde mental:
( ) UAPS    ( ) Ambulatório    ( ) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

( ) Atendimento Psicológico    ( ) Atendimento Psiquiátrico

( ) CRAS/CREAS  

( ) Outro – Qual?

3. SINTOmaTOlOGIa

Sinais e sintomas e demais informações pertinentes (incluindo os aspectos sociais e familiares e em casos AD, especificar qual o tipo de droga utilizada):

Comorbidades (doenças associadas):

medicação atual:

adesão ao tratamento medicamentoso:  SIM ( )    NÃO ( )

Nome e CBO do profissional (que realizou atendimento):
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ESTadO dO paraNÁ
Secretaria de Estado da Saúde – SESA
Superintendência de Atenção à Saúde – SAS
Departamento de Atenção as Condições Crônicas – DACC
Divisão de Saúde Mental – DVSAM

ESTraTIfICaçãO dE rISCO Em SaÚdE mENTal

Nome (com letra de forma e sem abreviaturas):

Nome e CBO do profissional (que realizou atendimento):

Número de prontuário na UBS/ESf: data:

INSTrUçÕES dE prEENChImENTO:

1) Circule o número correspondente ao sinal/sintoma; 
2) Realize a somatória dos números circulados; 
3) O total de pontos bruto será o escore para a Estratificação de Risco.

SINaIS E SINTOmaS NãO SIm

GrUpO I 

Sensação de morte iminente e/ou pânico 0 5

Medo intenso 0 2

Desrealização 0 3

Despersonalização 0 3

Crises conversivas 0 3

Crise dissociativa 0 3

Queixas somáticas persistentes e/ou hipocondríacas 0 1

Pensamentos ou comportamentos repetitivos e/ou conjunto de rituais 0 3

Pensamentos de inutilidade e/ou sentimento de culpa 0 4

Tristeza persistente acompanhada ou não de choro 0 2

GrUpO II

Ideação suicida e/ou tentativa de suicídio 0 9

Isolamento social 0 6

Heteroagressividade e\ou autoagressividade 0 9

Desinibição social e sexual 0 7

Hiperatividade associada ou não a atos impulsivos 0 3

Euforia 0 4

Elevação desproporcional da autoestima 0 2

Delírio 0 8

Alucinação 0 10

Alteração do curso do pensamento 0 9

Perda do juízo crítico da realidade 0 10
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GrUpO III

Delirium tremens 0 10

Tremor associado ao hálito etílico e sudorese etílica 0 3

Incapacidade de redução e controle do uso de drogas 0 6

Manifestação de comportamento de risco para si e para terceiros 0 6

Tolerância 0 3

GrUpO IV 

Dificuldade manifestada na infância e/ou adolescência de  
compreender e transmitir informação 0 3

Movimentos corporais ou comportamentais estereotipados 0 5

Desatenção manifestada na infância e/ou adolescência 0 4

Inquietação constante manifestada na infância e/ou adolescência 0 2

Regressão 0 1

GrUpO V

Perda da memória 0 3

Perda progressiva da capacidade funcional, ocupacional e social 0 4

Desorientação temporal e espacial 0 5

GrUpO VI

Resistência ao tratamento e/ou refratariedade 0 4

Recorrência ou recaída 0 9

Uso abusivo de substâncias psicoativas 0 10

Exposição continuada ao estresse 0 3

Precariedade de suporte social 0 3

Precariedade de suporte familiar 0 6

Testemunha de violência 0 4

Autor ou Vítima de violência 0 8

Perda da funcionalidade familiar e/ou afetiva 0 6

Vulnerabilidade econômica e ambiental 0 3

Comorbidade ou outra condição crônica associada 0 3

Faixa etária > 6 anos e < de 18 anos 0 10

Abandono e/ou atraso escolar 0 6

0 a 30 pontos  – BaIXO rISCO
31 a 50 pontos – mÉdIO rISCO
51 a 236 pontos – alTO rISCO

pONTUaçãO TOTal: 

ESTraTIfICaçãO: 

rEfErÊNCIaS

MIGUEL, Eurípedes Constantino; GENTIL, Valentim & GATTAZ, 

Wagner Farid. Clínica psiquiátrica. Barueri, SP: Manole, 2011.

World Health Organization. mental health policy, plans and 

programmes – Rev. ed. (Mental health policy and service 

guidance package). Singapore, 2004. 
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5.3.7 matriz: plano de cuidados em saúde mental

ESTadO dO paraNÁ
Secretaria de Estado da Saúde – SESA
Superintendência de Atenção à Saúde – SAS
Departamento de Atenção as Condições Crônicas – DACC
Divisão de Saúde Mental – DVSAM

plaNO dE CUIdadOS Em SaÚdE mENTal
Nome (com letra de forma 
e sem abreviaturas):

data: Nome e CBO do profissional  
(que realizou atendimento):

Número de prontuário na UBS/ESf:

Quadro psicopatológico Transtorno mental ( )  Dependência de álcool e outras drogas ( )

Estratificação de risco Baixo risco ( ) Médio risco ( ) Alto risco ( )

Obs. aGUdIZaçãO ou INTErNamENTO implica em reavaliação do Plano de Cuidado

aTIVIdadE pONTO dE 
aTENçãO

À QUEm SE 
dESTINa praZO rESpONSÁVEl mONITOramENTO

lEGENda

aTIVIdadE: Consultas, atendimentos, visitas domiciliares, atividades em grupo, acompanhamento compartilhado com Equipe do NASF,   
agendamento de atendimento em outros níveis de atenção ou serviços, outras atividades realizadas em Pontos de Atenção da Rede Intersetorial. 
pONTO dE aTENçãO: Serviços disponíveis à comunidade que estão na abrangência de uma determinada região e que de alguma forma podem contribuir no  
processo de reabilitação psicossocial dos usuários com transtornos mentais ou dependentes de álcool e outras drogas:  
•	Pontos	de	Atenção	da	Rede	de	Saúde 
•	Pontos	de	Atenção	da	Rede	Intersetorial:	Centros	de	Convivência;	Cooperativas;	Grupos	de	Trabalho;	Empresas;	Abrigos;	Associações	de	moradores	ou	 
comunitárias; Grupos de ajuda mútua; Oficinas Comunitárias; Igrejas; CRAS; CREAS; Escolas; Outros. 
À QUEm SE dESTINa: Qual pessoa será destinada a ação (por exemplo: usuário e/ou família e/ou comunidade). 
praZO: Tempo que será necessário ou previsto para executar a atividade, incluindo as contínuas. 
rESpONSÁVEl: Qual profissional será responsável pela atividade. 
mONITOramENTO daS aTIVIdadES: Especificar se atividade foi realizada e no prazo previsto. Caso não tenha sido realizada, justificar.

Obs. Considerar a possibilidade de outras atividades que possam ser realizadas ou programadas  
em outros pontos de atenção, tanto da Rede de Atenção à Saúde como da Rede Intersetorial.



 
 
 

 
 
 
 
 

ROTEIRO PARA DIAGNÓSTICO EM SAÚDE MENTAL  
 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

 

SEXO IDADE ESCOLARIDADE 
TIPO DE 

TRANSTORNO 
LOCALIDADE 

MORA SOZINHO OU 
COM FAMILIARES 

JÁ TENTOU 
SUICÍDIO? 

QUANTAS VEZES? 

FAZ 
TRATAMENTO? 
SE SIM, QUAL? 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto  1: Formação de mesa com a presença de algumas autoridades – Apresentação do 
Projeto Vidas Preservadas: O MP e a Sociedade pela prevenção do suicídio. Dep. 
Irapuan Pinheiro, 15 de agosto de 2019. 

Foto  2: Comitê do Projeto Vidas Preservadas no Município de Dep. Irapuan 
Pinheiro. 



Fotos 3 e 4: Formação de grupos: mapeamento das potencialidades e fragilidades da Rede e 

construção do Plano de Prevenção ao Suicídio. 
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