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IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO: 

Criação: 27 de Agosto de 1856 (162 anos). 

Gentílico: Quiteriense. 

Padroeira: Santa Quitéria. 

Endereço da Prefeitura: Rua Professora Ernestina Catunda Nº 50 – Planalto Piracicaba. 

Porte do Município: Pequeno Porte I. 

Área Territorial: 4.260,861 km².  

População IBGE 2016: 42.763 hab. 

População Estimada IBGE 2017: 43.360 hab. 

Distância de Fortaleza/CE: 222 km. 

Clima: Semiárido. 
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Características do Município: 

Nascida em Braga no ano de 120 depois de cristo, Quitéria foi uma das nove 

filhas nascidas de parto único de Calsia Lúcia, que era a mulher de Lúcio Caio Otílio, 

que na época era governador de Portugal e de Galiza. O governador queria que Quitéria 

se casasse com um cortesão chamado Germano, mas ela se recusou, e por conta disto, 

ele acabou por condená-la à morte pelas mãos do próprio Germano. No dia 22 de maio 

de 135, com apenas 15 anos de idade, Quitéria foi executada pelas mãos do próprio 

Germano, que cortou sua cabeça.   

No entanto, a tradição católica diz que antes de ter sua cabeça cortada, Quitéria 

emitiu uma luz muito forte que fez com que os soldados que a prenderam ficassem 

cegos. Santa Quitéria é invocada contra angústia, depressão, mordida de cachorro, e 

raiva do gado.  A tradição também conta que depois de ter sua cabeça decapitada, 

Quitéria a teria tomado em suas mãos e caminhado tranquilamente até a cidade vizinha, 

onde seu corpo finalmente caiu serenamente e foi posteriormente sepultado pelos fieis, 

que viram nisto um sinal da santidade da Virgem Mártir Santa Quitéria.  O nome do 

município é uma homenagem a Santa Quitéria, mártir do século II e habitante 

da Lusitânia. No século VII o povo começou a lhe atribuir milagres e venerá-la como 

mártir, sendo seu nome bastante difundido, sobretudo na França, Espanha e Portugal. 

Chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses. O município de Santa 

Quitéria leva o nome da Santa e que, obviamente a tem por sua padroeira. 

Formação Administrativa: 

Em 1823 foi criado o distrito de Santa Quitéria, sendo este pertencendo a 

Sobral. A povoação teve o nome de Cascavel até a conclusão do templo, que foi 

dedicado a Santa Quitéria. Dai, então, tomou o nome da Santa, o qual perdurou até hoje. 

Seu primeiro vigário foi o Padre Francisco Gomes Parente. 

Atualmente Santa Quitéria possui dez distritos: Santa Quitéria (Sede); Lisieux, 

com uma população estimada em 10.426 hab; Macaraú, com população estimada em 

8.924 hab; Malhada Grande, com uma população estimada em 2.304 hab; Logradouro, 

com uma população estimada em 1.099 hab; Saco do Belém, com uma população 

estimada em 2.141 hab; Raimundo Martins (São José dos Frades), com uma população 

estimada em 2.496 hab; Trapiá, com uma população estimada em 4.245 hab; Riacho das 

Pedras (2017), com uma população estimada em 1.232 hab; Sangradouro (2017). 
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Santa Quitéria possui 16 bairros e todos muito populosos .Planalto Piracicaba: 

11.936 hab. Pedra da Saudade: 6.031 hab. Cinzas: 849 hab. Raimundo Mesquita 

Sobrinho: 1.058 hab. Arco: 836 hab. Wagner Andrade: 314 hab. Boa Vida: 5.972 hab. 

Manduca Penteado: 143 hab. Centro: 5.736 hab. Luís Demerval (Bota Fogo): 1.495 hab. 

Primavera: 3.501 hab. Alto do Cristo: 602 hab. Flores: 5.489 hab. Menezes Pimentel: 

2.946 hab. Edson Lobo(Pereiros): 9.974 hab. Conviver: 100 hab.  

O município de Santa Quitéria tem como atual gestor municipal o senhor 

Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa, o qual assumiu seu quarto mandato em 

2017. E a Câmara Municipal composta por treze (13) vereadores. 

Conhecida ainda como a Terra das Minas de Urânio fóssil, além de conter 

fosfato de mármore branco, sendo responsável por 46% do urânio prospectado no país. 

A mina de Itataia é localizada entre os municípios de Santa Quitéria e Itatira. O 

município de Santa Quitéria situa-se na porção noroeste do Estado do Ceará, na 

microrregião do Sertão Central, distando 222 km de Fortaleza, e tem como municípios 

limítrofes: Cariré, Groaíras, Forquilha, Sobral, Irauçuba, Canindé, Itatira, Boa Viagem, 

Monsenhor Tabosa, Catunda, Hidrolândia, Pires Ferreira e Varjota. Itatira situa-se na 

microrregião dos Sertões de Canindé, distante aproximadamente 216 km de Fortaleza e 

faz limites com os municípios de Canindé, Madalena, Santa Quitéria e Boa Viagem. 

 

1. ORGANIZAÇÃO DAS POLITÍCAS PÚBLICAS SOCIAIS EM SANTA 

QUITÉRIA – CE: 

1.1 – A Política de Assistência Social: 

Em 2005, o município aderiu ao SUAS e passou a receber recursos financeiros 

da União e do Estado para ofertar Serviços de Proteção Social às Famílias. Os serviços 

são ofertados nas unidades de CRAS e CREAS e tem por objetivo garantir proteção 

integral às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco, tanto na área da 

prevenção, como no enfrentamento dessas situações.   

No município temos três CRAS: 

Na Sede – CRAS Monsenhor Luiz Ximenes  

No Distrito do Macaraú – CRAS Irmã Maria Bezerra de Freitas 

No Distrito do Lisieux – CRAS Monsenhor Odilon Marinho de Pinho. 
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Conforme os dados dos Relatórios Mensais de Atendimento dos CRAS, até o 

dia 31 de julho do corrente ano, os CRAS atenderam: 385 crianças e adolescentes com 

idade entre 3 a 15 anos e 200 idosos nos serviços de convivência que acontecem 

semanalmente nas localidades do Macaraú, Trapiá, Sangradouro, Riacho Novo, Lisieux, 

Malhada Grande, Raimundo Martins, Saco do Belém e nos bairros das Cinzas, Pereiros 

e Flores. Também foram atendidas nos três CRAS, cerca de 650 famílias, onde as 

mesmas foram encaminhadas para atendimentos em diversas áreas intersetoriais e 

conforme a situação averiguada, para concessão de benefícios sociais (BPC, Benefícios 

Eventuais ou Bolsa-Família).  

- PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - 

No mês de julho, também foram realizadas 04 oficinas de inclusão produtiva e 

teve como público-alvo, famílias acompanhadas nos CRAS e pelo Programa Bolsa-

Família. Ao todo foram atendidas 67 famílias com os cursos de inclusão produtiva, 

promovido pela Secretaria de Assistência Social e Trabalho de Santa Quitéria.  O 

Programa ACESSUAS Trabalho, da SAST dará continuidade às essas ações 

promovendo outras oficinas de empreendedorismo e de acesso ao Mundo do Trabalho, a 

essas famílias, no intuito que elas se profissionalizem e consigam gerar renda.    

- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – 

Outro programa que trabalha em parceria com o CRAS e em articulação com 

as outras secretarias é o Programa Criança Feliz, que iniciou em Santa Quitéria no 

mês de abril de 2018. O programa atende 450 famílias com crianças de 0 a 6 anos de 

idade nos principais bairros e distritos no Município. Até os dias atuais já registramos 

um total de 4.305 visitas realizadas, onde até o mês de julho, foram realizadas 1.247 

(um mil duzentos e quarenta e sete visitas) cada criança do Programa é visitada 

semanalmente, o Programa acompanha também as gestantes, que recebem visitas 

mensais dos visitadores. 

- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

CREAS – 

Assim como o CRAS, o CREAS é também uma unidade pública vinculada à 

Secretaria de Assistência Social e Trabalho, porém tem por objetivo auxiliar as famílias 

no enfrentamento das situações de violações de direitos, como: exploração financeira, 

abuso sexual, violência domestica, maus tratos, abandono, isolamento e cárcere privado. 
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Os principais casos de violações de direitos atendidos no CREAS são idosos vítimas de 

exploração financeira, crianças e adolescentes vitimas de abuso sexual, negligencia 

familiar e abandono de crianças e adolescentes. No mês de julho/2018, a equipe do 

CREAS realizou 39 visitas na sede e nos distritos. Devido à ausência de um transporte 

exclusivo para a unidade, o CREAS não consegue atender os quase 70 casos que estão 

hoje em acompanhamento e atender outras denuncias de violações de direitos de forma 

imediata.   

- AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – 

AEPETI – 

A Secretaria de Assistência Social e Trabalho também assume a 

responsabilidade pelas Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – AEPETI, que tem vigência para encerrar em dezembro desse ano 

e tem por objetivo criar estratégicas para identificar e encaminhar para a rede 

intersetorial os casos considerados como piores formas de trabalho infantil. 

 

- NUCA – NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO 

DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ. 

O Núcleo de Cidadania de Adolescentes – NUCA do município de Santa 

Quitéria, Ceará, é composto por um grupo de 16 jovens que tem como principal 

objetivo discutir sobre temas relacionados às crianças e adolescentes. A formação do 

Núcleo se consolida também como uma importante etapa para que nosso município 

conquiste a aprovação do Selo UNICEF. O NUCA se reúne quinzenalmente, 

participante ativamente de campanhas que o município vem desenvolvendo.  

 

1.2- A Política da Saúde: 

A Secretaria de Saúde consta com quatorze (14) Unidades Básicas de Saúde, 

sendo nove (9) nos distritos e cinco (5) na sede do município, os quais desempenham 

ações de Promoção e Prevenção à saúde conforme parâmetros estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde. Contando com a atenção de cento e dez (110) Agentes 

Comunitárias de Saúde, sendo 79 do Estado, 31 do município, atuando 30 ACS na zona 

urbana e 80 na zona rural. 
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Contamos com um Hospital Municipal, o qual desenvolve ações de Urgência e 

Emergência, além de acompanhamento clínico hospitalar, voltados à população. 

O NASF (Núcleo Ampliado à Saúde da Família) vem desenvolvendo de forma 

atuante suas ações junto à ESF (Estratégia Saúde da Família) contando com o apoio 

conjunto do Centro de Reabilitação e da RIS (Residência Integrada a Saúde) o que 

proporciona amplo atendimento com uma equipe multiprofissional e intersetorial. 

Existe, também, o Programa Mais Saúde – Terceiro Turno, o qual atua no 

período noturno em uma unidade central para fins de atingir a população de 

trabalhadores com impossibilidade de frequentar as UBS nos períodos diurnos, e, 

minimizando assim, o atendimento na rede hospitalar no município, contando com uma 

equipe multiprofissional. Informamos ainda a existência do PSE (Programa Saúde na 

Escola), com ações de Educação em Saúde em parceria com a Secretaria de Educação. 

O CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial) atua de segunda a sexta-feira, 

desenvolvendo ações interdisciplinares pelos profissionais que o compõem, realizando 

salas de esperas, acompanhamentos com formações de grupos e individuais, consultas 

médicas psiquiátricas, atendimentos psicológico, de enfermagem, Assistente social, e 

Profissional de Educação Física. Realizando ainda visitas domiciliares. 

A CAF (Centro de Abastecimento Farmacêutico) garante apoio quanto a 

distribuição de medicação fornecida pelo SUS, tentando assim atingir as necessidades 

da clientela municipal.  

1.3 – Secretaria de Educação: 

A Secretaria de Educação conta com o total de 47 escolas, sendo duas de 

Tempo Integral na sede do município e conjuntamente desenvolve os seguintes 

Programas: 

 

 PADIN (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil); 

 MAIS PAIC (Programa de Alfabetização na Idade Certa); 

 MAIS ALFABETIZAÇÃO (Apoio na alfabetização do 1º e 2º ano); 

 PETECA (Programa de Educação Contra a Exploração do Trabalho da 

Criança e do Adolescente). 

Vale mencionar, que a educação do município de Santa Quitéria, vem 

desenvolvendo durante o referido ano com ações de proteção ao suicídio, na busca de 
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diagnosticar o problema nas escolas com os jovens, realizando oficinas criando rodas de 

escuta qualificada entre professores e pais, elaborando oficinas “cuidando do cuidador”, 

com o objetivo de orientar sobre as consequências e causas que levam a detectar 

possíveis sintomas de ideações suicidas, depressivas e ansiedade. 

Importante destacar que a Educação do município de Santa Quitéria em busca 

de melhorar a ociosidade dos alunos, em sua programação teve um aumento 

significativo de Escolas de Tempo integral durante o ano de 2019.  

Salientamos que no ano de 2018, havia no município apenas duas escola de 

tempo Integral, já no ano de 2019 esse número passou para 8 (oito), respectivamente: 

 Escola de Tempo Integral Almerinda Jucá, no Bairro Cohab; 

 Escola de tempo Integral Lucia Andrade, no Bairro Boa Vida; 

 Escola de Tempo Integral Luis Dermeval de Andrade, no Bairro 

Primavera. 

 Escola de tempo Integral João Rodrigues Martins, na localidade de São 

José dos Mocós; 

 Escola de tempo Integral, Nossa Senhora da Paz, na localidade de 

Riacho Novo; 

 Escola de Tempo integral, Paulo Bertholo, na localidade de Raimundo 

Martins. 

 Escola de Tempo Integral, Gustavo Rodrigues Rosa, na localidade de 

Logradouro; 

 Escola de Tempo Integral, Antonio Silvestre Pinto, na localidade de 

Nova Brasília.  
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2. PROBLEMATIZAÇÃO: 

CAUSAS: 

 Relações familiares fragilizadas. 

 Dificuldade de auto aceitação. 

 Baixa autoestima. 

 Transição de gênero conflitante. 

 Problemas financeiros. 

 Influência por meio de redes sociais (Jogos, Grupos de Whatsapp, Instagram, 

Facebook, etc). 

 Vulnerabilidade Social. 

 Transtornos Psicológicos e Mentais. 

PROBLEMA IDENTIFICADO: 

 O Suicídio no Município de Santa Quitéria – CE. 

CONSEQUENCIAS:  

 Sofrimento/Adoecimento psíquico dos familiares; 

 Incentivo a possíveis suicidas.  
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3. MAPEAMENTO DA REDE DO MUNICÍPIO: 

ÓRGÃOS PROGRAMAS/PROJETOS 

E/OU SERVIÇOS. 

AÇÃO EQUIPAMENTOS 

EXISTENTES 

ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS  

TERRITÓRIOS 

SAST 
PROGRAMA ACESSUAS 

TRABALHO 

Oficinas de inclusão produtiva 

com Oficinas de Doces 

Regionais, Produtos de 

Limpeza e Depilação. 

Materiais fornecidos 

pela SAST. 

CRAS e outras 

secretarias. 

Zona Urbana e 

Zona Rural. 

SAST 
Programa Criança Feliz. Atende crianças de 0 a 6 anos 

com vulnerabilidade social e 

gestantes. 

Visitas Domiciliares. 
CRAS Zona Urbana e 

Zona Rural. 

SAST 
AEPETI - Ações Estratégicas do 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil. 

Criar estratégicas para 

identificar e encaminhar para a 

rede intersetorial os casos 

considerados como piores 

formas de trabalho infantil.   

 

Visitas Domiciliares e 

Busca Ativa dos 

casos. 

CREAS 
Zona Urbana e 

Zona Rural. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

PSE – Programa Saúde na 

Escola 

Educação em saúde nas escolas 

municipais e estaduais.  

Escolas. Secretaria de 

Educação e secretaria 

de saúde. 

Zona Urbana e 

Zona Rural. 
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Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

PADIN (Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Infantil); 

 

Programa atende crianças de 0 

a 3 anos e 11 meses, realizando 

visitas domiciliares com 

famílias vulneráveis, 

beneficiárias do Bolsa Família 

e Cartão Mais Infância. 

Visitas Domiciliares. Secretaria de 

Educação. 

Zona Urbana e 

Zona Rural. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

MAIS PAIC (Programa de 

Alfabetização na Idade Certa); 

 

Em 2015 o município aderiu ao 
MAIS PAIC – Programa de 
Aprendizagem na Idade Certa. A 
medida teve como finalidade 
ampliar o trabalho de cooperação 
já existente, que além da 
Educação Infantil e do 1º ao 5º 
ano, passou a atender também 
do 6º ao 9º ano nas escolas 
públicas em Santa Quitéria. A 
iniciativa apoia a aprendizagem 
dos alunos para que sigam com 
sucesso, tenham bons resultados 
e ingressem no Ensino Médio 
bem preparados. 

Escolas. Secretaria de 

Educação. 
Zona Urbana e 

Zona Rural. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

Mais Alfabetização (Apoio na 

alfabetização do 1º e 2º ano); 

 

O Programa Mais Alfabetização, 
instituído pelo Ministério da 
Educação (MEC) pela Portaria Nº 
142/2018, 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. 

Escolas. Secretaria de 

Educação. 
19 escolas da zona 

Rural e Urbana.  
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PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DA CIDADE DE SANTA QUITÉRIA: 

 

OBJETIVO AÇÃO META PUBLICO ALVO  RECURSOS RESULTADO 

ESPERADO 

ACOMPANHAMENTO 

Diagnosticar o 

problema nas 

escolas com os 

jovens 

Rodas de escuta.  Atender um maior 

número de alunos. 

Jovens das escolas Data show, som, 

teatro. 

Identificar os 

jovens com 

problemas 

depressivos. 

Mensalmente 

Realizando Capacitações, com Atingir um maior Professores das Data show, som, Profissionais Bimestralmente 

Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

PETECA (Programa de 

Educação Contra a Exploração 

do Trabalho da Criança e do 

Adolescente). 

 

Conscientizar a sociedade e 

famílias acerca do cuidado e 

proteção das crianças e 

adolescentes, desenvolvendo 

estratégias de cooperação e 

transformação social, 

aplicando conhecimentos sobre 

a importância da erradicação 

do trabalho infantil. 

Escolas. Secretaria de 

Educação e escolas. 
05 escolas da zona 

rural e 08 escolas 

na zona urbana. 



14 
 

oficinas criando 

rodas de escuta 

qualificada entre 

professores. 

o objetivo de 

torna-los 

multiplicadores de 

prevenção. 

número de 

profissionais 

capacitados 

redes públicas, 

estaduais e 

particular. 

microfones, papeis, 

canetas, pastas. 

habilitados para lhe 

dar com as 

situações 

acometimento do 

suicídio. 

Realizando 

oficinas criando 

rodas de escuta 

qualificada com os 

pais. 

Orientar e 

esclarecer sobre os 

sintomas referentes 

às ideações 

suicidas, 

depressivas, de 

ansiedade e 

automutilação. 

Atingir o maior 

número de pais. 

Os pais dos alunos 

em geral. 

Data show, som, 

microfones, 

panfletos. 

Pais conscientes 

sobre os temas 

abordados. 

De acordo com as 

reuniões de pais e 

mestres. 

Oficinas sobre a 

abordagem da 

prevenção do 

Suicídio. 

Capacitação dos 

ACS’s, de busca 

ativa em casos nos 

seus territórios. 

Identificar os casos 

e realizar os 

encaminhamentos 

aos órgãos 

competentes. 

ACS’s do 

município de Santa 

Quitéria. 

Data show, 

microfones, 

panfletos 

informativos. 

Profissionais aptos 

a identificar 

pessoas com 

tendências 

suicidas. 

Acompanhar 

estatísticas 

municipais. 
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Sensibilizar a 

população acerca 

dos cuidados com 

a saúde mental. 

Caminhadas no 

centro da cidade, 

panfletagem no 

comercio. 

Promover a 

população o 

conhecimento 

sobre a questão do 

suicídio. 

Sociedade 

Quiteriense e rede 

Inter setorial 

(NASF, ESF, 

CRAS, CREAS, 

HOSPITAL e 

outros) 

Cartazes, carro 

com som, 

panfletos. 

População 

Consciente sobre a 

temática. 

Acompanhar 

estatísticas 

municipais. 

Atendimento de 

paciente no 

momento do 

sofrimento de 

forma mais 

emergencial. 

Plantão 

Psicológico – 

hospital, de forma 

permanente. 

Realizar 

atendimento e 

forma breve e de 

caráter 

emergencial Sem 

necessidade de 

agendamento, 

somente 

encaminhamento. 

Sociedade em 

geral. 

Atendimento 

qualificado, Sala 

apropriada e 

equipada (birô, 

computador) 

Fortalecer a 

prevenção e 

posvenção dos 

casos. 

Acompanhar 

demandas. 

Momento de 

integração tirando 

Sala de espera nas 

UBS. CAPS, 

Possibilitar que a 

comunidade tenha 

Sociedade em geral Panfletos, 

dependendo da 

População mais 

imponderada em 

De acordo com a 

demanda. 
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duvidas a respeito 

do tema “suicídio” 

identificar um 

possível suicida e 

orientar como agir 

diante de tal 

demanda. 

HOSPITAL, 

CRAS, CREAS, 

em alusão a 

prevenção do 

suicídio. 

esclarecimento 

sobre a temática. 

demanda recurso 

áudios visuais. 

relação ao assunto  

Divulgar as ações 

realizadas e os 

resultados de sua 

efetivação para a 

população 

Quiteriense. 

Idealização de uma 

revista a respeito 

do trabalho 

realizado e seus 

efeitos positivos. 

Alcançar o que foi 

realizado durante o 

ano. 

Profissionais e 

sociedade em geral 

Revista e 

panfletos. 

Demonstrar uma 

visão mais ampla 

da Politica Pública 

de Prevenção ao 

suicídio. 

Sociedade em geral. 

Prevenir ideações 

suicidas no Projeto 

Noite e Dia da 

UBS’s. 

 

Garantir plantão 

permanente nas 

UBSF para atender 

casos de suicidas. 

Atendimentos de 

casos de 

automutilação e 

idealização suicida. 

Público com 

situação de 

vulnerabilidade 

e/ou suspeita 

suicida. 

Fortalecimento do 

diálogo: Falar é a 

melhor solução. 

Profissionais 

habilitados para 

realizar 

atendimento sobre 

situação de risco. 

Demanda 

apresentada. 
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4. MAPEAMENTO DOS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES: 

4.1 – Gestão da Politica: 

Fragilidades: 

 Obter maior número de Escola em tempo integral; 

 A não aceitação dos alunos a permanecerem nas escolas de Tempo 

Integral; 

 Projetos sociais dentro das comunidades; 

 Falta de medicação; 

 Falta de capacitação dos profissionais; 

 Estímulo da participação das famílias na vida pessoal e escolar das 

crianças. 

  Potencialidades: 

 ESF (Estratégia Saúde da Família) 

 PSE (Programa Saúde na Escola); 

 JEPP (Jovens Empreendedores Primeiro Passo – Educação e SEBRAE); 

 AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

 Projeto 3º turno da saúde; 

 Duas (2) escolas de Tempo Integral Municipal e Uma (1) escola 

Profissionalizante de Tempo Integral; 

 Bom número de profissionais; 

 NUCA (Núcleo de Atendimento da Criança e o Adolescente); 

 Ações do CRAS e CREAS; 

 Ações do CAPS; 

 Secretaria de Esporte e Cultura bem atuantes junto aos jovens; 

 Projetos: PADIN (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil), 

PETECA, CRIANÇA FELIZ; 

 RIS (Residência Integrada em Saúde); 

 Conselho Tutelar atuante.  
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4.2 - SITUAÇÃO DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS: 

   

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

2017 2018

HOMENS

MULHERES

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Alto índice de violência atingindo jovens 

de faixa etária abaixo dos 18 anos (tráfico 

de drogas); 

 

Conselhos Municipais (CMDCA, 

COMPOD, CMDI, CMAS, CMS) 

Conselho Tutelar; 

Desemprego, causando ociosidade aos 

jovens e pais de famílias 

 

CRAS 

 

Pais ausentes por excesso de trabalho; 

 

Ministério Público atuante; 

 

Violência contra a mulher e contra a 

criança; 

 

Dispositivos da Saúde funcionando; 

CREAS 

Abuso de menores; CREAS; Participação da RIS; 

Violência à pessoa idosa no âmbito 

familiar e social. 

Conselho Municipal dos direitos do Idoso 

(CMDI); Hospital Municipal; 

Evasão escolar, trabalho infantil. Projetos da Secretária de Esporte atuante.  

Bullying  
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Série 1

10 A 19 ANOS

20 A 29 ANOS

30 A 39 ANOS

40 A 49 ANOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano Evasão

Dados da Secretaria de Educação 2018

Depressão A. Mutilação T. de Suícdio
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Dados de Suicídio de Santa Quitéria, dos anos 2013 a 2019:       

 DATA 
SUICIDIO SEXO ID OCUPAÇÃO 

ENDEREÇO 
OCORRENCIA 

CAUSA DA 
MORTE 

 
 

1 

31/12/2013 M 43A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA BOA VISTA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

2 

14/06/2013 M 46A PINTOR DE OBRAS RESIDENCIA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

3 

11/05/2013 M 42A 
 

RESIDENCIA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

4 

29/03/2013 M 52A 
 

RESIDENCIA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

5 

12/03/2013 M 22A PEDREIRO RESIDENCIA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

6 

19/04/2013 F 43A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA RESIDENCIA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

7 

22/02/2013 M 62A 
TRABALHADOR 
DA AGRICULTURA RESIDENCIA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

8 

03/08/2014 M 36A 
PESCADOR 
PROFISSIONAL 

CADEIA 
PUBLICA DE 
SANTA 
QUITERIA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

9 

05/11/2015 F 51A DONA DE CASA RESIDENCIA 

LESÃO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

10 

26/10/2015 M 23A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR DISPARO DE 
ARMA DE FOGO 
DE MÃO 

11 

05/06/2015 F 85A APOSENTADA RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

12 

08/06/2015 F 47A 
TRABALHADOR 
VOLANTE DA RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
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AGRICULTURA POR 
ENFORCAMENTO 

13 

21/10/2016 M 45A 
 

RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

14 

08/08/2017 F 91A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

15 

22/07/2017 M 43A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

16 

21/02/2017 F 19A ESTUDANTE RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

17 

05/08/2018 M 33A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA RESIDENCIA 

LESAO 
AUOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

18 

01/10/2018 M 83A APOSENTADO RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

19 

07/11/2018 M 73A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

20 

11/08/2018 F 18A ESTUDANTE TRAPIA 

AUTO-
INTOXICAÇÃO 
POR 
MEDICAMENTOS 

21 

03/01/2018 M 41A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA SANGRADOURO 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

22 

18/01/2018 M 41A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA PALESTINA 

AUTO-
INTOXICAÇÃO 
POR EXPOSIÇÃO, 
INTENCIONAL, A 
OUTROS 
PRODUTOS 
QUIMICOS 

23 

30/08/2019 M 47A 
SERVENTE DE 
OBRAS RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

24 

25/01/2019 M 66A 
TRABALHADOR 
VOLANTE DA RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPROVOCADA 
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AGRICULTURA POR 
ENFORCAMENTO 

25 

16/04/2019 M 33A 

TRABALHADOR 
VOLANTE DA 
AGRICULTURA RESIDENCIA 

LESAO 
AUTOPTOVOCADA 
POR 
ENFORCAMENTO 

 

 

De acordo com as informações obtidas dos anos de 2017 e 2018 apresentados no 

gráfico acima, podemos observar que ocorreram no ano de 2017, três óbitos por 

suicídio, em pessoas do gênero masculino, na faixa etária de 20 a 29 anos. 

 Em relação ao ano de 2018, podemos observar que ocorreram seis óbitos por 

suicídio, sendo quatro do gênero feminino e dois do gênero masculino. Nas faixas 

etárias de 10 à 19 anos um óbito por suicídio, de 20 à 29 anos três óbitos, de 30 a 39 

anos um óbito e de 40 a 49 anos um óbito. 

 Até o presente momento deste levantamento de dados, não foram identificados 

vitimas com mais de 50 anos. 

 Ressaltamos que, até o mês de Julho do corrente ano o número de suicídios 

dobrou em consideração ao ano de 2017, o que nos deixa em alerta para possíveis ações 

com prevenções e reduções de danos a serem desenvolvidas pelos órgãos municipais.     

 Dentro dos dados que apresenta as fragilidades do Município de Santa Quitéria  

é possível constatar que, com o crescente índice de violação dos direitos humanos, a 

população quiteriense  estar  mais propícia a ociosidade, vulnerabilidade e ao desgaste 

mental, um dos maiores propulsores das tentativas de suicídio. Dentre os fatores 

correlacionados ao desgaste mental os de maiores impacto são; Depressão, Solidão, 

Presença de outras doenças ou má saúde, Problemas conjugais ou de relacionamento, 

Dificuldades financeiras ou profissionais, Bullying, Problemas na adolescência e inicio 

da vida adulta, Luto ou perdas afetivas e Abuso de uso de substancias psicoativas e 

outras drogas.  

 Em vários momentos da vida, algumas pessoas podem pensar em suicídio por 

não encontrarem saídas para certos problemas que surgem. Sentem-se sem esperança e 

uma grande angustia vem acompanhada com o pensamento de se privarem do direito de 

viver. Em outros momentos, a pessoa não quer realmente morrer e sim impressionar os 
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outros com a gravidade de seu dilema. Todavia, toda forma de suicídio deve ser levada 

a sério, já que uma pessoa que fala em cometer suicídio pode realmente tentá-lo. É 

preciso ouvir a pessoa sem julgamentos, acreditando no que ela está dizendo e oferecer 

ajuda, conversando sobre a probabilidade de procurar ajuda profissional. 

 Portanto, o Município de Santa Quitéria busca usar de toda a sua potencialidade  

através da Prefeitura Municipal e de suas Secretarias, na elaboração de um plano eficaz 

para atingir o menor número de tentativas de suicídio, através de uma prevenção, assim 

reduzindo o índice de suicídios no banco de dados, e no que é mais importante,  

Preservando Vidas. 

 No ano de 2019 o município de Santa Quitéria obteve grandes conquistas como 

o maior número de escolas de tempo integral, palestras nas escolas diante da temática 

sobre o suicídio e suas prevenções, com participação de toda a rede Inter setorial, além 

da participação da primeira Dama Cândida Maria Saraiva de Paula Pessoas, com 

palestras informativas de autoestima nas escolas municipais.  

 A expectativa dos órgãos públicos que é alcance números positivos na 

diminuição dos índices de tentativas e suicídios no município.  

 

 


