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- Órgão Gestor: Secretaria de Saúde de Russas

Gestor de Saúde: Gilberto Rodrigues

Endereço: Avenida Dom Lino, 1383 

Bairro: Centro

CEP: 62900-000                 DDD: (88) 88- 3411-8419 

Email: secretariadesauderussas@gmail.com

. 

- Órgão Gestor: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Gestora da Assistência Social: Vanda Anselmo Braga dos Santos

Endereço: Rua Dr. José Ramalho, nº1576 

Bairro: Centro

CEP: 62900-000                 DDD: (88) 3411.2005

Email: setas.russas.ce@hotmail.com

- Órgão Gestor: Secretaria Municipal da Educação e do Desporto Escolar

Gestora da Educação: Ana Maria de Lima

Endereço: Rua Dr. José Ramalho nº 1536

Bairro: Centro

CEP: 62900-000 DDD:(88) 3411-0121

Email: semed2005@yahoo.com.br

4.BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS

Russas é  um  município  brasileiro  do  Estado  do  Ceará  localizado

na mesorregião do Jaguaribe e na microrregião do Baixo Jaguaribe. É conhecida

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Baixo_Jaguaribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Jaguaribe
mailto:setas.russas.ce@hotmail.com
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como a "Terra da Laranja", "Terra de Dom Lino" e "Capital do Vale". A cidade é um

referencial  político-administrativo,  sendo  sede  da  AMUVALE  (Associação  dos

Municípios  do  Vale  do  Jaguaribe),  1º  Batalhão  de  Policia  Militar,  Coordenadoria

Regional  de Educação -  CREDE 10,  IPEC,  Coordenadoria  Regional  de Saúde -

CERES  e  dos  seguintes  órgãos  federais: Polícia  Rodoviária  Federal, Receita

Federal, INSS, Caixa  Econômica  Federal, Banco  do  Brasil, DNIT, Universidade

Federal do Ceará ,  Correios, subestação da CHESF , Cartório eleitoral  – 9ª Zona

Eleitoral, 4ª Zona Judiciária e Delegacia Regional do trabalho - DRT. 

O  Município  é  considerado  um  pólo  econômico  em  crescente

desenvolvimento no setor agropecuário e de serviços. No setor industrial se destaca

pelo número considerável  de cerâmicas,  além de sediar  a  indústria  Dakota,  que

contempla aproximadamente 3.500 empregos diretos.

Hidrografia e recursos hídricos

As principais fontes de água do município são o Rio Jaguaribe, os riachos de

Araibu e Umburanas, o Córrego da Bananeira, a Lagoa da Caiçara, lagoa do Toco,

Lagoa do Torão e os açudes da Altamira, do Santo Antônio e das Melancias.

Relevo e solo

As terras de Russas são de várzea e não possuem grandes elevações, sendo

as principais elevações os serrotes de Verde e da Serraria, na divisa com Morada

Nova.

Vegetação

Composta por caatinga arbustiva aberta, floresta caducifólia espinhosa e mata

ciliar com predomínio da carnaubal.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carna%C3%BAba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_ciliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_ciliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_caducif%C3%B3lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morada_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morada_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jaguaribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/CHESF
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Campus_da_Universidade_Federal_do_Cear%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Campus_da_Universidade_Federal_do_Cear%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/DNIT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receita_Federal
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Localização

O Centro Histórico da cidade de Russas está situado geograficamente entre

Riacho Araibu, que é um afluente do Rio Jaguaribe, e a Lagoa da Caiçara. Russas

sempre  foi  ponto  estratégico  para  o  transporte  de  pessoas  e  mercadorias.  Isso

ocorreu inicialmente pela cidade ser afluente do Rio Jaguaribe. Também por ter no

passado  a  Estrada  Real  do  Jaguaribe  no  período  colonial,  depois

estrada Transnordestina e  hoje  a BR  116 ou  Rodovia  Santos  Dumont,  que

atualmente é a principal via de acesso ao município que fica à 160km de Fortaleza.

Agricultura

Na  área  da  agricultura,  Russas  destaca-se  pela  existência  do  Projeto

Irrigado Chapadão de Russas criado para potencializar a economia local e torná-la

uma  das  mais  prósperas  do  Nordeste.  Este  que  é  o  maior  projeto  irrigado  do

Nordeste juntamente com perímetro irrigado do vale do São Francisco. O projeto

tabuleiro de Russas possui 20 mil hectares de área irrigável e está localizado nos

municípios de Russas, Limoeiro do Norte e Morada Nova, mais precisamente no

baixo vale do Jaguaribe, na chamada zona de Transição Norte. A área é constituída

por uma faixa contínua de terras agricultáveis ao longo da margem esquerda do Rio

Jaguaribe,  entre  a  cidade  de  Russas  e  a  confluência  do  rio  Banabuiú,  região

nordeste  do Estado  do  Ceará.  O acesso ao  perímetro  se  dá pela  BR-116,  que

margeia  o  limite  leste  da  área,  segue  paralela  ao  Rio  Jaguaribe,  alcançando  a

cidade de Russas e Limoeiro do Norte. 

 Minas

 No  município  registra-se  a  ocorrência  dos  minérios berilo,  da mica,

da ambligonita, do espodumênio, da petalita, do feldspato, da biotita, da pirolusita e

da moscovita.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moscovita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirolusita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biotita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feldspato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petalita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espodumena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambligonita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Berilo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR_116
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transnordestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jaguaribe
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Indústria

Em Russas localizam-se uma centena de indústrias nas áreas de: alimentos,

materiais  gráficos,  ceramistas,  calçados,  paramentos  funerários,  produtos  de

higiene, artesanato. A indústria da cerâmica (tijolos e telhas) e de calçados tem forte

presença no município, a exemplo da Dakota Calçados.

5.ASPECTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃ

5.1.Política de Saúde

O órgão gestor é a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, e conta com 22

Unidades  Básicas  de  Saúde,  03  Equipes  do  Núcleo  de  Apoio  à  Saúde  Família

(NASF), 01 Hospital Municipal, 01 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 01 CAPS

Tipo  II,  além  dos  serviços  de  Vigilância  Sanitária  e  Epidemiológica,  Centro  de

Especialidades Odontológicas – CEO, o Serviço de Atendimento Especializado em

HIV/AIDS (SAE), Centro de Reabilitação – CER, Central de Regulação, Ouvidoria do

SUS, SAMU, Policlínica e UPA.

Em Russas está instalada a sede da 9º Coordenadoria Regional de Saúde –

CERES, que tem por objetivo oportunizar o acesso, resolutividade e qualidade das

ações e serviços de saúde e garantir a integralidade na atenção à saúde, entendida

como  um  conjunto  articulado  e  contínuo  das  ações  e  serviços  preventivos  e

curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso, em todos os níveis de

complexidade do Sistema. Integram esta coordenadoria os municípios de Russas,

Morada Nova, Jaguaretama, Palhano e Jaguaruana.

O Plano Municipal de Saúde tem vigência para o período de 2018 a 2021 e foi

aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. 

5.2. Política de Assistência Social 

A  gestão  da  política  municipal  de  assistência  social  é  realizada  pela

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SETAS, que gerencia as

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dakota
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Unidades  da  Rede  Socioassistencial  através  dos  seguintes  setores:  Gestão  do

SUAS  que  também  tem  a  função  de  Vigilância  Socioassistencial  e  Gestão  do

Trabalho,  Coordenadoria  da  Proteção Social  Básica,  Coordenadoria  da  Proteção

Social Especial de Média e Alta Complexidade, Gestão administrativa e Financeira e

Gerência do Cadastro Único.

A rede socioassistencial é composta pelas seguintes Unidades Públicas de

atendimento: - 03 CRAS´s, com 02 equipes volantes; - 02 Centros de Convivência

(Ingá e Lagoa do Toco); - 01 CREAS e 01 Unidade de Acolhimento de Crianças e

Adolescentes,  além  da  Casa  do  Cidadão  e  da  Central  do  Cadastro  Único.

Ressaltamos  que  a  secretaria  dispõe  de  01  almoxarifado  e  do  Centro  dos

Conselhos. Em todas as unidades há mobiliário, eletroeletrônicos e computadores

conectados  à  internet,  garantindo  assim  o  bom  funcionamento  e  o  acesso  aos

sistemas de informação da REDE SUAS. 

A  gestão  municipal  disponibiliza  diariamente  veículos  para  as  equipes  da

proteção social básica e especial, bem como viabiliza a entrega com regularidade e

em  quantidade  adequada,  dos  materiais  necessários  para  a  realização  das

atividades  tais  como:  gêneros  alimentícios,  limpeza,  didático/expediente,  lúdico,

serigráficos e gráficos dentre outros, materializando assim as condições objetivas de

trabalho para as equipes. 

Em relação aos recursos humanos, a SETAS conta com 131 trabalhadores de

nível  fundamental,  médio  e  superior  (CENSO  SUAS  2016),  que  atendem  à

população diariamente nas unidades da rede socioassistencial. Ressaltamos que as

equipes de referência são compostas em sua integralidade por funcionários efetivos,

haja  vista  que  o  concurso  público  que  foi  realizado  em  2017,  e  estão  em

conformidade com a NOB/RH SUAS.

Serviços da Proteção Social Básica – PSB / CRAS

 

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública

estatal  descentralizada,  responsável  pela  organização  e  oferta  de  serviços  da

Proteção Social Básica. Os CRAS’s estão localizados nos Bairros Planalto ( BTS),

Várzea Alegre (COF) e no Distrito de Flores e fazem a cobertura de toda extensão
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territorial  do município,  através das equipes de referência.  Esclarecemos que os

CRAS´s COF e BTS, contam com equipes volantes, o que possibilita a cobertura da

área urbana e rural.

Os CRAS’s realizam a inclusão de famílias e indivíduos que se encontram em

situação  de  vulnerabilidade  social  nos  serviços  e  programas  socioassistenciais,

encaminham para outras políticas públicas quando necessário, articulam de forma

territorializada as potencialidades, integram a rede de serviços públicos e promovem

a articulação intersetorial.

Proteção Social Especial - PSE 

A Proteção  Social  Especial  organiza-se  sob  dois  níveis  de  complexidade:

Proteção  Social  Especial  de  Média  Complexidade  (PSE/MC)  e  Proteção  Social

Especial de Alta Complexidade (PSE/AC). 

Proteção Social Especial de Média Complexidade – PSEMC / CREAS

 A Proteção Social Especial tem caráter compensatório (reparar o dano), mas

igualmente  reabilitador  de  possibilidades  psicossociais  com  vistas  a  reinserção

social,  exigindo  atenção  mais  personalizada  e  processos  protetivos  de  longa

duração. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, é a

unidade  pública  e  estatal,  que  oferta  serviços  especializados  e  continuados  às

famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física,

psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas

em meio aberto, etc.). 

Os serviços ofertados no CREAS são: Serviço de Proteção e Atendimento

Especializado  às  Famílias  e  Indivíduos  -  PAEFI,  Serviço  Especializado  em

Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de

Medida Socioeducativa em meio aberto: Liberdade Assistida - LA e Prestação de

Serviços à Comunidade – PSC.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade – PSEAC 
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O  serviço  de  acolhimento  para  crianças  e  adolescentes  em  situação  de

rompimento de vínculos familiares foi instalado em maio de 2016, na modalidade de

Abrigo Institucional, com capacidade de atendimento para até 20 (vinte) crianças e

adolescentes,  conforme às normativas do SUAS e o redesenho deste serviço. A

gestão municipal elaborou o Plano Municipal de Acolhimento Institucional conforme

as orientações técnicas do MDS, e os Conselhos: Municipal de Assistência Social –

CMAS  e  o  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  CMDDCA

aprovaram conjuntamente.

Em 2018, 10 (dez) crianças e 01 (um) adolescente foram acolhidas no serviço

de acolhimento, encaminhadas pelo conselho tutelar e poder judiciário. Ressalta-se

que o município tem uma parceria estabelecida com o Lar Santa Clara, que é uma

iniciativa  não  governamental  que  realiza  o  serviço  de  acolhimento  de  pessoas

idosas, que estão em situação de rompimento dos vínculos familiares. Atualmente,

estão acolhidos 32 idosos.

  

Benefícios Eventuais - BE 

Os Benefícios Eventuais são benefícios de caráter suplementar e provisório,

prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade

pública  e  situações  de  vulnerabilidade  temporária.  Em  Russas,  o  BE  está

regulamentado pela Lei Municipal N°1.235, de 23 de setembro de 2009.

Cadastro Único 

O CADÚNICO é um banco de dados que possibilita identificar e caracterizar a

situação socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, entendidas como

aquelas com renda mensal  igual  ou inferior  a ½ salário mínimo por pessoa (per

capta)  ou  renda  familiar  mensal  de  até  três  salários  mínimos.  Provê  os  dados

individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, permitindo saber quem

são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características

dos seus domicílios. 



 
PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PMPS

A meta  é  cadastrar  sistematicamente  a  população  pobre  e  extremamente

pobre, na perspectiva de manter atualizado o mapa de identificação das famílias que

se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e em situação de

risco. Através do Cadúnico, extrai-se informações sobre as principais características

socioeconômicas,  necessidades e potencialidades das famílias cadastradas,  uma

vez  que  através  deste  banco  de  dados,  se  consegue  identificar  e  selecionar

potenciais beneficiários dos diversos programas sociais, tais como: Programa Bolsa

Família -PBF, Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE; Brasil Alfabetizado; Programa

de  Erradicação  do  Trabalho  Infantil  -  PETI;  Carteira  do  Idoso;  Programa  de

Cisternas; Minha Casa Minha Vida e outros Programas Habitacionais (Ministério das

Cidades);  Isenção  de  taxa  para  concursos  públicos,  Programa  Passe  Livre

(Ministério dos Transportes);  Tarifa  Social  de Telefone (Acesso Individual  Classe

Especial  – AICE);  Aposentadoria para donas de casa de baixa renda;  Programa

Bolsa  Verde,  Programa Água Para  Todos,  Assistência  Técnica  e Extensão rural

(ATER), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)

e Carta Social. 

Em novembro de 2018 haviam 13.681 famílias cadastradas no CadÚnico.

Programa Bolsa Família – PBF 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de

renda, que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro

Único. As famílias beneficiárias do programa têm que cumprir condicionalidades nas

áreas de educação, saúde e assistência social, para não sofrer sanções que vão

desde advertência até o cancelamento do benefício.

Em dezembro de 2018, o município contava com 6.618 famílias beneficiadas

pelo Programa.

Programas Socioassistenciais

Cidadania ao Alcance de Todos 
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Este Programa é executado através do funcionamento da Casa do Cidadão,

situado na Av. Coronel Araújo Lima, 869, Centro. O objetivo do Programa é realizar

atendimento  aos  cidadãos  por  meio  da  oferta  de  emissão  dos  seguintes

documentos:  1ª  e  2ª  via  da  carteira  de  Identidade,  Folha  Corrida  (SSPDC);

Alistamento Militar; 2ª via da reservista (Junta Militar) e CPF.

Programa de Erradicação do Trabalho infantil – PETI

 O PETI é um Programa de âmbito nacional que articula um conjunto de ações

visando proteger e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da

prática do trabalho precoce, resguardado o trabalho na condição de aprendiz a partir

de  14  anos,  em  conformidade  com  o  que  estabelece  a  Lei  de  Aprendizagem

(10.097/2000). É um programa de natureza intergovernamental e intersetorial que

pressupõe,  nas  três  esferas  de  governo,  a  integração  de  um  conjunto  de

organizações governamentais e não governamentais em torno do desenvolvimento

de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil.

Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS 

O ACESSUAS/TRABALHO – tem como objetivo possibilitar a autonomia das

famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio do acesso ao mundo do

trabalho.  As  atividades  do  Programa  são  realizadas  através  de  uma  estreita

integração entre as políticas  públicas,  com a promoção de ações e  medidas de

enfrentamento  à  pobreza,  por  meio  do  desenvolvimento  de  estratégias  de

mobilização,  encaminhamento  e  monitoramento,  realização  de  oficinas  com  os

usuários;  articulação  de  parcerias  e  iniciativas  de  fomento  à  inclusão  produtiva,

serviços  de  intermediação  de  mão  de  obra,  cursos  de  iniciação  profissional,

incentivo ao microempreendedorismo, à economia solidária e ao microcrédito.

O ACESSUAS é realizado integrando-se ao PAIF. As famílias acompanhadas

pelas  equipes  de  referência  dos  CRAS´s  participam  de  oficinas  sobre  o

desenvolvimento  de  habilidades,  mundo  do  trabalho,  direitos  trabalhistas  e
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microempreendedorismo  individual  –  MEI  dentre  outras  temáticas,  visando

potencializar a segurança de renda e autonomia. 

Através  deste  Programa  foram  estabelecidas  parcerias  com  as  seguintes

instituições: SINE/IDT, BNB - CrediAmigo e AgroAmigo, Sala do Microempreendedor

Individual e INSS, que contribuem no processo de formação e melhoria de vida das

famílias atendidas, bem como o incentivo ao desenvolvimento do protagonismo dos

participantes, na busca por direitos e espaços de interação relacionados ao mundo

do  trabalho,  o  resgate  da  autoestima,  o  desenvolvimento  pessoal,  das  relações

interpessoais, da inclusão socioeconômica, da autodeterminação e do acesso aos

direitos sociais.

Na SETAS estão estruturados e funcionando os seguintes conselhos:

• Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

• Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente –

CMDDCA;

• Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI;

• Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM;

• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA;

• Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMPCD;

• Conselho Municipal de Política sobre Drogas – COMPOD;

• Conselho Tutelar.

O  Plano  Municipal  de  Assistência  Social  foi  aprovado  pelo  CMAS,  e  tem

vigência de 2018 a 2021.

A SETAS é o órgão municipal pela articulação das estratégias: Selo Unicef –

Município  Aprovado  e  Prefeito  Amigo  da  Criança  –  PPAC,  além  de  atualizar  e

monitorar os planos abaixo descriminados.

 Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente -PMDCA;

 Plano de Erradicação do Trabalho Infantil - PMETI;

 Plano  de  Enfrentamento  à  Violência  Sexual  contra  Crianças  e

Adolescentes - PMEVSCA;

 Plano de Acolhimento Institucional - PMAI;



 
PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PMPS

 Plano da Primeira Infância - PMPI;

 Plano de Atendimento Socioeducativo - PMSINASE. 

5.3.Política de Educação

Na área da educação estão sendo efetivados programas e projetos federais,

estaduais e municipais, com o intuito de oferecer melhores condições às escolas e

prover o acesso, permanência, sucesso e formação dos alunos.

A  Secretaria  Municipal  da  Educação e  do Desporto  Escolar  de  Russas –

SEMED  assumiu  o  compromisso  com  o  atendimento  integral  de  crianças  e

adolescentes,  na perspectiva de promover o  desenvolvimento  infantil  saudável  e

efetivar o princípio constitucional da prioridade absoluta de crianças e adolescentes

através dos programas: Eu sou cidadão; Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas -

SPE;  Escola  Acessível;  Núcleo  de  Cidadania  dos  Adolescentes  –  NUCA  e  o

Programa Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente -

PETECA.

As escolas públicas  municipais  estão divididas e estruturadas da seguinte

forma:

QTD. 
DE 
UNID.

DESCRIÇÃO ABAST. DE 
ÁGUA 
ENCANADA

ENERGIA 
ELÉT.

SALA DE 
LEITURA 
OU 
BIBLIOTE
CA 

LAB. DE 
INFORM. 
E 
MULTIMÍ
DIA 

QUADRA 
DE 
ESPORTE

RAMPA 
DE 
ACESSO 

ACERVO 
DE 
BRINQUE
DOS 

INST. 
SANIT

PARQUE 
INFANTIL

27 Esc. 
Públicas de
EF. I e II 

27 27 27 27 20 10 --- --- ---

25 Creches 25 25 25 --- --- 10 25 25 08

30 Unid de 
pré-escolas

30 30 30 --- --- 10 30 --- 08

Fonte: SEMED/2017

Conforme os dados do Censo Demográfico / 2010, a taxa de analfabetismo das

pessoas de 10 anos ou mais era de 17,8%. Na área urbana, a taxa era de 14,0% e na
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zona rural de 24,8%. Entre os adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo

era de 4,0%, se configurando como maior que a taxa do Estado. 

Em relação à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do

Censo  Escolar  foram calculados  por  faixa  etária,  conforme se observa no gráfico  a

seguir.

Ano

População

Matrícula Ensino Regular
Clientela
Atendida

Taxas

Educ. 
Infantil

Ens. Fund. Ens. 
Médio

Atendimento
Escolarização
Bruta

Escolarização
Líquida

0 a
5

6 a
14

15 a
17

Tot
al

0 a
5

Tota
l

6 a
14

To
tal

15 a
17

0 a
5

6 a
14

15 a
17

0
a
5

6 a
14

15 a
17

Ens.F
und.

Ens. 
Méd.

Ens.F
und.

Ens. 
Méd.

2012 6.110 11.
532

4.27
6

2.7
72

2.7
34

11.0
76

10.1
09

2.9
13

2.16
7

2.8
00

10.
279

2.99
4

45
,8

89,
1 70,0 96,0 68,1 87,7 50,7

2013 5.457 10.
910

4.37
1

2.8
83

2.8
48

10.7
63

9.81
3

2.9
82

2.22
6

2.8
98

9.9
79

3.05
4

53
,1

91,
5 69,9 98,7 68,2 89,9 50,9

2014 5.623 10.
478

4.14
9

3.1
37

3.0
83

10.4
50

9.60
5

2.9
36

2.12
1

3.1
18

9.7
84

2.86
6

55
,5

93,
4 69,1 99,7 70,8 91,7 51,1

2015 5.682 10.
587

4.19
2

3.1
04

3.0
36

10.2
37

9.42
7

3.1
06

2.21
6

3.0
77

9.6
43

3.01
9

54
,2

91,
1 72,0 96,7 74,1 89,0 52,9

Fonte: SEDUC/Coave/Ceged/Educacenso 2012, 2013, 2014 e 2015.
 

Matrícula inicial da rede municipal de Russas – 2017

Educação Infantil
Ensino Fundamental EJA – Educação de Jovens

e Adulto
Creche Pré-Escola

809* 1.593 9.101 252
TOTAL de ALUNOS MATRICULADOS: 11.755

Fonte: SEMED/ 2017

* Dos 809 (oitocentos e nove) alunos, 58 (cinquenta e oito) são alunos de berçário.

Habilitação dos professores

O nível da formação dos professores da rede pública municipal de ensino,
nas diversas modalidades, bem como a quantidade destes, está apresentado no
demonstrativo a seguir, onde descrevemos o perfil dos profissionais da educação
do município de Russas.

Perfil Dos Professores De Rede Pública Municipal
NÍVEL DE FORMAÇÃO
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N° DE PROFESSORES
MODALIDADE

MÉDIO SUPERIOR

142 Educação Infantil 64 78
17 Educação de Jovens e Adultos 

– EJA
02 15

386 Ensino Fundamental 94 292
TOTAL 160 385

Fonte: SEMED/2018          

A Política Municipal de Formação Continuada está implantada, ofertando de

forma continuada cursos de formação aos professores, coordenadores e diretores

das  escolas  da  rede  municipal  de  ensino,  bem  como  o  desenvolvimento  e

acompanhamento dos programas e projetos: Projeto de Leitura, Semana da Pátria,

Sistema  Municipal  de  Avaliação  do  Ensino  Fundamental  –  SMAEF,  Programa

Letramento (Audiência de Leitura),    Programa     de     Alfabetização     na     Idade

Certa     (MAISPAIC),   Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa (PNAIC),

Projeto  Eu  sou  Cidadão,  Olimpíada  de  língua  Portuguesa  Escrevendo  o  Futuro

(OLP),  Olimpíada  Brasileira  de  Matemática  das  Escolas  Públicas  (OBMEP),

Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), Atleta na Escola, Tabuando, Olimpíada

Municipal de Matemática – OMM, Escola Acessível, Segundo Tempo, Sistema de

Intervenção Pedagógica em Língua Portuguesa e Matemática – SIPPEM, Agrinho,

Vamos Cuidar do Brasil  com as Escolas – Com-vida, Escola de Tempo Integral,

Educação  Especial:  Inclusão  da  Diversidade,  Programa  Educação  contra  a

Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente – PETECA, Programa Mais

Educação, Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas – PSE, Núcleo da Cidadania dos

Adolescentes  –  NUCA,  Escolas  Sustentáveis,  Escola  do  Campo  e  Brasil

Alfabetizado.

Planejamento e Controle social na educação

           O Plano Municipal de Educação – PME foi  sancionado através da Lei

Municipal Nº 1.557/2015 de 17 de agosto de 2015, tendo sua vigência até 2025.

Vale registrar que está em fase de elaboração o PAR – Plano de Ações Articuladas,

ciclo 2016-2019, que objetiva junto ao MEC/FNDE, o melhoramento da qualidade de

ensino,  através  de  formação  continuada,  aquisição  de  material  pedagógico,
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construção  e  reforma  de  creches  e  escolas,  aquisição  de  transporte  escolar  e

material permanente dentre outros.

No  tocante  ao  controle  social,  destacamos  o  funcionamento  do  Conselho

Municipal de educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo

de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos

Profissionais da Educação (FUNDEB) e o da Merenda Escolar.

6.APRESENTAÇÃO DO PMPS

O primeiro semestre de 2018, definitivamente trouxe para a agenda municipal,

a temática das políticas públicas, inclusive as ações estratégicas voltadas para as

maiores demandas apontadas no diagnóstico municipal da infância e adolescência,

que entre outras temáticas, apareceu prevenção às mortes por causas externas: -

suicídios, homicídios e acidentes de trânsito.

Frente ao exposto, e a partir da iniciativa do Ministério Público do Estado do

Ceará, que iniciou um processo de formação para os agentes municipais a fim de

discutir as questões relacionadas ao suicídio, fomentando nas agendas municipais,

a elaboração dos Planos Municipais de Enfrentamento ao Suicídio, desencadeou-se

a  instalação  da  Comissão  Municipal  de  Prevenção  ao  Suicídio,  que  está  em

processo de organização e definição de suas atividades. 

Ressalta-se que as iniciativas: Selo Unicef, Município Aprovado e o Programa

Prefeito Amigo da Criança – PPAC, vêm contribuindo através de capacitação dos

atores municipais, aprimoramento dos mecanismos de gestão local e mobilização

social, com ampla participação comunitária, principalmente dos adolescentes. Desde

a adesão às iniciativas acima citadas, o município vem realizando a Semana do
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Bebê, seminários para a construção e atualização dos Planos Municipais: Decenal

de Atendimento às Crianças e Adolescentes; da Primeira Infância, de Enfrentamento

da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, de Enfrentamento ao Trabalho

Infantil  e  de  Atendimento  Socioeducativo  a  Adolescentes  em  Cumprimento  de

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, além de campanhas de mobilização e

capacitação dos atores envolvidos com esse público, no intuito de qualificar a oferta

dos serviços voltados à infância e adolescência.

Como parte integrante desse processo, representantes das várias secretarias

municipais,  vem se reunindo também, para  discutir  as atividades propostas pelo

Programa Prefeito Amigo da Criança,  da Fundação Abrinq que também capacita

atores municipais para a implementação e atualização dos  Planos Municipais pela

Infância,  tendo  como  etapa  inicial,  a  elaboração  de  diagnóstico  com  base  nos

indicadores  da  saúde,  educação,  assistência  social,  direitos  humanos,  cultura  e

esporte, além do orçamento voltado para infância e adolescência.

A partir  de então,  a  Comissão intersetorial  Pró-  Selo  e Programa Prefeito

Amigo da Criança passou a ter encontros de trabalhos periódicos para construção

dos chamados Mapas, que consistem num conjunto de indicadores sociais divididos

nos eixos temáticos. Foram construídos, apresentados e discutidos os mapas com

diagnóstico  das  seguintes  áreas:  Saúde  (Mapa  Promoção  de  Vidas  saudáveis),

Educação  (Mapa  Acesso  à  Educação  de  qualidade),  Assistência  Social  (Mapa

Proteção Contra maus-tratos, exploração e violência) e OCA (Mapa Orçamento da

Criança e Adolescente).

Estes mapas construídos com base nos principais indicadores da situação da

infância e da adolescência de Russas apontaram fragilidades e potencialidades, que

foram  consideradas  na  elaboração  do  Plano  Municipal  Decenal  dos  Direitos  da

Criança e do Adolescente.

É importante destacar que a articulação e a Intersetorialidade configuram-se

como eixo estratégico desta agenda.

A Agenda Russana de Enfrentamento a todas as formas de Violência e de

Prevenção aos Riscos Vivenciados por Crianças e Adolescentes está revestida por

um  conjunto  de  ações  intersetoriais,  envolvendo  as  Secretarias  da  Saúde,

Educação, Assistência Social, Cultura e Esporte, os Conselhos Tutelar e de Direitos,
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e sociedade civil, demonstrando que estamos avançando na perspectiva do trabalho

integrado e multidisciplinar sendo, pois, um potencializador dos resultados. 

Apesar do desafio em trabalhar de forma articulada e intersetorial, o presente

Plano sinaliza a importância de se trabalhar preventivamente nas causas que dão

origem principalmente aos casos de suicídio e automutilação, que vem evoluindo de

forma negativa no município de Russas.

7.MARCO LEGAL: 

 A Constituição Federal, no capítulo saúde, em seus artigos 196 a 200 e as Leis

Orgânicas da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de

dezembro de 1990;

 Os Pactos pela Saúde, em suas três dimensões: Pela Vida, em Defesa do SUS e

de  Gestão,  estabelecidos  pela  Portaria  nº  399/GM/MS,  de  2006  e  a

recomendação da Organização Mundial da Saúde de que os Estados-Membros

desenvolvam diretrizes e estratégias nacionais de prevenção do suicídio; e

 A Portaria nº 2.542/GM, de 22 de dezembro de 2005, que instituiu Grupo de

Trabalho  com  o  objetivo  de  elaborar  e  implantar  a  Estratégia  Nacional  de

Prevenção ao Suicídio. 

 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

 Lei Orgânica de Saúde – LOS.

 Lei  Orgânica  de  Assistência  

Social – LOAS.
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 Plano Decenal de Assistência Social – 2016/2026.

 Plano Decenal de Educação.

 Estatuto do Idoso.

 Estatuto  da  Pessoa  com  

Deficiência.

8.MARCO LÓGICO

O suicídio caracteriza-se por se tirar voluntariamente a própria vida. Trata-se

de um termo que deriva de dois vocábulos latinos:  sui (“de si mesmo”) e  caedere

(“matar”), ou seja, matar-se a si mesmo. De modo mais técnico, pode-se conceituar

o suicídio como uma ação mediante a qual uma pessoa inflige a própria morte, de

modo intencional, por ato ou pela omissão de alguma coisa que conserve a sua vida.

Tais atos devem ser “intencionais”, ou seja, fruto de uma decisão da própria pessoa.

Os métodos de suicídio mais comuns diferem de país para país, e estão em parte

relacionados  com  a  disponibilidade  de  meios  eficazes.  De  uma  forma  sintética,

geralmente os métodos mais utilizados incluem enforcamento, envenenamento por

pesticidas e recurso às armas de fogo.

A sobredosagem de medicamentos ou de drogas, cortar os pulsos, a ingestão

de veneno, atirar-se de um edifício ou de uma varanda, jogar-se para cima da linha

do comboio no preciso momento em que este vai a passar ou ainda enforcar-se são

alguns exemplos que ilustram as formas mais frequentes de suicídio.

Diversos estudos mostram que a pessoa com ideação suicida deseja livrar-se

de um sofrimento para o qual não está encontrando saída, e que antes de chegar ao

ato  final,  o  suicida  já  mostrou  sinais  e  procurou  ajuda  para  esclarecer  o  seu

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Envenenamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enforcamento
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sofrimento. A atenção a todo este processo e a capacidade de lidar com o problema

pode resultar em um desfecho favorável.

O suicídio é analisado de diferentes formas em função de cada cultura. Para

muitas religiões, o suicídio é um pecado, ao passo que outras crêem que alguém

pode acabar com a sua própria vida a mando divino. 

O suicídio é um problema complexo para o qual não existe uma única causa

ou uma única razão definida.  Ele resulta  de uma complexa interação de fatores

biológicos,  psicológicos,  sociais,  culturais  e  ambientais.  Ou seja,  estas  inúmeras

questões tornam o suicídio um fenômeno multicausal e bastante complexo, estando

sujeito a uma gama de variabilidades, razão pelo qual deve-se tratar o assunto com

a devida importância.

Apesar da relevância do assunto, muitas vezes esta temática é relegada a

segundo plano, visto que existe uma grande estigmatização em torno do tema. O

suicídio é um assunto considerado tabu em nossa sociedade, sendo recheado de

preconceitos, medos e atitudes condenatórias, razões pelas quais, muitas vezes as

pessoas envolvidas preferem silenciar em torno da temática, com o objetivo de fugir

dos estigmas aos quais acompanham o referido assunto.

Muitas pessoas condenam ou criticam quem decide cometer suicídio, prática

comum até mesmo por alguns profissionais de saúde, que julgam os pacientes sem

levar em consideração as multicausalidades envolvidas que corroboram na tomada

de decisão que resulta  na tentativa de retirar a sua própria vida, no entanto, há

muita complexidade na definição das causas do suicídio, e dentre elas a depressão,

que é um fenômeno muito comum na sociedade contemporânea,  sendo um dos

problemas que deve ser levado em consideração. 

Frente ao exposto, é importante que a sociedade, familiares e profissionais

busquem alternativas para contribuir na promoção de uma assistência preventiva,

abrangente e humanizada aos pacientes, bem como aos seus familiares. 

O  suicídio  é  um ato  que  deve  envolver  o  máximo  de  atenção,  pois  esta

situação envolve os familiares e pessoas próximas que não conseguem lidar com a
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situação, ficando com o vazio, a ausência e a impotência de imaginarem que algo

poderia ter sido feito.

Neste  sentido,  o  Suicídio  deve  ser  visto  como  uma  questão  envolta  na

temática de políticas públicas, devendo ser trabalhado como uma questão de saúde

pública,  realizada  de  forma  intersetorial,  na  perspectiva  do  atendimento  integral

destes sujeitos.

Dessa forma, é importante a implementação de uma Política de Educação

Permanente,  que  contemple  a  temática  suicídio,  no  intuito  de  subsidiar  os

trabalhadores da rede de proteção, para o atendimento qualificado e para identificar,

abordar e assistir as pessoas que se encontram em sofrimento psíquico, evitando

assim,  a  evolução  do  problema  para  quadros  mais  graves,  bem  como  pré

julgamentos, preconceitos e estigmatizações.

Os profissionais de saúde podem oferecer um apoio/ manejo às pessoas com

risco de cometer suicídio. Diante de algumas ações importantes, é possível oferecer

um acolhimento e apoio emocional, abordar as questões dos sentimentos, medos e

dificuldades do paciente de modo a oferecer uma assistência terapêutica integral.

Deve-se considerar ainda a importância da vigilância epidemiológica, uma vez

que os registros dos casos e das tentativas de suicídio,  representam o quadro /

mapeamento  das  morbidades  e  transtornos  associados  ao  suicídio  e  suas

tentativas,  em  populações  vulneráveis,  tais  como:  indivíduos  com  transtornos

psíquicos,  especialmente  as  depressões;  indivíduos  que  já  tentaram  suicídio;

usuários  de  álcool  e  outras  drogas;  populações  residentes  e  internadas  em

instituições  específicas  (clínicas,  hospitais,  presídios  e  outros);  adolescentes

moradores de rua, gestantes e/ou vítimas de violência sexual; trabalhadores rurais

expostos  a  determinados  agentes  tóxicos  e/ou  a  precárias  condições  de  vida;

indivíduos portadores de doenças crônico-degenerativas; indivíduos que convivem

com o HIV/AIDS e populações de etnias indígenas, entre outras.
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9.CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA/JUSTIFICATIVA

O suicídio é considerado como um fenômeno complexo, multifacetado e de

múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes

sociais,  idades,  orientações  sexuais  e  identidades  de  gênero.  O  Ministério  da

Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública

No Brasil, há um suicídio a cada 45 minutos. No mundo, há uma tentativa a

cada três segundos e um suicídio a cada 40 segundos. No total, chega-se a 1 milhão

de suicídios/ano no planeta. Com o objetivo de dar visibilidade a estes número e

mudar essa realidade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a data de 10

de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e neste sentido, há quatro

anos a Associação Brasileira  de Psiquiatria (ABP),  em parceria  com o Conselho

Federal de Medicina (CFM), promovem a Campanha Nacional Setembro Amarelo.

O suicídio no Brasil vem aumentando gradativamente.  Entre os anos de 2000

a 2016 houve uma evolução de 6.780 para 11.736 casos, refletindo um aumento de

73% nesse período. As maiores taxas de crescimento foram registradas entre jovens

e idosos, de acordo com o Ministério da Saúde, além de ser a segunda causa de

morte no planeta entre jovens de 15 a 29 anos. O Brasil está entre os países que

assinaram o Plano de Ação em Saúde Mental 2015-2020 lançado pela OMS/OPAS,

que tem como objetivo desenvolver ações de acompanhamento do número anual de

mortes e implantar programas de prevenção.

Ao longo dos anos, foram instaladas iniciativas tais como, grupos de auto

ajuda  e  assistência  como  o  Centro  de  Valorização  da  Vida  (CVV),  que  atende

pessoas com depressão e tendência suicida. O CVV foi fundado em São Paulo em

https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,conjunto-nacional-recebe-programacao-gratuita-em-prol-do-setembro-amarelo,70002495927
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oms-organizacao-mundial-de-saude
https://tudo-sobre.estadao.com.br/suic%C3%ADdio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
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1962  e  desde  setembro  de  2017  presta  serviço  voluntário  e  gratuito  de  apoio

emocional e prevenção ao suicídio para todas as pessoas que querem e precisam

conversar, sob total sigilo e anonimato. 

Frente ao exposto, a gestão de Russas, a partir da participação de técnicos

das secretarias de saúde e de assistência social no processo de sensibilização e

formação, promovido pelo Ministério Público do Estado do Ceará, elaborou o Plano

Municipal de Prevenção ao Suicídio, com o objetivo de desenvolver estratégias de

disseminação  e  sensibilização  da  sociedade  sobre  esta  problemática,  além  de

estabelecer o fluxo do desenvolvimento de estratégias de promoção de cuidados

integrais (promoção, prevenção, tratamento e recuperação) em todos os níveis da

atenção à saúde, envolvendo as setoriais de saúde, assistência social e educação.

O número de óbitos por suicídios evoluiu em Russas conforme apresentamos

a seguir.   

ANO DE REFERÊNCIA – 2014

MÊS FAIXA ETÁRIA GÊNERO TERRITÓRIO CAUSA

JANEIRO - - - -

FEVEREIRO 28 anos Masculino Rua Elisa Maciel – Centro Enforcamento

MARÇO - - - -

ABRIL - - - -

MAIO 38 anos Masculino Rua José Gonçalves Oliveira – Várzea Alegre Enforcamento

JUNHO 66 anos Masculino Pitombeira I Enforcamento

JULHO - - - -

AGOSTO 58 anos Masculino Poço de Onça Enforcamento

SETEMBRO - - - -

OUTUBRO 67 anos Masculino Sítio Buía Enforcamento

NOVEMBRO - - - -

DEZEMBRO - - - -

ANO DE REFERÊNCIA - 2015

MÊS FAIXA ETÁRIA GÊNERO TERRITÓRIO CAUSA

JANEIRO 16 anos Masculino Trav. Gonçalves Enforcamento

FEVEREIRO - - - -

MARÇO - - - -
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ABRIL 43 anos Masculino Sítio Coqueirinho Enforcamento

MAIO 42 anos Masculino Rua Pe. Estevão Enforcamento

JUNHO 40 anos Masculino Tv. Nossa Sra. de Fátima Enforcamento

JULHO - - - -

AGOSTO - - - -

SETEMBRO - - - -

OUTUBRO 29 anos Masculino Tv. Monte Carlos Enforcamento

NOVEMBRO 49 anos Feminino Lagoa Grande
Drogas – sedativos
anticonvulsionante

DEZEMBRO - - - -

ANO DE REFERÊNCIA - 2016

MÊS FAIXA ETÁRIA GÊNERO TERRITÓRIO CAUSA

JANEIRO - - - -

FEVEREIRO - - - -

MARÇO - - - -

ABRIL - - - -

MAIO - - - -

JUNHO - - - -

JULHO
53 anos Masculino Rua Joaquim Sousa Barreto

Enforcamento
48 anos Masculino Rua Fco. Felipe Santiago

AGOSTO - - - -

SETEMBRO - - - -

OUTUBRO 49 anos Masculino Avenida Dom Lino
Disparo de arma de

fogo

NOVEMBRO
63 anos Masculino Rua Dr. João Maciel Pereira Pulou da ponte

32 anos Feminino Tourão – Várzea Alegre Enforcamento

DEZEMBRO - - - -

ANO DE REFERÊNCIA - 2017

MÊS FAIXA ETÁRIA GÊNERO TERRITÓRIO CAUSA

JANEIRO - - - -

FEVEREIRO 58 anos Masculino Av. Coronel Araújo Lima Enforcamento
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64 anos Masculino Tv. Aníbal  Disparo de arma de fogo

MARÇO - - - -

ABRIL - - - -

MAIO - - - -

JUNHO - - - -

JULHO 59 anos Masculino Av. Coronel Araújo Lima Disparo de arma de fogo

AGOSTO - - - -

SETEMBRO - - - -

OUTUBRO - - - -

NOVEMBRO
- - - -

- - - -

DEZEMBRO - - - -

ANO DE REFERÊNCIA - 2018

MÊS FAIXA ETÁRIA GÊNERO TERRITÓRIO CAUSA

JANEIRO - - - -

FEVEREIRO 51 anos Masculino Sítio Caraúbas Enforcamento

MARÇO - - - -

ABRIL - - - -

MAIO - - - -

JUNHO - - - -

JULHO - - - -

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Fonte: SIM (Sistema de informação sobre mortalidade), atualizado em 08/08/2018.

Os dados acima não sistematizam os registros relacionados às tentativas de

suicídios, e há uma demanda crescente nas escolas, por atendimento psicológico,

pois vem aumentando o número de alunos com ideação suicida e automutilação, o

que demonstra a necessidade da definição de ações estratégicas para atender esta
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demanda. Observa-se portanto, que há uma subnotificação de casos, visto que os

dados de auto mutilação e de tentativas de suicídio não são notificados, portanto,

não existem registros oficiais destes casos.

O relato acima, justifica a necessidade de se implantar ações de promoção da

qualidade de vida, de educação, de proteção e de recuperação da saúde, além da

prevenção  dos  danos,  com  a  implementação  de  projetos  fundamentados  em

estudos, que possibilitem a eficácia, efetividade e a organização da rede de saúde.  

10.MAPEAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO

ORGÃO / ÁREA
EQUIPAMENTOS

EXITENTES
PROGRAMA/PROJETO

E/OU SERVIÇOS
ENDEREÇO

TERRITÓRIO DE
ABRANGENCIA

SEMUS / SAÚDE

UPA (Unidade de
Pronto

Atendimento)
- Educação em saúde

- Rua Vereador
Geraldo Oliveira Lima,

857 - Planalto

Todo o território
municipal

17 UBS  -
ESF/NASF

- Programa Saúde na
Escola – PSE (SEMUS e

SEMED)
- Todo o território

municipal

CAPS (Centro de
Atenção

Psicossocial – II)

-  Grupos
terapêuticos,
psicoterapia e

cuidadores

- Catumbela Todo o território
municipal

SEMED /
EDUCAÇÃO

33 escolas
municipais

- Programas: Agrinho,
Eu Sou Cidadão,

Projeto Família na
Escola, PETECA e PSE

- Todo o território
municipal

SETAS 03 CRAS, sendo
02 com Equipes
Volantes, que
atuam na área

rural

 

- Serviços:
Atendimento Integral

à Família – PAIF e
Serviço de

Convivência e
Fortalecimento de

Vínculos

- Várzea Alegre
- Planalto 
  - Flores

Todo o território
municipal

02 CCFV

- Serviços:
Atendimento Integral

à Família – PAIF e
Serviço de

Convivência e
Fortalecimento de

Vínculos

- Ingá
- Lagoa do Toco

- Ingá e adjacências 
- Lagoa do Toco,

Tabuleiro da Vaquejada e
Tabuleiro do Catavento

01 CREAS - Serviço de
Atendimento

Especializado às

Centro 
Todo o território

municipal
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Famílias e Indivíduos
em situação de

violência – PAEFI,
Atendimento à
população em

situação de Rua,
Abordagem social e

Atendimento aos
adolescentes em
cumprimento de

medidas
socioeducativas em

meio aberto – LA/PSC

11.LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

Registra-se o funcionamento da Rede Municipal de Atendimento, Notificação

e Proteção às vítimas de Violência e Violação de Direitos - RENAP, que envolve

além das secretarias municipais,  os conselheiros de direitos e tutelares e é uma

iniciativa municipal para potencializar o atendimento das demandas relacionadas às

violações de direitos, no entanto, a elaboração do diagnóstico sobre os casos de

suicídios em Russas, nos levou a perceber que um dos desafios será efetivação do

trabalho intersetorial, apesar de serem implementadas também, as iniciativas Selo

Unicef e PPAC que envolve todas as setoriais. 

           Ressalta-se  a  importância  da  interlocução  com as  Organizações  da

Sociedade Civil, para que os atores articulados, integrados e capacitados consigam

envolver  a  população  russana  na  discussão  e  propositura  de  estratégias  de

prevenção ao suicídio.

12.OBJETIVOS
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12.1. OBJETIVO GERAL

 Ampliar e fortalecer o atendimento integrado de promoção da saúde,

prevenção e atenção aos indivíduos com ideação suicida para reduzir

as tentativas de mortes por suicídio, considerando as especificidades

de populações e grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade.

12.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover a articulação entre a rede de serviços públicos, (envolvendo

as  secretarias  de  saúde,  assistência  social,  educação,  esporte  e

cultura)  e  a  sociedade  civil  na  perspectiva  de  ações  de  cuidado  e

prevenção do suicídio;

 Ampliar  e  fortalecer  estratégias  de  Educação  Permanente  para

sensibilizar  e  capacitar  gestores e profissionais da rede de serviços

para a qualificação do cuidado, atendimento e prevenção do suicídio;

 Ampliar  o  acesso  aos  serviços  de  saúde,  inclusive  saúde  mental,

principalmente  as  pessoas  com  transtornos  mentais  e  as  pessoas

identificadas com ideação suicida;

 Promover  um  amplo  processo  de  mobilização  social,  divulgando

informações  gerais  sobre  o  suicídio  envolvendo  os  profissionais  da

rede de saúde e das demais políticas públicas, no sentido de trabalhar

a temática suicídio de forma intersetorial e preventiva;

 Realizar o monitoramento e avaliação das ações previstas no Plano

Municipal.

13.QUADRO DETALHADO DAS AÇÕES
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OBJETIVO AÇÕES / METAS
INDICADORES

DE IMPACTO

INDICADORES

DE

RESULTADOS

PRODUTOS

CRONOGRAMA

Sensibilizar

alunos e

professores sobre

os cuidados com

a saúde mental

Realização do dia

D nas 33 escolas,

com realização 

de palestras, 

distribuição de 

materiais 

educativos e 

realização de 

esquete teatral 

sobre a saúde 

mental

N° de escolas 

participando 

das ações X N°

de alunos 

participando 

das atividades

100% dos alunos

das escolas do 

Ens. Fund. I e II 

sensibilizados 

sobre a temática 

suicídio 

33 oficinas 

sobre suicídio

realizadas 

nas escolas 

4ª Semana de 
março/2019

4ª Semana de 
março/2020

Sensibilizar os 

profissionais de 

educação para a 

implantação do 

projeto de 

intervenção sobre

saúde mental nas

escolas 

municipais

Realização da 

apresentação do 

projeto de 

intervenção nas 

escolas para 

diretores e 

coordenadores, 

durante a 

semana 

pedagógica 

N° de Diretores

e 

coordenadores 

que 

participaram da

apresentação 

do projeto de 

intervenção 

100% dos 

diretores e 

coordenadores 

mobilizados e 

sensibilizados 

Projeto de 

intervenção 

apresentado 

na semana 

pedagógica

Janeiro/2019

Janeiro/2020

Prevenir e 

combater o 

suicídio 

Desenvolvimento 

do projeto de 

intervenção sobre

saúde mental 

com professores 

e alunos em 05 

escolas com 

maior incidência 

de alunos com 

tendências ou 

comportamentos 

suicidas e ou de 

automutilação 

N° de 

profissionais 

realizando as 

ações X N° de 

alunos 

participando do

projeto

Redução de 70%

das crianças e 

adolescentes 

praticando a 

automutilação 

Redução de 70%

das tentativas e 

de suicídios

05 escolas 

participando 

do projeto

Abril a maio / 

2019

Abril a maio / 

2020
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Sensibilizar as 

famílias sobre 

automutilação ou 

comportamentos 

suicidas 

Realização de 10 

rodas de 

conversas por 

ano, com as 

famílias, nas 

comunidade 

rurais

N° de famílias 

participando 

das rodas de 

conversa X N° 

de 

comunidades 

atendidas

40% das famílias

da zona rural

informadas sobre

a temática:

suicídio

10 rodas de 

conversas 

realizadas 

Fevereiro a 
dezembro/2019

Abril a 
novembro/2020

Realização de 04 

programas de 

rádio por ano

N° de 

programas de 

rádio previstos 

X N° de 

programas de 

rádio realizados

80% da

população

informada sobre

a temática:

suicídio

04 programas

de rádio 

realizados

Abril a 
novembro/2019

Abril a 
novembro/2020

Realização de 

ações de 

educação em 

saúde

Elaboração e 

distribuição de 

20.000 

informativos

N° de folderes 

elaborados  X 

N° de folderes 

distribuídos

Material

educativo

elaborado e

distribuído

20.000 

folders 

distribuídos

Agosto e 
setembro/2019

Agosto e 
setembro/2020

Realização de 10 

rodas de 

conversas e sala 

de espera nas 

UBS´s e UPA

N° de pacientes

das UBS e da 

UPA 

participando 

das rodas de 

conversa 

60% dos

pacientes das

UBS´s e UPA

sensibilizados

sobre a temática 

N° de Rodas de

conversa nas

UBS e UPA

realizadas

 25.000 

pessoas 

mobilizadas

10 rodas de 

conversa 

realizadas

Fevereiro a 
dezembro/2019

Fevereiro a 
dezembro/2020

Ampliar os 

grupos 

terapêuticos com 

os pacientes do 

CAPS

Implementação 

de 06 grupos 

terapêuticos com 

os pacientes do 

CAPS

 N° de 

pacientes do 

CAPS X N° de 

pacientes 

participando 

dos grupos 

terapêuticos

90% dos 

pacientes dos 

CAPS 

participando de 

grupos 

terapêuticos 

06 grupos 

terapêuticos 

funcionando 

De fevereiro a 
dezembro/2019

Fevereiro a 
dezembro/2020

Formar grupos de

psicoterapia com 

Formação de 02 

grupos de 

N° de 

cuidadores dos 

70% dos 

cuidadores dos 

02 grupos de 

psicoterapia 
De fevereiro a 



 
PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PMPS

os cuidadores 

dos pacientes do 

CPAS

cuidadores dos 

pacientes do 

CAPS

pacientes do 

CAPS X N° de 

cuidadores dos 

pacientes 

participando 

dos grupos  de 

psicoterapia

pacientes do 

CPAS 

participando dos 

grupos de 

psicoterapia

funcionando

dezembro/2019

De fevereiro a 
dezembro/2020

 Abordar a 

temática da 

saúde mental nos

projetos e 

programas:

 Agrinho; Eu Sou 

Cidadão; Projeto 

Família na Escola

e PSE

Realização de 

encontros com as

famílias, 

palestras, rodas 

de conversas, 

rodas de leitura e 

cinema 

educativo, em 

todas as escolas 

onde os projetos 

acontecem

N° de alunos 

participando 

das ações 

propostas 

100% das 

escolas 

participando da 

discussão sobre 

a temática 

Portfólio do 

registro das 

ações 

realizadas 

elaborado 

De março a 
novembro/2019

De março a 
novembro/2020

Realizar oficinas 

nas Associações 

Comunitárias 

temáticas de 

preservação à 

vida

Realização da 

Campanha do 

Janeiro Branco e 

realizar as ações 

de mobilização 

da sociedade 

(Programas de 

rádio, visita ao 

centro comercial, 

blitz nos 

semáforos para 

distribuição de 

fitas brancas) 

N° de 

comunidades 

envolvidas na 

campanha

80% da 

população 

participando da 

campanha

01 campanha

realizada 

Janeiro/2019

Janeiro/2020

Realizar rodas de

conversa sobre 

suicídio na rede 

de serviços 

socioassistenciais

Realização de 

oficinas temáticas

sobre suicídio, 

durantes as 

atividades 

coletivas nos 

grupos PAIF, 

PAEFI e SCFV

N° de ações 

coletivas 

desenvolvidas 

X N° de 

usuários 

participando 

das atividades

Usuários do 

SUAS 

sensibilizados 

sobre a temática 

10 ações 

coletivas 

realizadas 

Em janeiro e 

setembro /2019

Em janeiro e 

setembro /2020

Realizar oficinas 

de capacitação 

Realização 02 

cursos/ oficinas 

N° de cursos 

ofertados X N° Profissionais 02 oficinas / 
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para os 

profissionais de 

saúde, educação 

e assistência 

social

para os 

profissionais da 

saúde, educação 

e assistência 

social

de profissionais

participantes

capacitados para

trabalhar o tema

cursos 

realizadas

Entre abril e 

agosto/2019

Entre abril e 

Agosto/2020

Realizar a 

Campanha 

Setembro 

Amarelo

Realização de 

ações de 

mobilização da 

sociedade 

(Programas de 

rádio, visita ao 

centro comercial, 

blitz nos 

semáforos para 

distribuição de 

fitas brancas, 

realização de 

seminário 

temático e 

caminhada) 

N° de 

atividades 

previstas X N.° 

de atividades 

realizadas

N.° de 

participantes 

envolvidas na 

campanha

80% da 

população 

participando da 

campanha

01 campanha

realizada 

Setembro/2019

Setembro/2020

14.RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS

O Plano  Municipal  de  Prevenção  ao  Suicídio,  será  executado  através  de

ações articuladas que possibilitam a otimização dos recursos humanos, financeiros e

materiais.
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Destacamos que para a realização das ações estratégicas propostas neste

documento, as setoriais da saúde, educação, assistência social, esporte e cultura

disponibilizarão  os  recursos  humanos  necessários  para  o  alcance  das  metas  e

objetivos.

Registramos que o órgão gestor de saúde deverá assumir a coordenação da

Política  Municipal  de  Prevenção  ao  Suicídio,  sendo  responsável  ainda  pela

interlocução  permanente  com  as  demais  políticas  públicas  e  a  rede  não

governamental.

O  setor  de  vigilância  epidemiológica  da  SEMUS  será  responsável  pela

sistematização dos dados que deverão ser analisados e devolvidos para as equipes,

para que sejam tomadas as  medidas necessárias  para o alcance das metas.  O

intuito é instituir um sistema de monitoramento e avaliação dos casos de suicídio e

automutilação, bem como das ações previstas neste Plano.

A secretaria de educação deverá potencializar a formação dos educadores,

ampliar o acesso do corpo docente e discente à informação sobre a prevenção do

suicídio e os cuidados com a saúde mental, visando cumprir as metas do Plano.

A  Secretaria  de  Assistência  Social  disponibilizará  os  profissionais  para

participarem das formações sobre suicídio, no intuito de possibilitar o atendimento

preventivo e qualificado das famílias atendidas nos serviços socioassistenciais.

O  financiamento  das  ações  prevista  no  plano  será  efetuado  através  dos

fundos específicos das secretarias municipais responsáveis pelas ações inerentes à

suas áreas de atuação. 

No caso do Fundo Municipal de Assistência Social  -  FMAS, promoverá as

ações para ampliar o atendimento nos serviços de convivência e fortalecimento de

vínculos, PAIF e PAEFI. O Fundo Municipal de Saúde - FMS, custeará as despesas

com a Saúde Mental e Atenção Básica, e o Fundo do Desenvolvimento da Educação

Básica – FUNDEB custeará as ações realizadas nas escolas de ensino fundamental.

15.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O  processo  de  monitoramento  e  avaliação  pressupõe  acompanhamento  e

análise sistemática dos dados, no intuito de identificar o alcance dos objetivos, as

dificuldades e os entraves e redefinir estratégia para atingir as metas. Neste sentido,
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o registro permanente de informações é imprescindível, visto que a partir da análise

da realidade, pode-se desenhar as possibilidades de superação dos desafios.

Este processo tem um caráter pedagógico, com o intuito de identificar distorções

e ou dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento das ações, objetivando

o redesenho das ações e estratégias, para efetivar a melhoria dos indicadores do

município,  bem como o fortalecimento das ações integradas e intersetoriais,  que

oportunizam a otimização do uso dos recursos e o alcance das metas.  As ações

serão monitoradas em reuniões trimestrais, observando- se seguintes:

- N° de pessoas participantes das ações de mobilização;

- N° de Escolas participando das atividades propostas;

- N° de Escolas participando do projeto de intervenção sobre suicídio;

- N° de equipamentos socioassistenciais realizando ou participando das ações do

plano;

- N° de UBS´s realizando atividades de educação em saúde sobre o suicídio;

- Realização anual da Campanha: Janeiro Branco;

- Realização anual da Campanha: Setembro Amarelo;

- N° de grupos terapêuticos funcionando com os pacientes do CAPS;

-  N°  de  grupos  de  psicoterapia  para  os  cuidadores  dos  pacientes  do  CAPS

implantados e funcionando;

- Projeto Piloto de intervenção de saúde mental realizado em 05 escolas, com maior

incidência de alunos com ideação suicida ou auto mutilação; 

- N° de professores e de alunos e suas famílias participando das ações nas escolas;

- N° de famílias participantes das oficinas na zona rural;

- N° de comunidades rurais participando das oficinas temáticas;

- N° de programas de rádio sobre a temática suicídio realizados;

- N° de materiais informativos elaborados, impressos e distribuídos;

- N° de formações realizadas para os profissionais de saúde, educação e assistência

social;

-  N°  de  reuniões  de  monitoramento  e  avaliação  dos  dados  sobre  suicídio  e

automutilação e sobre implementação das ações do PMPS.



 
PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - PMPS

16.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio é o resultado de

um  processo  de  sistematização  dos  trabalhos  da  Comissão  Municipal

Intersetorial que após conclusão deste documento será apreciado e deliberado

pelo colegiado municipal do conselho municipal de saúde, de assistência social e

de educação.

Um dos grandes desafios  a ser  superado,  além da melhoria  do  indicador

relacionado ao número de suicídios, refere-se à ampliação do envolvimento dos

diversos atores sociais e instituições parceiras na implantação e implementação

das ações definidas, bem como com o rompimento de mitos e tabus relacionados

à esta temática.

Neste sentido, faz-se necessário uma ampla mobilização social  através da

apresentação deste  documento  em diversos fóruns,  visando estabelecer  uma

pactuação e um engajamento no alcance dos objetivos e metas aqui definidos,

além de se fazer necessário a utilização deste documento como uma referência

para os debates nas Conferências Municipais.

É importante frisar que a partir do monitoramento deste Plano poderão ser

incorporadas novas propostas, revisões e atualizações das ações, das metas e

das previsões orçamentárias correspondentes, visando potencializar e qualificar

as ações relativas a ampliação do acesso e qualidade dos serviços realizados.

Diante do exposto, as proposições surgidas a partir do monitoramento serão

sistematizadas e posteriormente incorporadas em uma versão reformulada deste

Plano, visando adequá-lo às necessidades identificadas posteriormente.

Por fim, agradecemos a todos os atores envolvidos neste processo: gestores,

técnicos e conselheiros, que direta e indiretamente contribuíram sobremaneira

para a elaboração do Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio.
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