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1. INTRODUÇÃO 

 

Suicídio é “Um ato de pôr termo à própria vida, que foi deliberadamente iniciado e 

preparado, com o prévio conhecimento do seu resultado final através do qual o 

indivíduo pensou fazer o que desejava” (OMS, 1984).   

 
 O suicídio é um fenômeno complexo e multifacetado, representa um grave 

problema de saúde públia que demanda nossa atenção. Resulta de uma complexa 

interação de inúmeras causas e fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, 

culturais e ambientais. 

Entre 2007 e 2016, o Brasil registrou 106.374 mortes por suicídio, de acordo 

com os dados mais recentes divulgados pelo Ministério de Saúde (20/09) em 2016, o 

país registrou 11.433 mortes por suicídio o que equivale a 31 casos por dia. A taxa 

brasileira de mortalidade por suicídio em 2016 foi de 5,8 casos a cada 100 mil 

habitantes, números que nos levam a reflexão sobre a necessidade de dicutir o tema e a 

importância da prevenção desta problemática. 

 

A taxa de mortalidade masculina apresenta-se maior que entre as mulheres: 

enquanto 9,2 homens cometem suicídio a cada 100 mil habitantes, entre as mulheres a 

taxa é de 2,4 a cada 100 mil habitantes. No entanto, as tentativas de suicídio entre as 

mulheres são maioria. 

O Ceará é o quinto estado no ranking nacional com o maior números de 

suicídios entre 2011 e 2015 totalizando 2.957 casos de acordo com o Boletim 

Epidemiológico de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil, publicado pelo 

Ministério da Saúde. 



4 
 

 

Os fatores de risco para o suicídio são circunstâncias, condições, acontecimentos 

de vida, doenças ou traços de personalidade que podem aumentar a probabilidade de 

uma pessoa cometer uma tentativa de suicídio ou, mesmo, suicidar-se. Entre os fatores 

incluem-se a doença mental e física, abuso de substâncias como álcool e drogas; 

histórico familar de violência e de suicídio; separação de um(a) parceiro(a); 

desemprego; diagnóstico psiquiátrico como depressão, perturbação bipolar, 

esquizofrenia e sintomas psiquiátricos como humor depressivo, perda de interesse ou 

prazer, sentimentos de desesperança; isolamento social e, em alguns casos, ocorre a 

presença de uma combinação de vários fatores. 

É de suma importância identificar os fatores de risco, pois contribui para para 

entender a problemática, bem como também se faz necessário superar os tabus em torno 

do tema para ampliar as estratégias de prevenção do suicídio. 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde em 

sua base consolida as certidões de registro de óbito emitidas no Brasil no local da 

ocorrência do evento. Deste modo, a partir dos dados do SIM entre 2000 e 2013 o 

município de Jardim registrou 18 casos de suicídio. Sendo que  no ano de 2013 foram 4 

óbitos por suicídio. 

 

 



5 
 

 

 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio pode ser prevenido desde 

que haja um adequado investimento na prevenção. Diante dos dados publicados de 

estudos que apontam números expressivos dos casos de suicídio, o Ministério Púbico do 

Ceará lançou o projeto “Vidas Preservadas” com a finalidade de trabalhar em parcerias 

com os municípios do estado.  

 O Município de Jardim está localizado no sul do Ceará, na microrregião do 

Cariri, distante cerca de 542,4 (536)km da capital Fortaleza. Seus limites são: ao Norte 

com o município de Barbalha - CE, ao Sul com o Estado de Pernambuco, ao Leste com 

Porteiras - CE, Jati - CE e Penaforte - CE e ao Oeste também com o estado de 

Pernambuco, cidade de Serrita - PE e Moreilândia - PE.  

De acordo com o Censo do IBGE, em 2010 o município conta com uma 

população de 26.688 habitantes, sendo que a população está mais centrada na zona 

rural. 

Localizado num vale da Chapada do Araripe, rodeado de fontes naturais que 

brotam do sopé da Chapada e formam um manancial de água potável, possui várias 

nascentes como atrativos naturais e balneários como opções de lazer. É uma cidade 
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privilegiada pela sua natureza composta de trilhas ecológicas, cavernas e grutas, com 

um forte potencial turístico. 

No município, a Política de Assistência Social é estruturada através da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Trabalho – SEDEST. Conta com dois Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS, um Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS  que atuam na Proteção Social Básica e Especial do 

município atendendo as demandas da população no que se refere aos serviços 

socioassistenciais. 

A problemática de ideações e tentativas de suicídio tem se apresentado no 

município de forma expressiva. Assim sendo, baseado nas demandas e solicitações de 

atendimentos psicológicos, escuta, acolhimento, sala de espera, atendimentos 

compartilhados entre as equipes multiprofissional (EDUCAÇÃO, SAÚDE e 

ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CREAS, ENTIDADES RELIGIOSAS) dentre outras, 

trazendo como queixa principal os casos de ideação/pósvenção suicida e automutilação, 

atingindo em proporção maior um público alvo de adolescentes na cidade de Jardim/CE, 

este Plano apresenta estratégias de intervenção a nível municipal, partindo do 

pressuposto de análise das questões referentes aos casos de violência autoprovocada 

identificadas no município. 

A ideia é que a rede municipal possa conversar sobre a problemática de forma 

Intersetorial e multidisciplinar, na perspectiva de construir intervenções locais que 

possam identificar, prevenir e reduzir os danos, possibilitando um 

atendimento/acolhimento “integral” a população em geral. 
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2.  MAPEAMENTO DA REDE  

 Centro de Referência da Assistência Social – CRAS: Equipe de Referência do 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF composta por dois 

Assistentes Social e uma Psicóloga. A equipe fica responsável por acompanhar 

as famílias que estão em alguma situação de vulnerabilidade social e que estejam 

também com algum membro familiar que esteja com ideação suicida. Realizará 

atividades socioeducativas abordando a temática com os grupos desenvolvidos 

pelo CRAS e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

e realizar articulação com a rede intersetorial. 

 Centro de Referência de Especializado da Assistência Social - 

CREAS: Equipe técnica de Referência do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI que consta com seguintes 

profissionais: Psicólogo, Assistente Social e um Advogado. Equipamento que 

acompanha famílias em situação de vulnerabilidade social e que estejam com 

seus direitos violados. Realizará atividades voltadas para desmistificações dos 

estigmas em torno do suicídio.  

 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Equipe presta Assistência aos 

usuários do serviço: Enfermeiro, Médico, psicólogo e Psiquiatra. Assistência 

terapêutica à pessoa com sofrimento mental, trabalhos de orientação, prevenção 

e promoção ao Suicídio. Articulação com os demais pontos da rede que prestam 

assistência aos sujeitos com ideação suicida, prestar apoio Matricial as equipe de 

saúde quando necessário, incentivar aos demais profissionais a notificação dos 

casos atendidos no município. 

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF: Equipes multiprofissionais 

que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família - ESF, as equipes de 

Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais) e com o Programa Academia da Saúde. Realizar discussões de casos 

clínicos, o atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de 

Saúde como nas visitas domiciliares de forma a ampliar e qualificar as 

intervenções no território com foco prioritário nas ações de prevenção e 

posvenção ao suicídio. 

 Unidades Básicas de Saúde: Equipe de Saúde com profissionais de 

saúde compõem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) como: enfermeiro, 
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médico, dentista, Agentes Comunitário de Saúde e técnicos de enfermagem. 

Realizar sala de espera para desmistificar os estigmas sobre a temática, 

atendimento, escuta, orientação, as pessoas com demanda em decorrência de 

suicídio e ações de prevenção e promoção ao suicídio e os estigmas entorno do 

suicídio. 

 Hospital Municipal: Equipe de atendimento a urgência e emergências. 

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Realizar atendimento de 

urgência e emergência para pessoas que tentaram suicídio, realizar sala de espera 

para desmistificar os estigmas sobre a temática. 

 Entidades religiosas: Realizar grupos de apoio às famílias e indivíduos 

acometidos pela demanda do projeto. Religiões identificadas e que prestam 

apoio no município a essas pessoas: grupos católicos e grupos evangélicos. 
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3. OBJETIVO GERAL:  

 Elaborar estratégias de intervenção a nível municipal, partindo de análise de das 
questões referentes aos casos de autolesão identificadas no município de Jardim/CE. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Criar equipe de apoio para elaborar a ficha de notificação e levantamento de 
dados junto ao setor de epidemiologia em saúde do município; 
 

 Aplicar questionário do projeto “Impulso de Vidas” com os alunos da rede 
pública do município. 
 

 Elaborar estratégias de notificação para conhecer registrar o quantitativo e a 
forma de tentativas de suicídio/ autolesão; 
 

 Identificar os principais fatores de riscos que levam a prática da autolesão; 
 

 Propor uma intervenção psicossocial visando à qualidade de vida a partir da 
prevenção, analisando as principais dificuldades externadas por parte dos 
profissionais e familiares. 
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4 METODOLOGIA 

 

Objetivos Ações Indicador de 
resultado 

Metas Produtos 

Realizar 
atendimentos 

imediatos para 
pacientes que 

tentaram suicídio 
de acordo com o 

sistema de 
notificação da 

saúde. 

Atendimento 
individual 

psicológico. 

Avaliação 
profissional da 
diminuição da 

queixa de 
sintomas. 

Fedbeck ao 
profissional. 

Diminuição de tentativas 
de suicídio e/ou 
automutilação. 

Diagnostico dos 
indícios de alunos 

da rede publica 
com ideação 

suicida. 

Aplicar 
questionário 
do projeto 

“Impulso de 
Vidas” com 
os alunos da 
rede pública 

do município. 

Percentagem da 
avaliação 
realizada. 

Aplicar 
questionário nas 

escolas 
municipais. 

Alunos com demandas de 
ideação suicida e/ou 
automutilação em 
acompanhamento 

especializado. 

Atender de modo 
individualizado 
aos estudantes 

que apresentarem 
alta ideação 

suicida. 

Aplicar 
questionário 
Impulso de 

Vida 

Correção dos 
questionários, 

que 
apresentarem 
alto escore de 

ideação suicida. 

Prestar escuta 
qualificada aos 

estudantes. 

Estudantes em 
atendimento psicológico. 

Informar a 
população sobre 

fatores de risco do 
suicídio. 

Campanha de 
divulgações 
dos locais 

onde se pode 
buscar ajuda. 

Aumento da 
demanda por 

busca 
espontânea nos 
equipamentos 

Atendimento 
integral a 
famílias e 

indivíduos que 
sobre com, 
ideação ou 
tentativa de 

suicídio. 

Diminuição da ideação 
suicida, tentativa de 

suicídio e/ou 
automutilação no 

Município. 

Articular com 
entidades 

religiosas a 
temática suicídio 

Realizar 
oficinas 

temáticas de 
cunho 

informativo. 

Registro através 
de assinatura de 

frequência e 
fotos dos 
eventos. 

Sensibilização 
das pessoas que 

apresentarem 
ideação suicida. 

Pessoas informadas e com 
conhecimento de onde 

buscar ajuda. 
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5.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

      O monitoramento é uma ferramenta de avaliação das ações executas, bem como do 
nível de desempenho de tais atividades, dessa forma, serão utilizados recursos que 
possibilitam analisar os objetivos estabelecidos no plano de ação. 

 Reuniões com profissionais das pastas envolvidas, bem como com o Comitê 
 

 Assinatura de frequências pelos profissionais e representantes da sociedade civil 
que participam de eventos relacionados à prevenção ao suicídio; 
 

 Fotos de ações e eventos públicos com a temática: Suicídio; 
 

 Relatório semestral de todas as ações e eventos realizados com intuito de 
prevenção ou posvenção a suicídio.  
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