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1. APRESENTAÇÃO

No ano de 2017, o município de Jaguaribe cria e coloca em sua agenda de

atuação permanente o Projeto Pacto pela Vida. A ideia teve início após um crime que

impactou em toda a sociedade jaguaribana,  sensibilizando e mobilizando ações de

politicas  publicas  para  a  valorização  da  vida  e  o  combate  a  todas  as  formas  de

violência.  Desta  forma,  foi  criada  comissão  intersetorial  e  multidisciplinar  de

profissionais com ações preventivas e protetivas nas escolas e equipamentos públicos.

Em  2018  o  Projeto  Pacto  pela  vida  volta  suas  ações  especificamente  para  a

valorização da Vida e prevenção ao suicídio, após o diagnóstico alto de tentativas de

suicídio entre adolescente no município, chegando a índices alarmantes. Assim, em

2018  quando  surge  a  proposta  pelo  Ministério  Público  do  Ceará  (MP/CE)  e  a

Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Ceará (APDM/CE), por meio do

Projeto “Vidas Preservadas: o MP e a sociedade pela prevenção do suicídio”, unificam-

se as ideias e somam-se forças para o fortalecimento de ações municipais. O objetivo

principal é promover uma abordagem intersetorial da temática e traçar estratégias de

atuação pela prevenção ao suicídio, com propostas de curto, médio e longo prazo. 

Criou-se então uma Comissão Municipal do Projeto Vidas Preservadas/Pacto

pela  vida,  visando  o  fortalecimento  do  Projeto  em  âmbito  municipal,  objetivando

mapear a rede, levatar indicadores locais, fatores de risco, além do monitoramento e

avaliação das ações a serem executadas para prevenção ao suicídio. Desde a adesão

do  município  ao  projeto,  tem-se  garantido  a  participação  dos  profissionais  nas

capacitações continuadas, intensificado a campanha do setembro amarelo e envolvido

outros atores que trabalham com a demanda para atender de forma mais eficaz esse

público.

Iniciou-se  então a  elaboração deste  plano e  a  intensificação das ações de

prevenção embasadas pelos treinamentos ofertados pelo Projeto Vidas Preservadas.

Fortalecendo logo as primeiras ações com o Setembro Amarelo de 2018, fortalecendo

a  rede  de  atendimento  nos  serviços  públicos  de  saúde  e  articulação  com  outras

políticas do município e conselhos. 

O objetivo, portanto, é promover um trabalho intersetorial e multidisciplinar para

prevenir o suicídio no município de Jaguaribe com a atuação articulada de diversos

órgãos  públicos,  Sociedade  civil  e  sistemas  de  comunicação.  Tem-se  notado
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significativo aumento de demandas na educação de crianças e jovens com ideação

suicida, desta forma demandando mais atenção e atuação do projeto.

2. MARCO LEGAL

Questões relacionadas à saúde pública passaram a ser garantidas a partir do

que está fundamentada nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, na

qual a saúde passa a ser um dever do Estado e um direito de todos em que deve

garantir políticas públicas que atendem de forma igualitária e universal nas ações de

promoção, prevenção e recuperação. Além da fiscalização e do monitoramento dos

serviços, e garante que a iniciativa privada também tenha livre assistência nas ações

de saúde. 

Deve-se que considerar a criação da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de

setembro  de  1990  que  dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes

e dá outras providências. A Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 que trata da

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as

transferências  intergovernamentais  de  recursos financeiros  na  área  da saúde  e  dá

outras providências.

Temos a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006 de consolidação do SUS e

aprovação das Diretrizes Operacionais do Pacto em três dimensões: pela vida, em

defesa do SUS e de gestão do SUS. A Portaria nº 2.542 de dezembro de 2005 que

institui grupo de trabalho com o objetivo de elaborar e implantar a Estratégia Nacional

de Prevenção ao Suicídio.

Diante do fato do suicídio ter se tornado um problema de saúde pública e do

aumento  dos  números  entre  os  adolescentes,  idosos  do  sexo  masculino  em  sua

maioria, associados a situações de desemprego, perdas, dores e doenças crônicas,

vítimas  de  violência  e  abuso  sexual,  populações  de  rua  e  privados  de  liberdade,

pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e com transtornos mentais, tornou-se

necessário  um  trabalho  de  mapeamento  e  construção  de  indicadores  da  situação

municipal para intensificar as ações de prevenção e um atendimento mais qualificado.

Dessa forma, percebe-se a importância desse projeto para o município com

ações de prevenção articuladas e um monitoramento e avaliação para buscar ver os

resultados e os pontos que necessitam serem melhorados. Limoeiro do Norte tem uma
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rede bem complexa de serviços de saúde que podem estar atuando e atendendo em

parceria com diversas instituições e envolvendo a sociedade civil.

3. MARCO LÓGICO (FUNDAMENTO DOUTRINÁRIO / CIENTÍFICO)

Para  falar  sobre  suicídio  pode-se  iniciar  descrevendo  as  principais  patologias

mentais  que  podem  levar  a  consumação  do  mesmo,  estas  são:  depressão  e  os

transtornos de ansiedade e bipolaridade.

Segundo  matéria  do  site  do  Ministério  da  Saúde,  para  a  OMS (Organização

Mundial  de  Saúde),  a  depressão  é  uma  patologia  grave  e  atualmente  tem  uma

preocupante incidência na população. No Brasil ela atinge cerca de 15,5% dos brasileiros

e tem um predomínio na atenção primário de 10,4%, está em 4º  lugar nas principais

causas de morte no país. A faixa etária de maior incidência está em média de 30 anos,

porém ela pode ser desenvolvida em qualquer faixa etária da vida.  

De  acordo  com  o  Classificação  Internacional  de  Doenças  e  Problemas

Relacionados a saúde - CID 10 para diagnosticar o indivíduo com depressão, ele tem que

ser acometido por uma série de características, e as principais delas são: frequentemente

sofrer  de  humor  depressivo,  perda  de  interesse  e  prazer,  baixa  energia,  levando  ao

aumento na fadiga e a diminuição na atividade,  e outros.  A depressão está entre os

transtornos mentais mais tratáveis, pois de 80% a 90% dos pacientes acometidos pela

doença fazem uma boa adesão ao tratamento, sendo possível a percepção da melhora. 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) o

tratamento, dependendo do grau em que o paciente esteja da depressão é necessário à

interação  medicamentosa  junto  com  a  psicoterapia,  pois  muitas  vezes  a  pessoas

encontra-se em um profundo estado de tristeza na qual impossibilita da mesma realizar

suas atividades cotidianas.  

Já  no  tocante  a  ansiedade,  é  sabido  que  segundo  o  Manual  Diagnóstico  e

Estatístico  de  Transtornos  Mentais  –  DSM-5  (APA,  2014),  é  considerada,

consensualmente,  como  uma  função  normal,  quando  se  apresenta  dentro  de

determinados  limites.  É  caracterizada  por  um  sentimento  desagradável  de  medo  ou

apreensão,  derivado  da  antecipação  do  perigo  ou  algo  desconhecido,  tendo  como

componentes aspectos psicológicos, fisiológicos, emocionais e comportamentais.
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Quando patológica, a ansiedade caracteriza-se por um exagero desproporcional

do medo acompanhado por sinais somáticos, causando a evitação de situações sociais,

e/ou danificando a qualidade de vida do indivíduo. É importante ressaltar que o transtorno

de  ansiedade  tem  diversos  tipos,  tendo  como  base  o  instinto  de  sobrevivência

fundamental, que é a ansiedade, sendo cada uma com seu grupo particular de sintomas.

“É simplesmente,  nossa ansiedade humana fundamental  se manifestando de maneira

diferente  de  acordo  com estímulos  e  situações  diferentes.”  (LEAHY,  2011,  p.16).  Os

principais transtornos de ansiedade são: fobia específica, transtorno de pânico, transtorno

obsessivo-compulsivo,  transtorno de ansiedade generalizada,  transtorno de ansiedade

social  e transtorno de estresse pós-traumático. Os Transtornos de Ansiedade têm em

comuns características de medo, ansiedade exagerada e alterações comportamentais. A

diferença dos diversos transtornos está  na intensidade quanto  aos níveis  de  medo e

ansiedade, na persistência dos sintomas, frequência ou duração de comportamentos de

esquiva.

A bipolaridade, segundo Alda (2015) é uma patologia psiquiátrica com grande

incidência na  atualidade,  adquirida  por  1  a  2  % da população mundial.  É necessário

destacar  que os  sintomas podem surgir  em qualquer  faixa  etária,  no  entanto  é  mais

comum surgir na idade de 20 a 30 anos. 

O CID 10 traz como principal característica para diagnosticar o transtorno bipolar

a ocorrência de dois ou mais episódios onde o sujeito apresente profundas alterações de

humor  e  níveis  de  atividade,  bem  como  por  muitas  ocasiões,  na  fase  de

hipomaníaca/mania, apresenta aumento de humor e na fase da depressão a diminuição

deste humor e o rebaixamento da energia.

Moreno e Ratzke (2005, p.02) relata que este transtorno permite um diagnóstico

prévio e consistente, principalmente pelas características (euforia-mania-depressão) que

favorecem a sua classificação. 

A  mania  é  o  mais  característico  dos  episódios  e,  apesar  de  frequente  e
incapacitante (é o que mais resulta em internações agudas em virtude das graves
mudanças  de  comportamento  e  conduta  que  provoca),  é  pouco  estudada  e
diagnosticada. A hipomania, sua forma mais leve, era praticamente desconhecida
pela maioria dos clínicos, sendo confundida com a normalidade ou transtornos de
personalidade borderline, histriônico, narcisista ou anti-social. Nos últimos anos, o
interesse  nestes  quadros  aumentou,  com  maiores  pesquisas  em  diagnóstico,
neurobiologia,  epidemiologia  e  tratamento.  Apesar  disso,  a  identificação  de
pacientes pertencentes ao amplo grupo de bipolares, embora de suma importância
clínica, social e econômica, e apesar da terapêutica disponível,  continua sendo
pouco ou tardiamente diagnosticado e inadequadamente tratado. (Moren,Moreno,
Ratzke;2005, p. 02)
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Esta patologia é classificada entre os transtornos mentais mais severos, pois

suas  consequências  afetam  além  dos  aspectos  psicológicos,  os  cognitivos,

neuroquímicos  funcionais  e  principalmente  socioafetivos,  bem como  está  diretamente

ligado aos aumentos nos déficits econômicos e consequentemente a pobreza, bem nos

índices de mortalidade. Sendo assim é indispensável o acompanhamento do adoecido por

um longo  período  de  tempo.  (SUPPES;  DENNEHY,.PEREIRA,  L.  L.  DIAS,  A.  C.  G.

CAERAN, J. COLLARES, L. A. PENTEADO, R. V.2009).

Assim, por  muito  tempo o suicídio  foi  um tabu para a sociedade,  pois  muitos

tinham a crença de que falar sobre suicídio induziria outras pessoas ao ato, no entanto

vêm-se trabalhando a sociedade para que essa que crença, que de fato é um mito, perca

as suas forças, pois é necessário falar sobre suicídio de forma responsável para que as

pessoas  consigam  se  conhecer  e  identificar  os  fatores/sinais  de  alerta,  para  que

posteriormente procurarem uma ajuda profissional.

Muitas vezes as pessoas com ideação suicida se questionam qual o sentido da

vida para elas, pois muitas já não vêm mais a resposta para essa pergunta. Costumam

acumular uma série de fatores negativos durante a vida e sempre deixando passar como

se fosse alguém passível de resolver, no entanto, chega um determinado momento que

esses  fatores  se  tornam  insustentáveis  e  a  única  solução  é  a  tirar  a  própria  vida.

(MORAIS; SOUSA, 2011).

O  suicídio  representa  um  dos  comportamentos  humanos  mais  enigmáticos  e
perturbadores,  pois  parece  irremediavelmente  destrutivo  e  traz  consigo  um
conjunto de sentimentos, como culpa e vergonha, perplexidade, medo e revolta,
dentre outros. Percebe-se que a autodestrutividade é característica presente tanto
nas tentativas como no suicídio consumado. (MORAIS; SOUSA, 2011).

Seria então, o suicídio, a ação de tirar a própria vida, com motivações e estímulos

diversos, desde um transtorno mental até um conflito interno em que o usuário não vê

mais solução para o mesmo. (BOTEGA,  2007).  Segundo a OMS,  é um problema de

saúde pública, visto que não apenas de responsabilidade da saúde, pois suas causas são

múltiplas, o que pode envolver situações e áreas de todas as políticas públicas. Cerca de

800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo e o Brasil está entre os oito países

que tem mais mortes por suicídio.

Na maioria dos países, o suicídio situa-se entre as 10 causas mais frequentes de
morte e entre as duas ou três mais frequentes em adolescentes e adultos jovens.
Para cada óbito por suicídio, há no mínimo cinco ou seis pessoas próximas ao
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falecido  cujas  vidas  são  profundamente  afetadas  emocional,  social  e
economicamente (BOTEGA, 2007).

Na perspectiva do indivíduo, o suicídio vai trazer mudanças para sua vida, pois a

sociedade por muitas vezes mostrou possibilidades que eram possíveis de realizar para

resolver,  o que hoje ele identifica ser a causa do seu problema que está levando ao

desejo de tirar a própria vida, despertando o desejo pelo desconhecido e passibilidade de

existir em outra realidade (GANDRA, 1984).

Segundo Morais e Sousa (2011) é preciso compreender que existe um fator de

risco muito grande que na maioria das vezes não se é investigado quando identifica uma

pessoa em risco de suicídio, que é a dimensão sociohistórico e cultural no qual a mesma

está inserida. Muitas vezes tem histórico na família de suicídio, a pessoa está inserida em

uma comunidade de alto risco e que leva ao adoecimento mental que é um dos fatores do

suicídio. 

O suicídio  não acontece por  impulso,  na maioria  das vezes a pessoa já  teve

outras tentativas antes de consumar o ato, o que leva a um número de 60% das pessoas

que  já  suicidaram  tiveram  uma  ideação  e  possivelmente,  um  planejamento  prévio,

fazendo com que se torne cada vez maior o seu risco do êxito ao tirar a própria vida.

(MORAIS; SOUSA, 2011).

A pessoa que visa tirar a vida por suicídio, antes de consumar o ato, geralmente

enfrenta três fases do mesmo. A primeira delas é a fase da ideação, momento em que ela

começa a pensar como seria, apresentar comportamentos autolesivos, sem a intenção de

tirar a vida, porém um interesse e indireto. A segunda fase é o planejamento, momento

em que a pessoa começa a amadurecer a ideia, pesquisar formas e meios que sejam

eficientes, nesta fase surge o desejo direto. Terceira e última, é o ato em si, momento que

já está com tudo esquematizado e pronto para tirar  a  própria  vida.  (ALMEIDA, et  al.,

2015). Além dos fatores de risco que o individuo já vivencia, fatores externos pontuais

podem potencializar a ideia e levar ao ato, esses fatores podem ser a alteração de humor,

uso de psicotrópicos, ingestão de álcool e outras drogas, doenças mentais, ausência de

apoio social, histórico de suicídio na família, eventos estressantes e características sociais

e  demográficas,  como  a  pobreza,  desemprego  e  baixo  nível  educacional  (VIEIRA;

COUTINHO, 2008).

9



Secretaria Municipal do Trabalho
e Desenvolvimento Social,

Esporte e Juventude
SETAS

É  preciso  então  compreender  a  problemática  do  suicídio  para  além  de  uma

questão de saúde pública, podendo hoje também ser considerado um problema social já

que está atrelado a fatores sociais externos ao indivíduo. 

Segundo  Marx  (2006)  o  suicídio  é  visto  como  uma  manifestação  da

desorganização social  e das diferenças de classes,  visto que definiu  isto através dos

casos já ocorridos. Durkheim (1973) cita em sua obra “O suicídio” que devemos olhar

para o mesmo não de forma isolada, mas como um fator social, devendo não somente

como responsabilidade da saúde pública,  mas também das políticas públicas de uma

forma geral, pois o usuário é um só para as diversas políticas.  

De acordo  com os  dados da  OMS,  os  países  subdesenvolvidos tem o  maior

índice  de  suicídio,  chegando  a  79%  dos  casos  mundiais,  mesmo  que  por  razões

demográficas, países desenvolvidos por decorrência de seu número de habitante fiquem

a frente nos óbitos por suicídio. 

 A pobreza pode ser na atualidade considerada um fator de risco para o suicídio,

pois já se inclui o desemprego em que na maioria das vezes o único provedor da casa se

vê desempregado, sem condições mínimas de manter o sustento da casa e sem outra

solução para este problema, podendo desenvolver transtornos de ansiedade e se torna a

cada dia um maior risco para o suicídio, entra também a pressão econômica e a crise dos

vínculos familiares,  que tem sido cada dia mais comum na sociedade atual.  (STACK,

2000).

Santos (2016) traz o sentimento de satisfação da vida tanto como avaliador de

saúde mental,  associada diretamente ao diagnóstico dos transtornos mentais,  como a

insatisfação com a vida demonstra um forte índice para a ideação suicida. Trazendo a

ideia de expressões da questão sociais exposta acima, podemos entender que a pobreza

e todas as suas consequências no indivíduo adoecido, indivíduo esse que muitas vezes

não conseguem ver outra.

As características da ideação suicida envolve o comportamento autodestrutivo,

que representa o ápice da sua insatisfação com a vida na fase em que está passando e

pode expressar sinais através de frases como: “a vida não vale a pena ser vivida; se eu

morrer as pessoas não irá sentir minha falta” entre outras frases que são alerta para as

pessoas que vivem ao seu redor. A ideação é um dos principais fatores de risco para a

efetivação do suicídio, juntamente com a depressão e os transtornos. Muitas vezes as

pessoas se mostram fortes e corajosas, mas na verdade elas não estão sabendo como
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pedir  ajuda  e  tenta  da  melhor  forma  disfarçar  o  sofrimento  em  que  está  sentindo.

(MOREIRA; BASTOS, 2015).

Trazendo  o  comparativo  para  a  pobreza,  muitas  vezes  as  pessoas  podem

apresentar  sintomas  semelhantes  aos  do  suicídio,  pois  muitos  já  não  veem  uma

perspectiva de melhoria  da situação em que vivem fazendo com que esses sintomas

deixem de ser apenas uma insatisfação da vida e passe a ser um risco para a pessoa

consumar o ato do suicídio, pois a falta de perspectiva não deixa de ser um fator de risco.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO  DA  TEMÁTICA/JUSTIFICATIVA  (DADOS  E

INDICADORES-POR QUE)

Jaguaribe é um município do estado do Ceará criado em1833, localizado na bacia

hidrográfica do rio Jaguaribe que corta todo o município no sentido norte-sul, localizada

na Microrregião do médio Jaguaribe. A tiponímia é proveniente da palavra originária em

Tupi  que  significa  Rio  das  Onças.  Faz  divisa  com  os  municípios  de  Jaguaribara,

Jaguaretana, Orós, Icó, Pereiro, Solonópole e Quixelô. Tem uma população estimada em

34.409 (trinta e quatro mil quatrocentos e nove) habitantes segundo dados do Censo do

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2010), porém estimada em, 34.503

habitantes em 2016 ainda segundo o IBGE.Com extensão territorial total de 1877 km²,

correspondendo à densidade de 18,4 hab/km², sua maioria 67,62% residente em zona

urbana, o que daria aproximadamente 23.268 habitantes em zona urbana. Percebe-se

que assim como os demais municípios cearenses, Jaguaribe sofre intenso êxodo rural,

propiciando significativamente o aumento da população urbana, ampliando-se com esta

realidade algumas problemáticas sociais provenientes deste fenômeno.

Sua  divisão  político  administrativa  apresenta-se  da  seguinte  forma:  Jaguaribe

(sede), fundado em 1833; Mapuá (distrito) fundado em 1933, Feiticeiro (distrito) fundado

em 1933, Nova Floresta (distrito) fundado em 1951 e Aquinópoles (distrito) fundado em

1963.

O município possui um relevo levemente acidentado e com baixa altitude na maior

parte de seu território, no entanto é bastante acidentado na porção leste em função da

serra do Pereira, o clima é predominantemente tropical, quente semiárido, tendo como

vegetação na maior parte do território a caatinga arbustiva aberta.
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Tabela 01:

Desta forma, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) municipal, apresentado

pelo  último  Censo  IBGE (2010)  foi  0,62,  estando  em 71º  lugar  no  ranking  estadual.

Destaca-se ainda as fortes influências de tradições culturais do município, baseada na

religiosidade,  e  na  produção  de  queijo  coalho  e  artesanato  de  renda  de  filé.

Fundamentado  em  questões  culturais,  o  município  conta  como  parte  da  rede

socioassistencial, formada por instituições filantrópicas e de cunho religioso na prestação

der serviços assistenciais à comunidade.

É importante salientar que a falta de acesso a serviços básicos tem relação direta

com aspectos  de  valorização  da  vida,  para  melhor  compreensão,  seguem os  dados

municipais referentes as questões de saúde pública.  Em relação a universalização do

acesso e cobertura do atendimento aos serviços de saúde, como preconiza a Constituição

Federal  em  seu  artigo  194  –  I,  o  município  apresenta  12  unidades  de  saúde

descentralizadas , localizadas 8 em zona urbana e 4 em zona rural (Secretaria Municipal

de Saúde de Jaguaribe – 2017) possibilitando o acesso fácil  da população a atenção

primária de saúde. Com relação a atenção secundária, a população jaguaribana conta

com um hospital municipal. 

Com relação ao saneamento básico que implica em problemáticas sociais e saúde,

de acordo com os dados do IBGE-2010 a  cidade de Jaguaribe-CE no que dispõe o
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saneamento  básico  no  contingente  de  10.138  domicílios,  indica  as  informações  do

instituto que 7,84% dos domicílios particulares não possuem banheiro e nem sanitário. 

A  promoção  dos  hábitos  de  higiene,  abastecimento  adequado  de  água  e

saneamento básico são componentes que trazem implicações amplas no estado geral de

saúde dos indivíduos (CURTIS,  2000).  Nos países em desenvolvimento,  as infecções

respiratórias e as doenças diarreicas são responsáveis por um grande número de óbitos

em crianças; ambas as causas podem ser facilmente evitáveis por meio da prática de

lavagem adequada das mãos. 

Doenças causadas por helmintos e algumas infecções oculares também podem ser

prevenidas por meio da lavagem das mãos, segundo a Organização Mundial da Saúde -

OMS (World Health Organization - WHO) (KRUG et al., 2002). 

Em pesquisa conduzida em nove países da África, com escolares de 13 a 15 anos

de idade, 62,2% relatou que lavava as mãos regularmente antes das refeições; 58,4%,

após  utilizar  o  banheiro;  e  35,0%  higienizava  as  mãos  utilizando  sabão  (PENGPID;

PELTZER, 2011). 
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Saneamento  é  o  controle  de  todos  os  fatores  do  meio  físico  do  homem,  que

exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. De

outra  forma,  pode-se  dizer  que  saneamento  caracteriza  o  conjunto  de  ações

socioeconômicas  que  têm  por  objetivo  alcançar  Salubridade  Ambiental  (Organização

Mundial de Saúde –OMS 2010, p.1).

Foi percebido de acordo com os dados acima tabulados que dentre os domicílios

que possuem banheiros expressos em 55,82% a forma do esgotamento sanitário é de

rede geral de esgoto ou pluvial. E ainda segundo os números observados o município

ainda detém um elevado número de uso de fossa rudimentar, o que causa um grande

fator de risco a saúde da população. É importante salientar que a fossa rudimentar é a

forma mais primitiva de saneamento desenvolvida pelo homem na tentativa de afastar de

si  os  problemas  de  saúde  e  bem-estar  causados  pela  presença  no  ambiente  de

contaminantes oriundos dos mais diversos dejetos, evitando o lançamento em rios, lagos

ou mesmo diretamente na superfície do solo. 

Ela consiste basicamente em um buraco no solo, coberto ou não, para onde são

direcionados a água e os dejetos. Por não ser estanque, a fossa negra permite que seu
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conteúdo infiltre e se dissipe (não conta com nenhum tipo de deflúvio), liberando mais

espaço em seu interior e ao mesmo tempo contaminando o solo e lençol freático. Ainda

nos dias de hoje, é comum encontrarmos esse tipo de fossa irregular em regiões pobres

das cidades que não possuem acesso à rede de esgoto e também em assentamentos nas

áreas rurais. A motivação de muitas famílias para a adoção desse tipo de fossa em suas

residências está relacionada em parte ao desconhecimento de alternativas e também ao

custo baixo, sem atentar, no entanto, aos sérios riscos à saúde envolvidos. As fossas

muitas vezes são os únicos recursos para o lançamento de esgoto quando não existe

uma rede de coleta disponível. Mas o uso incorreto deste sistema individual e a falta de

limpeza,  fazem  com  que  ocorram  entupimentos  e  incômodos  às  pessoas,  como  os

extravasamentos, mau cheiro e doenças.

Com relação a mortalidade infantil, indicador preponderante do cuidado da saúde

com  a  primeira  infância  e  a  maternidade,  portanto,  a  taxa  de  mortalidade  infantil

apresentada pelo município desde 2012 até a atualidade apresenta-se abaixo: 

         GRÁFICO 1: Quantidade de casos de mortalidade infantil entre 2012 e 2016

Outro indicador relevante para o diagnóstico sócio demográfico, são aqueles que

apresentam dados sobre a gravidez na adolescência,  pois é fato que a intercorrência

desta  problemática  é  permeada  por  fatores  sociais/culturais  e  por  deficiências  nas

políticas públicas de cunho preventivo. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas
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- 2016) “A incidência de gravidez na adolescência é mais frequente entre mulheres de

grupos de maior vulnerabilidade social”. 

Apresentam-se  ainda  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística

(IBGE) que mostram maior concentração de gravidez indesejada na adolescência nas

Regiões  Norte  e  Nordeste,  sobressaindo  entre  mulheres  negras  e  com  baixa

escolaridade. Salienta-se que a taxa de fecundidade adolescente no Brasil  passou 86

para cada 1 mil habitantes nos anos 2000 para 75,6 no ano de 2010. Tal indicador é

quase o dobro de outras regiões do mundo. Desta forma, a Gravidez precoce apresenta-

se como uma expressão da questão social brasileira, principalmente na região Nordeste,

compreende-se então que este dado está associado ao nível de pobreza da população,

acrescido da precariedade de acesso às políticas públicas preventivas e a informação,

além de questões culturais e do machismo.

Gráfico 2: Quantidade de casos de Gravidez na Adolescência entre 2012 e 2017

2012 2013 2014 2015 2016

449 453

514
480

417

83
115 120 110 89

Gravidez na Adolescência
Total de gestantes no Município Total de gestantes Adolescentes

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribe - SESAU 2017

Assim, segundo os dados locais, o fenômeno da gravidez na adolescência deve ser

olhado e avaliado de forma diferenciada, já que apresenta grande impacto na sociedade

jaguaribana. Pelo gráfico acima, que retrata a estatística municipal, apresenta-se que em

2012 do universo de gestantes atendidas pelo rede pública de saúde do município, de 449

gestantes, 83 eram adolescentes, o que significa um percentual de 18,48%, já em 2013

este percentual atinge seu ápice, 25,38%, neste referido ano de 453 gestantes, 115 eram
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adolescentes. No ano de 2014, este índice sofre uma pequena queda, que permanece

nos anos posteriores, sendo o total de 514 gestantes, destas 120 eram adolescentes. Em

2015 o percentual passa para 22,91%, representando do universo de 480 gestantes, 110

era adolescentes, e por fim, em 2016, esta estatística permanece em queda, no qual as

adolescentes  gestantes  representam  21,34%  (89  adolescentes  grávidas)  do  total  de

gestantes no município 417 gestantes. 

Já no tocante aos aspectos educacionais Jaguaribe se destaca.  Os índices de

desenvolvimento educacionais de um país, estado, região ou cidade refletem em parte o

desenvolvimento  social  e  econômico  local.  O  investimento  no  sistema  educacional

demonstra ainda preocupação dos gestores/estado com o pleno desenvolvimento  dos

cidadãos  e  da  sociedade  coletiva.  Assim,  tais  dados,  são  de  suma importância  para

analisar o perfil sócio demográfico do município de Jaguaribe.

Em amplitude geral, índices como a taxa de analfabetismo da população, evasão

escolar,  abandono,  distorção  idade  serie,  impactam  na  economia  e  nos  índices  de

vulnerabilidade e risco social da população. Um dos objetivos da Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios – PNAD é coletar dados sobre escolarização,  analfabetismo e

índice de instrução em todo o país.

Mesmo com as melhorias de acesso ao ensino nas últimas décadas, os dados do

IBGE mostram que, enquanto em 1970 a taxa de analfabetismo no país chegava a 33,6%

da população com 15 anos ou mais; em 2013, ela era de 8,8%. O progresso para a

universalização do ensino, apesar de lento, é contínuo, e os investimentos voltados para a

formação  técnica  da  população  são  enormes,  como  demonstra  o  Plano  Nacional  da

Educação  (PNE),  que  prevê  que,  até  2020,  7% do  PIB  nacional  esteja  investido  na

educação.  Todavia,  garantir  apenas o  acesso universal,  que ainda não se  conseguiu

alcançar,  não  é  o  bastante,  a  qualidade  de  ensino  também  deve  ser  levada  em

consideração. 

“A  educação  constitui-se  num  dos  elementos  mais  importantes  para  o
desenvolvimento econômico de um país ou região. A mesma tem por finalidade
preparar o cidadão para o exercício do trabalho e da cidadania. A formação do
cidadão para a vida tem no processo educativo,  formal e informal,  o elemento
chave  para  alcançar  plenamente  este  objetivo.  Dessa  forma,  é  importante  à
análise de indicadores educacionais” (II Plano Estadual da Assistência Social do
Ceará - 2016)
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Assim, a educação consiste em um instrumento de transformação social, por isso é

de  suma importância  para  consolidação  de  um diagnóstico  municipal.  Seguem-se  os

dados municipais sobre analfabetismo:

Figura 4 – Taxa de analfabetismo por Região entre os anos de 2004 e 2014

A região Nordeste, como apresentada no gráfico acima, de todo o país é a mais

afetada com a problemática do analfabetismo, fato este que reflete no desenvolvimento

econômico do estado do Ceará. À nível  municipal,  podem-se apresentar os seguintes

dados coletados pelo IBGE, no Censo 2010:

Figura 5 – Taxa de analfabetismo no Município de Jaguaribe - Ceará

Quando subdividido por  gênero,  o  analfabetismo no município  de Jaguaribe se

apresenta em maior índice entre os homens, este dado retrata pessoas acima de 15 anos

de idade, portanto, 28,4% da população masculina do munícipio é analfabeta. Entre as

mulheres com idade superior a 15 anos, este dado fica em 21,5% do total de mulheres

jaguaribanas. Juntos,  o número de pessoas analfabetas na cidade de Jaguaribe é de

aproximadamente  6.326  pessoas,  entre  os  homens  este  número  é  de  3.481.  No

município, o índice de analfabetismo também pode estar associado a fatores culturais e
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econômicos, atrelando-se que mais da metade da população Jaguaribana vive em zona

rural, o que pode vir a dificultar o acesso à escola. 

Com relação a dados de matrícula, entre os anos de 2014 e 2015 apresenta-se a

quantidade de crianças, adolescentes e jovens inseridos no ensino infantil, fundamental e

médio regular. Salienta-se que o município de Jaguaribe conta com 42 escolas da rede

municipal de ensino, distribuídas entre zona rural e urbana. Da rede estadual de ensino

são 07 escolas de ensino médio, sendo 04 em zona urbana e 03 em zona rural. 

Figura 6 – Índices de matrícula escolas nos Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental e

do Ensino Médio

Os dados apresentados demonstram as matriculas nas Escolas dos anos iniciais

e Ensino Médio nos anos de 2014 e 2015, onde se analisa que a faixa do índice fica em

torno de 300 a 690 alunos matriculados.

Os dados abaixo demonstram as taxas de distorção idade-série, percebe-se que

a taxa vai aumentado em relação ao grau das séries. Nos anos Iniciais e finais do Ensino

fundamental, a menor taxa é do 1° ano tanto no ano de 2014 como 2015. Já as maiores

taxas estão entre o 4° ano ao 9° ano. Em relação as taxas de distorção do Ensino Médio,

os maiores índices ficam na 1° Série, enquanto que os índices da 2° e 3° permanecem

quase iguais.
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Figura 7 –Taxa de Distorção Idade-série Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino

Médio

Fonte: IPEA 2017

Abaixo, temos as taxas em relação ao índice de abandono nas escolas. Podemos

analisar que os dados demonstram que a taxa de abandono é desenvolvida de forma

crescente de acordo com a série. Nos anos iniciais da 1° a 5° serie, a taxa de abandono é

bem menor, variando de 0,00 a 1,90. Já das series 6° ao 9° ano e do 1° ao 3/ ano do

ensino médio as taxas são maiores, variando de 1,20 a 6,20.

Figura 8 – Taxa de abandono Idade-série Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental e do

Ensino Médio
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Fonte: IPEA 2017.

A  Educação  de  jovens  e  Adultos  do  Município  também  torna-se  um  dado

importante para a composição do diagnóstico do município, é ofertada pelo Centro de

Educação  de  Jovens  e  Adultos  Cosme  Alves  de  Lima  –  CEJA.  Os  dados  abaixo

fornecidos  pelo  CEJA  mostram  a  real  situação  do  Ensino  de  Jovens  e  Adultos  do

município do ano de 2013 a 2017.

Figura 9  - Situação Alunos CEJA

ANO 2013 TOTAL APROV. REPROV. TRANSF. ABANDONO CURSO EM

ANDAMENTO.
MATRÍCULA INICIAL 477 83 1 4 157 232

ADMITIDO APÓS 16 08 0 0 3 0

TOTAL 493 91 1 4 160 232
ANO 2014 TOTAL APROV. REPROV. TRANSF. ABANDONO CURSO EM

ANDAMENTO.
MATRÍCULA INICIAL 425 96 03 02 148 180

ADMITIDO APÓS 08 07 0 0 0 0

TOTAL 433 103 03 02 148 181
ANO 2015 TOTAL APROV. REPROV. TRANSF. ABANDONO CURSO EM

ANDAMENTO.
MATRÍCULA INICIAL 285 99 0 1 86 99

ADMITIDO APÓS - - - - - -
TOTAL 285 99 0 1 86 99

ANO 2016 TOTAL APROV. REPROV. TRANSF. ABANDONO CURSO EM

ANDAMENTO.
MATRÍCULA INICIAL 245 50 - 10 83 101

ADMITIDO APÓS 8 - - 2 - 4
TOTAL 253 50 - 12 83 105

ANO 2017 TOTAL APROV. REPROV. TRANSF. ABANDONO CURSO EM

ANDAMENTO.
MATRÍCULA INICIAL 387 - - - - -

ADMITIDO APÓS - - - - - -
TOTAL 387 - - - - -

Fonte: CEJA municipal 2017
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Os dados demonstram o total de alunos no CEJA desde o ano de 2013 a 2017,

em relação a Aprovação, reprovação, transferência, abandono e os que ainda estão em

curso. A partir dos dados, pode-se constatar que apesar de o índice de matricula ser be,

elevado, apenas 25% acabam terminando o curso. Nos anos de 2013, 2014, e 2016 é

perceptível que o índice de abandono torna-se maior que o índice de aprovação, apenas

no ano de 2015 é que esse índice é superado.

Figura 10  - Situação Alunos CEJA

ANO 18 A 30 ANOS 31 A 40 ANOS 41 A 50 ANOS 51 A 60 ANOS ACIMA DE 60

ANOS
2013 236 75 39 05 0
2014 64 30 07 01 01
2015 77 12 03 0 0

Acima temos a faixa etária dos alunos matriculados no CEJA nos anos de 2013 a 

2015. Percebe-se que o maior número de matriculas é entre as faixas etárias de 18 a 30 

anos, seguido das faixas etárias de 31 a 40 anos e depois de 41 a 50 anos. As faixas de 

51 a 60 anos e de acima de 60 anos foram apenas 07 alunos matriculados.

No tocante a questão da empregabilidade, ou a falta desta, apresentamos também

dados, já que estes estão diretamente atrelados a muitos casos de depressão, suicídio e

tentativas de suicídio. Ao longo da sua construção enquanto política pública, a Assistência

Social passou por mudanças significativas, em seu Art. 203, inciso III, a Assistência Social

tem entre  seus objetivos  “a  promoção da integração ao mercado de trabalho”  o  que

possibilitou a muitos usuários o acesso a inúmeras iniciativas de qualificações para o

mercado de trabalho.

Os dados abaixo,  do último Censo IBGE 2010,  demonstram o quantitativo da

população do Município de Pessoas economicamente ativas:

Gráfico 3 – condições de atividade e ocupação
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Economicamente 
Ativa - Ocupadas 

Econimicamente 
Ativas -

desocupadas

Não 
Economicamente 

Ativa

Condições de atividade e ocupação

Em um total de 14.538 pessoas economicamente ativa, 13.530 estão ocupadas e

1.007 encontra-se desocupadas. Já a população não economicamente ativa representa

14.395. 

Os dados do IPECE demonstrados abaixo são a respeito do número de empregos

formais de 2014.

     Tabela 08 -  Número de empregos formais - 2014

      Fonte: IPECE

Conforme os dados de 2014, o município possui  um total  de 2.871 empregos

formais  com  1.372  masculinos  e  1.499  femininos,  onde  a  administração  pública

caracteriza-se como a maior empregadora, com um total de 1.243 empregos, sendo 961

femininos e 282 masculinos. Logo em seguida, temos o comercio como o setor que mais

emprega a população no município, com um total de 698 empregos. Temos o setor da
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indústria  de  transformação  (574),  Serviços  (262),  Construção  Civil  (52),  Serviços

Industriais de Utilidade Pública (33) e Agropecuária (09). Segundo dados do IBGE, a taxa

de Desemprego no município equivale a 6,9.

Dentre  as  estratégias  para  a  superação  da  falta  de  Emprego,  os  municípios

desenvolvem as oficinas de inclusão produtivas, que são realizadas através da Secretária

do Trabalho e Assistência Social com o intuito de promover a capacitação dos usuários

para o mercado de trabalho. 

Segundo o MDS a inclusão produtiva na assistência social aparece como uma

referência de segurança de sobrevivência e garantia de que todos terão acesso a uma

forma monetária que contribua para a superação das desigualdades ocasionadas pela

falta  de  emprego,  independente  de  suas  limitações  e  capacidades.  Neste  sentido,  a

Política Nacional de Assistência Social propõe que as ações sejam integradas entre as

políticas socais.

O conjunto de políticas de inclusão produtiva busca promover tanto o acesso ao

mundo do trabalho, no marco da formalidade, quanto o apoio à sustentabilidade desse

acesso,  por  meio  de  ações  que  conduzam à  melhoria  das  condições  de  trabalho  e

elevação da renda auferida. O principal objetivo da inclusão produtiva é proporcionar aos

indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica e social o acesso aos mecanismos

que  possibilitem  sua  inserção  formal  -  como  empreendedores  ou  empregados  –  na

produção de bens e serviços.

A falta de acesso ao mercado de trabalho vem se apresentando como fator comum

aqueles indivíduos e seus relatos de sobrevivência ao suicídio,  por  isso é de grande

relevância sua analise para compreensão das questões de saúde mental no município de

Jaguaribe – Ce, 

Associado a este dado,  é importante também analisar  as questões de

pobreza  e  extrema  pobreza  no  município.   A  população  em  extrema  pobreza,

caracteriza-se como aquela com renda per capita inferior a R$ 77,00 de acordo com

critérios estabelecidos pelo Programa Bolsa Família – PBF.

De acordo com dados do Censo IBGE 2010, a população total do município de

Jaguaribe  era  de  34.409,  sendo  que  a  população  extremamente  pobre  do  município

corresponde ao total de 7.335 pessoas, no gráfico abaixo, é apresentado o quantitativo da

população de extrema pobreza do município por faixa etária.

GRÁFICO 7 – Faixa etária da População em situação de Extrema Pobreza do Município de Jaguaribe
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7.335

621
318

1.816

541

2.360

1.503

178

Total 0 a 3 anos 4 a 5 anos 6 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 39 anos 40 a 59 anos 65 anos ou 
mais

População em situação de extrema pobreza

                    Fonte: IBGE, Censo 2010.

Os dados demonstram que no município havia 621 crianças na faixa de 0 a 3 anos

em situação de extrema pobreza, seguidos de 318 crianças na faixa de 4 a 5 anos, já no

segmento dos 6 a 14 anos, são 1.816 crianças e adolescentes em extrema pobreza, os

adolescentes de 15 a 17 anos correspondem a 541. As faixas etárias de 18 a 39 anos

correspondem a 2.360 e a de 40 a 59 anos equivalem a 1.503, foram registradas 178

pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza. 

Segundo dados do instituto, cerca de 21,3% da população do município vivem em

situação de extrema pobreza, sendo que 3.782 (51,6%) viviam no meio rural  e 3.554

(48,4%) viviam no meio urbano. Levando em consideração a questão de gênero, do total

de extremamente pobres do município, 3.586 (48,9%) são mulheres e 3.749 (51,1%) são

homens. Quanto à classificação dessa população por deficiência, havia 45 pessoas com

alguma deficiência mental, 1.300 tinha alguma dificuldade para enxergar, 319 para ouvir e

274  para  se  locomover,  totalizando  1.938  pessoas  com  deficiência  em  situação  de

extrema pobreza.

No que se compreende por rede de apoio, atualmente, Jaguaribe conta com 12

unidades básicas de saúde, uma médica psiquiatra (atende semanalmente), 2 CRAS

(Centros  de  Referência  da  Assistência  Social),  01  CREAS  (Centro  de  Referência

Especializado de Assistência Social, 02 equipes de NASF (Núcleo de Apoio à Saúde

da Família). Apesar de ainda ano possuir equipes especificas para tratar a questão da

saúde  mental,  o  município  vem  fortalecendo  a  rede  de  atendimento  através  da

capacitação permanente dos profissionais envolvidos. Os serviços considerados “porta

25



Secretaria Municipal do Trabalho
e Desenvolvimento Social,

Esporte e Juventude
SETAS

de entrada” são: os CRAS, as Unidades Básicas de Saúde, as escolas e os espaços de

esporte,  de  cultura e lazer.  Porém, qualquer  serviço poderá  identificar  e  atender  a

casos que estejam relacionados à demanda de suicídio,  realizando uma escuta do

indivíduo e encaminhando para os órgãos de saúde de acordo com o perfil observado

e descrito. 

Nas escolas o trabalho preventivo acontecerá nas salas de aula durante todo o ano

e em articulação com outros órgãos da saúde, da assistência social e de esporte e da

cultura. Ao identificar demandas de tentativas de suicídio encaminharão para as Unidades

Básicas de Saúde. Da mesma forma, os grupos do esporte e da cultura realizarão suas

atividades preventivas

Diante dos dados apresentados, seguem ainda os dados diretamente ligados a

problemática do suicídio. 

ATENDIMENTO ESPECILIZADO PSIQUIATRIA

2015 2016 2017 2018

Jaguaribe 730 878 404 857

Observamos  o  crescente  aumento  de  usuários  com  transtorno  mental,  sendo

necessário que haja intervenção nessa área, assim visualizamos a implantação de grupos

terapêuticos nas unidades de saúde, sendo esta uma ação do profissional Psicólogo e do

Terapeuta  Ocupacional,  além  disso,  é  de  extrema  necessidade  o  apoio  matricial  as

equipes da ESF, pois o município não possui o serviço de Atenção Psicossocial. 

ÓBITOS POR SUICÍDIO

       2015        2016        2017        2018

Jaguaribe 01 02 03 03

No quadro acima observamos a quantidade de óbitos por suicídio, os quais vem se

tornando cada vez mais frequentes.
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TENTATIVAS DE SUICÍDIO

       2015        2016        2017        2018

Jaguaribe 6 8 8 6

Ao realizarmos a pesquisa do quadro acima, observamos uma fragilidade, pois os

nossos  equipamentos  de  saúde  não  realizam notificações  de  todas  as  tentativas  de

suicídio,  apenas  as  que  acontecem  por  intoxicação  exógena,  levando  a  uma

subnotificação e ao não conhecimento em termos numéricos da nossa realidade, sendo

uma  das  nossas  propostas  de  ações  implantar  a  ficha  de  notificação  de  violências

interpessoal/autoprovocada.   Porém a partir de 2019, com a efetivação e composição da

Comissão do Projeto Vidas preservadas foi implantada notificação unificada para toda a

rede  (assistência  social,  educação  e  saúde)  e  até  julho  de  2019  este  número  já

ultrapassava as 20 notificações. Vem-se fortalecendo as notificações para que se possa

planejar  as  ações  do  projeto  mediante  o  panorama  real,  fortalecendo  também  a

intersetorialidade. 

5. MAPEAMENTO (QUEM, ONDE, COMO PODEM AJUDAR)

O  projeto  será  realizado  de  forma  intersetorial,  utilizando  os  equipamentos

sociais já existentes para sua efetivação. Em cada política pública, seu equipamento

correspondente, já que na grande maioria das vezes, o individuo atendido é o mesmo.

Foi inicialmente realizada uma ação de sensibilização dos gestores afim de fortalecer e

ampliar  os  olhares  sobre  a  temática,  desmistificando  tabus,  trabalhando  na

integralidade ações que precisam ser efetivadas, apresentado aos taus a realidade d o

suicídio ainda tão desconhecida em nosso município. 

O projeto  terá  a  frente  as  Secretarias  de Trabalho,  Desenvolvimento  Social,

Esporte e Juventude e a Secretaria de Saúde, as quais são impactadas cotidianamente

pela problemática, contando também com forte parceria da Secretaria de Educação e

Cultura. Além de Organizações de Sociedade Civil, Juntos, os equipamentos destas

políticas públicas formarão a rede de apoio necessária para execução do projeto. Os

serviços  que  oportunizarão o  acesso dos indivíduos  serão  os  CRAS,  as  Unidades
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Básicas de Saúde, as escolas  Porém, qualquer serviço poderá identificar e atender a

casos que estejam relacionados à demanda de suicídio,  realizando uma escuta do

indivíduo e encaminhando para os órgãos de saúde de acordo com o perfil observado

e descrito. 

Por meio do Impulso de Vida, o trabalho preventivo acontecerá nas salas de

aula durante todo o ano e em articulação com outros órgãos da saúde, da assistência

social  e  de esporte e da cultura.  Ao identificar  demandas de tentativas de suicídio

encaminharão para as Unidades Básicas de Saúde. Da mesma forma, os grupos do

esporte  e  da  cultura  realizarão  suas  atividades  preventivas  e  realizarão  os

encaminhamentos conforme explicitado anteriormente. 

O fluxo  de  atendimento  dos  serviços  às  demandas  de  suicídio  inicia-se  nos

órgãos de porta de entrada e de serviços especializados das secretarias envolvidas.

Porém, nos casos que necessite de uma escuta mais especializada e de intervenções

clínicas  serão  encaminhadas  as  Unidades  Básicas  de  Saúde  Todos  os  casos

identificados devem ser notificados à Vigilância em Saúde pelo primeiro profissional

que  atender  ao  indivíduo com demanda de suicídio  e  posteriormente  repassado a

Vigilância Socioassistencial para devidos acompanhamentos.  

6. LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

Alguns fatores que podem ser considerados de risco em relação ao suicídio como:

transtornos  mentais,  questões  sóciodemográficas  e  psicológicas,  condições  clínicas

incapacitantes. Em relação aos transtornos mentais associados a outras comorbidades

como álcool e depressão agrava o risco de suicídio. Os fatores sóciodemográficos como:

sexo, idade, estratos econômicos, as situações de desemprego, isolamento social, estado

civil e situações de migrantes são elementos que também favorecem o suicídio. Sabe-se

que pessoas do sexo masculino entre os 15 e 35 anos ou idosos são os casos mais

registrados de suicídio. 

O desemprego,  o isolamento social  e  ser solteiro  ou separado também são os

perfis mais identificados. Além disso, os fatores psicológicos também corroboram como: a

dificuldade de lidar com perdas, as relações familiares conturbadas e personalidades com

traços  de  impulsividade  e  agressividade.  As  pessoas  com  dores  intensas,  doenças

crônicas e graves também são elementos que levam o indivíduo a tentar suicídio.
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Os fatores relatados acima revelam um quadro social e de saúde que colaboram

para o aumento dos casos de suicídio,  mas revelam também que com programas de

prevenção e promoção em saúde, inserção em programas sociais, de geração de renda e

melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  sujeitos  podem  ser  superados.  Os  trabalhos  de

prevenção em escolas, postos de saúde e nos grupos de crianças e adolescentes nos

serviços dos CRAS podem colaborar para a conscientização da população sobre o tema,

pois tem sido identificadas demandas de mutilação e de tentativas de suicídios com esse

público no município.

A facilidade no acesso a serviços de saúde aos indivíduos que necessitam de

atendimento  multidisciplinar  tem  sido  outra  questão  intensificada  pelas  equipes  do

município para garantir que aqueles que estão necessitando e em situação de ameaça de

suicídio sejam atendidos com urgência. Além de dar continuidade ao tratamento e suporte

as famílias desses sujeitos.

O acesso dessas pessoas a serviços e programas da Política de Assistência Social

para melhorar a condição socioeconômica é necessário, pois esse é um dos elementos

que pode ser trabalhado para a melhoria da situação familiar e individual. A garantia de

direitos também colabora para que reduza os índices de tentativas de suicídio, pois com

acesso  a  seus  direitos  básicos  a  pessoa  poderá  estar  bem  e  realmente  ter  saúde

conforme determinado pela Organização Mundial de Saúde, que perpassa o estado físico,

mental e social. 

7. DESAFIOS

Diante dos dados demostrados sobre os atendimentos de Saúde Mental realizados

através das Unidades de Saúde, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e do

ambulatório de Psiquiatria, observamos um aumento considerável de usuários que vem

necessitando deste tipo de serviço, principalmente no que se refere a continuidade dos

processos terapêuticos e da ampliação do escopo das ações voltadas para Saúde Mental,

visando assim o fortalecimento da rede de Atenção Psicossocial do município. 

O  ambulatório  de  Psiquiatria  existe  no  município  desde  2013,  onde  os

atendimentos são realizados uma vez por semana e constantemente a Psiquiatra que

realiza  os  atendimentos  refere  a  necessidade  de  ampliar  o  leque  da  assistência.  De

acordo com a estrutura  já  existente  e a  alta  demanda de pacientes  com transtornos
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psíquicos, iremos buscar ampliar a Rede de Saúde Mental no município, onde uma das

propostas é a implantação de um CAPS I, visando fortalecer a rede municipal; 

Outro desafio importante é a realização de Matriciamento em Saúde Mental voltado

para todas as Unidades de Saúde, com apoio do Núcleo Ampliado de Saúde da Família –

NASF e da Psiquiatra do município;

Temos também como proposta o fortalecimento do trabalho intersetorial, através da

implantação  de  uma  comissão  intersetorial  voltada  para  as  ações  do  Projeto  Vidas

Preservadas  no  município,  comissão  esta  que  terá  o  papel  de  implantar  ações,

acompanhar o desenvolvimento dessas ações, monitorar todo o processo e reavaliar.  

Vale salientar, que dentre as nossas propostas, está também a de implantar uma

equipe  com Psicólogos  e  Assistente  Social  para  atendimento  voltado  para  os  casos

críticos  e  seus  familiares.  Hoje,  por  meio  do  projeto  municipal  do  Pacto  pela  Vida,

contamos  com  equipe  especifica  de  atendimentos  mais  críticos  de  indivíduos  com

quadros de depressão profunda e ideação suicida. 

Esses  são  nossos  principais  desafios,  a  partir  dos  quais  conseguiremos

desenvolver um escopo de ações voltadas para o tema em questão.

8. OBJETIVO GERAL 

Promover ações de prevenção, promoção e atendimento para indivíduos com

histórico  de  ideação  e  tentativas  de  suicídio,  proporcionando  o  acesso  integral  ao

acompanhamento, visando reduzir os índices de suicídio do Município de Jaguaribe-

Ce. 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realização  e  promoção  de  atividades  de  capacitação  periódicas  para

profissionais engajados nas ações de prevenção ao suicídio; 

 Potencializar  a  intersetorialidade  no  município  de  Jaguaribe,  entre  a  saúde,

educação, assistência socia, trabalho, esporte e cultura, além da sociedade civil;

 Acompanhar  de  forma mais  próxima indivíduos  com ideação  suicida  e  suas

famílias, também alertando para a necessidade da posvenção ao suicídio.
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 Proporcionar atendimento humanitário e integral aos indivíduos em sofrimento

psíquico através de uma rede de proteção qualificada; 

 Avaliar  e  monitorar  as ações previstas no Plano Municipal  de Prevenção ao

Suicídio.

10. QUADRO DETALHADO DAS AÇÕES: 

OBJETIVO AÇÕES INDICADORES METAS PRODUTOS

Realização e

promoção de

atividades de

capacitação

periódicas para

profissionais

engajados nas

ações de

prevenção ao

suicídio;

Palestras  em  todos

os  equipamentos

públicos  de  grande

movimentação.

Necessidade  de

esclarecimento  e

desmistificação das

dúvidas  dos

profissionais  em

relação ao tema

Informar  e  levar

conhecimento

sobre  o  tema

para  o  maior

número  de

profissionais,

impactando

também  no

atendimento  aos

usuários

Sensibilização  do

maior  número  de

pessoas  para

atendimento

qualificado  a

pessoas  em

situação  de  crise

suicida. 

Capacitação  junto  a

grupos da sociedade

civil  (OSC,  ONG,

grupos  religiosos,

etc.)

Necessidade  de

esclarecimento  a

população  sobre  o

tema.

Desmistificando

mitos  e

preconceitos

Informar  a maior

número  de

pessoas sobre o

tema.

Possibilitando

atendimento

correto.

Sociedade  mais

informada  e  a

desconstrução do

estigma  sobre  o

suicídio

Capacitação sobre

Negociação em Crise

Suicida com o Major Edir

Paixão

Importância  de

compartilhar

informações  de

como  atuar  em

momentos de crise

Capacitar

profissionais  da

Saúde,

Assistência

Social, Educação

e  agentes  da

Segurança

Pública  para

intervir  em

situações  de

crises

Profissionais  que

trabalhem  de

forma integrada e

assertiva  em

momentos  de

crise. 

Capacitação  sobre

suicídio  com  o

Instituto Bia Dote

Necessidade  de

qualificação  dos

profissionais  que

Capacitar  90%

dos  profissionais

sobre  o  tema

Profissionais

capacitados  para

atenderem  ao
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atuem  diretamente

com  jovens  e

adolescentes

para  melhor

realização  do

trabalho

preventivo 

público  com

ideação,

planejamento

e/ou tentativas de

suicídio
Capacitação  com  o

Instituto Dimi Cuida

Necessidade  de

qualificar a rede de

professores  e

educadores  do

município  sobre  o

uso inadequado da

internet

Capacitar  80%

dos  profissionais

da  educação  e

da  assistência

social  sobre  os

perigos  da

exposição  à

internet. 

Profissionais

capacitados  para

atenderem  ao

público  com

ideação,

planejamento

e/ou tentativas de

suicídio
Encontro  com

psicólogos  da

gestão  municipal

sobre a capacitação

“Impulso de Vida”

Importância  de

compartilhar  com

os  profissionais  de

psicologia  uma

ação de prevenção

Capacitação  de

100%  dos

profissionais  de

psicologia  da

gestão  municipal

sobre  o  tema

Impulso de Vida”

de prevenção ao

suicídio

O  conhecimento

da  técnica  de

prevenção  pelos

profissionais  da

Psicologia

Promover  durante

todo  o  ano

palestras,  rodas  de

conversa,  oficinas,

panfletagem  e

outras  ações

intersetoriais,  de

acordo  com  a

demanda.

Em  virtude  do

número  de

ideações, as ações

iniciarão  no

ambiente  escolar,

sendo  este  o

espaço  com  maior

numero  de  casos

notificados. 

Sensibilização

de  70%  da

população  no

município  com

as  ações  de

prevenção  ao

suicídio.

Diminuição  dos

índices  de

suicídio  e

automutilação  no

município  de

Jaguaribe. 

Utilizar  espaços  de

mídias  sociais

(meios digitais como

Instagram  e

Facebook)  já

existentes  (projeto

Pacto  pela  Vida)

para  disseminar

ações  de

valorização da Vida. 

Apresentar a forma

ideal  de  utilização

das mídias digitais,

alcançando  assim

maior  numero  de

indivíduos. 

80%  da

população

jaguaribana. 

Sensibilização  e

informação  a

população  sobre

a temática

Implantação  do Levar  informações 70%  da Levar  a
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Potencializar a

intersetorialida

de no

município de

Jaguaribe,

entre a saúde,

educação,

assistência

socia, trabalho,

esporte e

cultura, além

da sociedade

civil;

Programa  de  Rádio

Semanal:  Terça  de

Vida. 

a todos os públicos

que  ainda  utilizam

este  meio  de

comunicação,

visando

desmistificar  e

romper mitos sobre

o suicídio. 

população

jaguaribana

conhecimento

publico  como

procurar ajuda. 

Potencializar  as

ações  Campanha

Setembro Amarelo

Número

considerável  de

pessoas  com

ideações,

planejamento  e

tentativas  de

suicídio  no

município.

80% do público Prevenção  ao

suicídio  

Levantamento  de

dados  com  relação

ao  número  de

crianças  e

adolescentes  com

ideação  suicida,

visando  atualização

do  diagnóstico

municipal. 

Combater  a

Subnotificação  da

demanda

70% do público Notificação  de

crianças  e

adolescentes com

ideação,

planejamento  e

tentativa  de

suicídio

Oficinas

permanentes  de

formação  de  jovens

nas  escolas

municipais  e

estaduais,  para  que

estes  se  tornem

multiplicadores

Necessidade  de

capacitar  os

jovens,  para  que

estes  tenham

maios facilidade de

acesso  a  outros

jovens  com

ideação suicida

60%  dos  jovens

das  escolas

municipais  e

estaduais  de

Jaguaribe

Jovens  e

adolescentes

alunos  das

escolas

municipais  e

estaduais  de

Jaguaribe

Realização  de  Blitz

de  Valorização  da

Vida. 

Necessidade  de

levar  informação  a

todos  os  públicos,

utilizando

estratégia  de

valorização  do

trânsito

70%  dos

transeuntes  de

Jaguaribe

Sensibilização

para  segurança

no  transito  e

valorização  da

Vida. 

Ações motivacionais

e de valorização da

Importância  da

prevenção  ao

90%  dos

servidores

Prevenção  ao

suicídio  no
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vida  com

profissionais  da

Educação,  saúde  e

Assistência Social. 

suicídio  entre  os

funcionários

públicos  que

trabalham

diretamente  com o

público. 

municipais  das

secretarias  de

Assistência

Social,  Saúde  e

Educação. 

funcionalismo

público. 

Grupos  de

prevenção  à  saúde

mental  com  ênfase

na  temática  do

suicídio  na  Atenção

Básica

Necessidade  de

fortalecer  e

intensificar  o

trabalho preventivo

70%  das

pessoas

atendidas  nos

serviços

Fortalecimento da

ação preventiva

Acolhida,  palestras,

rodas de conversa e

oficinas  nos  grupos

e  serviços

socioassistenciais

da  Proteção  Básica

tratando  o  tema  de

prevenção  ao

suicídio

Ausência  de

prevenção  nos

serviços  voltados

para  a  questão  do

suicídio

50%  das

pessoas  que

procuram  o

serviço

Sensibilização

dos  indivíduos  e

das  famílias

atendidas  nos

serviços

Formação  com

coordenadores  e

conselheiros

municipais  sobre  a

ficha de notificações

de  agravos

promovida  pela

Comissão do Projeto

Pacto  pela

Vida/Vidas

preservadas. 

Baixo  número  de

notificações  no

município  dos

casos de tentativas

de suicídio

Informar  os

profissionais  e

conselheiros

municipais  sobre

a  ficha  de

notificação  de

agravos

Profissionais

informados  e

trabalhando  de

forma  articulada

para  notificações

de  casos  de

tentativas  de

suicídio.

Acompanhar

de forma mais

próxima

indivíduos com

Implantação  de

grupos  terapêuticos

formados  por

profissionais

capacitados  que

fazem  parte  da

Comissão  do  Pacto

pela  Vida/Vidas

Preservadas

Necessidade  de

atendimentos

grupais  em  casos

de  baixo  risco,

visando  a

prevenção  do

agravamento  do

quadro psíquico. 

70%  dos

indivíduos  com

quadros  leve  e

moderados  de

depressão  e

ideação suicida

Indivíduos  em

sofrimento

psíquico. 

Criação  de  grupos Necessidade  de Atender  a  80% Familiares  em
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ideação suicida

e suas famílias,

também

alertando para

a necessidade

da pósvenção

ao suicídio.

de  famílias

enlutadas  pelo

suicídio. 

apoio  às  famílias

em  casos  que  o

suicídio  não  pode

ser evitado,  já  que

estes  tornam-se

grupo de risco. 

das  famílias

enlutadas  pelo

suicídio.

sofrimento

psíquico pelo luto.

Implantar  plantão

psicológico

especifico  para

indivíduos  em

sofrimento  psíquico

com ideação suicida

nos 365 dias do ano.

Quantidade  de

pessoas  que

procuram o serviço.

Atender  90%  da

população  com

ideação  suicida

não  apenas  nos

horários

comerciais. 

Ampliar

atendimento

Proporcionar

atendimento

humanitário e

integral aos

indivíduos em

sofrimento

psíquico

através de uma

rede de

proteção

qualificada;

Capacitar

profissionais  de

nível  médio  que

trabalhem  na

recepção  e

atendimento  de

grandes  públicos

para  sensibilização

sobre  a  questão  do

suicídio.

Necessidade  de

sensibilização  na

acolhida  de

pacientes  em

sofrimento psíquico

Capacitar  100%

dos  profissionais

de  recepção  e

atendimento  dos

serviços  de

saúde, educação

e  assistência

social. 

Proporcionar

atendimento

qualificado  e

humanitário. 

Proporcionar

espaços  físicos

adequados  para

atendimento  que

respeitem o sigilo  e

condição  material

adequada. 

Prioridade  de

garantia do sigilo

Adaptar  100%

dos  espaços  de

atendimentos

individualizados

e coletivos. 

Proporcionar

atendimento

qualificado  e

humanitário.

Garantia  de

estabilidade  dos

profissionais  que

fazem parte da rede

de atendimento para

que não haja quebra

na  qualidade  do

atendimento.

 Necessidade  de

continuidade  do

serviço  de

atendimento  sem

quebras  no

acompanhamento/

Tratamento  dos

usuários. 

Garantir  100%

de  estabilidade

de  trabalho  aos

profissionais

ligasdos

diretamente  aso

atendimentos

individuais  e

coletivos. 

Proporcionar

atendimento

qualificado  e

humanitário.

Reunião  mensal

com a Comissão do

Projeto  Pacto  pela

Necessidade  de

avaliação  e

acompanhamento

Atingir  no

mínimo  12

reuniões anuais

Relatórios  e  atas

das reuniões com

fotos  e
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Avaliar e

monitorar as

ações previstas

no Plano

Municipal de

Prevenção ao

Suicídio.

Vida/Vidas

Preservadas

das  ações

planejadas. 

frequências. 

Analisar  junto  a

Vigilância em Saúde

e  a  vigilância

Socioassistencial  as

fichas  de

notificações. 

Analise  dos  dados

levantados  pelas

vigilâncias  para

subsidiar

planejamento  de

novas ações

Analisar  100%

das notificações

Relatório  com  os

dados  das

análises  das

notificações

Repasse  de

relatórios  trimestrais

das  ações

desenvolvidas  do

plano aos conselhos

municipais  de

saúde, assistência e

educação. 

Necessidade  de

ampliação  do

envolvimento  dos

conselhos  nas

ações.

Repasse

bimestral  aos

conselhos

atingindo  90%

destes

Relatórios

bimestrais  para

apreciação  dos

conselhos

Realização  de

Fórum  Anual

Municipal  sobre

Prevenção  ao

Suicídio. 

Apresentar  a

sociedade  os

dados municipais e

as  ações

realizadas  durante

o ano. 

Evento  anual

para  atingir  a

sociedade 

Documento  com

sugestões  de

ações  a  serem

implantadas.

11. MATRIZ DO PLANO OPERACIONAL 

AÇÕES PRODUTOS CRONOGRAMA
Palestras  em  todos  os

equipamentos  públicos  de  grande

movimentação.

Sensibilização do maior número de

pessoas  para  atendimento

qualificado a pessoas em situação

de crise suicida. 

Semanal 

Capacitação  junto  a  grupos  da

sociedade civil (OSC, ONG, grupos

religiosos, etc.)

Sociedade  mais  informada  e  a

desconstrução do estigma sobre o

suicídio

Mensal 

Capacitação sobre Negociação em 

Crise Suicida com o Major Edir Paixão

Profissionais  que  trabalhem  de

forma  integrada  e  assertiva  em

momentos de crise. 

Anual

Capacitação sobre suicídio  com o

Instituto Bia Dote

Profissionais  capacitados  para

atenderem ao público com ideação,

planejamento  e/ou  tentativas  de

suicídio

Anual 

Capacitação  com  o  Instituto  Dimi

Cuida

Profissionais  capacitados  para

atender  ao  público  com  ideação,

Anual 
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planejamento  e/ou  tentativas  de

suicídio
Encontro com psicólogos da gestão

municipal  sobre  a  capacitação

“Impulso de Vida”

O  conhecimento  da  técnica  de

prevenção  pelos  profissionais  da

Psicologia

Semanal

Promover  durante  todo  o  ano

palestras,  rodas  de  conversa,

oficinas,  panfletagem  e  outras

ações intersetoriais, de acordo com

a demanda.

Diminuição dos índices de suicídio

e  automutilação  no  município  de

Jaguaribe. 

Quinzenal

Utilizar  espaços de mídias sociais

(meios  digitais  como  Instagram  e

Facebook)  já  existentes  (projeto

Pacto  pela  Vida)  para  disseminar

ações de valorização da Vida. 

Sensibilização  e  informação  a

população sobre a temática

Diário

Implantação do Programa de Rádio

Semanal: Terça de Vida. 

Levar  a  conhecimento  público

como procurar ajuda. 

Semanal

Potencializar  as  ações Campanha

Setembro Amarelo

Prevenção ao suicídio  Anual

Levantamento  de  dados  com

relação  ao  número  de  crianças  e

adolescentes com ideação suicida,

visando atualização do diagnóstico

municipal. 

Notificação  de  crianças  e

adolescentes  com  ideação,

planejamento  e  tentativa  de

suicídio

Mensal

Oficinas permanentes de formação

de jovens nas escolas municipais e

estaduais,  para  que  estes  se

tornem multiplicadores

Jovens e adolescentes alunos das

escolas municipais e estaduais de

Jaguaribe

Quinzenal

Realização de Blitz de Valorização

da Vida. 

Sensibilização  para  segurança  no

trânsito e valorização da Vida. 

Semestral

Ações  motivacionais  e  de

valorização  da  vida  com

profissionais  da  Educação,  Saúde

e Assistência Social. 

Prevenção  ao  suicídio  no

funcionalismo público. 

Mensal

Grupos  de  prevenção  à  saúde

mental com ênfase na temática do

suicídio na Atenção Básica.

Fortalecimento da ação preventiva Mensal 

Acolhida,  palestras,  rodas  de

conversa  e  oficinas  nos  grupos  e

serviços  socioassistenciais  da

Proteção  Básica  tratando  o  tema

de prevenção ao suicídio.

Sensibilização dos indivíduos e das

famílias atendidas nos serviços

Mensal 

Formação  com  coordenadores  e

conselheiros  municipais  sobre  a

Profissionais  informados  e

trabalhando  de  forma  articulada

Mensal 
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ficha  de  notificações  de  agravos

promovida  pela  Comissão  do

Projeto  Pacto  pela  Vida/Vidas

preservadas. 

para  notificações  de  casos  de

tentativas de suicídio.

Implantação de grupos terapêuticos

formados  por  profissionais

capacitados  que  fazem  parte  da

Comissão do Pacto pela Vida/Vidas

Preservadas

Indivíduos em sofrimento psíquico. Quinzenal

Criação  de  grupos  de  famílias

enlutadas pelo suicídio. 

Familiares  em sofrimento psíquico

pelo luto. 

Quinzenal

Implantar  plantão  psicológico

especifico  para  indivíduos  em

sofrimento  psíquico  com  ideação

suicida nos 365 dias do ano.

Ampliar atendimento Diário

Capacitar  profissionais  de  nível

médio que trabalhem na recepção

e atendimento de grandes públicos

para  sensibilização  sobre  a

questão do suicídio.

Proporcionar  atendimento

qualificado e humanitário. 

Anual

Proporcionar  espaços  físicos

adequados  para  atendimento  que

respeitem  o  sigilo  e  condição

material adequada. 

Proporcionar  atendimento

qualificado e humanitário.

Anual 

Garantia  de  estabilidade  dos

profissionais  que  fazem  parte  da

rede de atendimento para que não

haja  quebra  na  qualidade  do

atendimento.

Proporcionar  atendimento

qualificado e humanitário.

Anual

Reunião  mensal  com a  Comissão

do  Projeto  Pacto  pela  Vida/Vidas

Preservadas

Relatórios e atas das reuniões com

fotos e frequências. 

Mensal 

Analisar  junto  a  Vigilância  em

Saúde  e  a  vigilância

Socioassistencial  as  fichas  de

notificações. 

Relatório  com  os  dados  das

análises das notificações

Mensal 

Repasse  de  relatórios  trimestrais

das ações desenvolvidas do plano

aos  conselhos  municipais  de

saúde, assistência e educação. 

Relatórios  bimestrais  para

apreciação dos conselhos

Bimestral

Realização  de  Fórum  Anual

Municipal  sobre  Prevenção  ao

Suicídio. 

Documento  com  sugestões  de

ações a serem implantadas.

Anual 
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12. FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

Como as ações serão realizadas de forma intersetorial  e multidisciplinar, as

despesas  serão  coletivamente  custeadas  pelas  secretarias  de  Assistência  Social,

Educação e Saúde, por meio de recursos próprios.

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O  município  de  Jaguaribe  instaurou  a  Comissão  do  Projeto  Pacto  pela

Vida/Projeto  Vidas  preservadas,  com  representação  ativa  de  integrantes  das

Secretarias do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude, Secretaria de

Educação e Cultura e Secretaria de Saúde, além de integrante do Corpo de Bombeiros

Civis  e  Conselheiros de direitos municipais.  Tal  comissão terá responsabilidade de

monitorar  e  avaliar  a  execução  e  aplicabilidade  deste  plano  através  de  reuniões

mensais. 

Esta  comissão  tem  papel  fundamental  na  mobilização  da  intersetorialidade

para  que  o  projeto  possa  ser  executado  com  plenitude  na  sua  integralidade,

propiciando aos indivíduos em situação de sofrimento psíquico um atendimento que

leve em consideração fatores para além da saúde física. Esta equipe será responsável

ainda por  realizar  em parceria  com os serviços onde são promovidas as ações de

prevenção, promoção e reabilitação em relação à questão do suicídio a aplicação de

questionários de avaliação contará também com a colaboração dos profissionais dos

serviços onde serão executadas as ações e os dados serão contabilizados para uma

melhor  representação  dos  casos  relacionados  à  temática  do  suicídio  em  nosso

município. 

A comissão é responsável ainda pela elaboração do diagnostico anual a ser

apresentado  no  Fórum  municipal  de  Prevenção  ao  Suicídio,  antecipadamente

apresentando os resultados aos gestores das políticas publicas que se encontram à

frente da execução destes projetos, para que sejam pensadas formas de superação

das situações que se apresentam como problemas. Cabe ainda como estratégia de

monitoramento  e  avaliação  a  comunicação  direta  da  comissão  com os  setores  de

vigilância para acompanhamento de perto dos dados sobre suicídio e tentativas para
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que devidamente no tempo sejam encaminhados os casos para equipamento da rede

de proteção municipal. 

14. CONCLUSÕES       

         Desta forma o município de Jaguaribe apresenta as estratégias de prevenção ao

suicídio  que  se  encontra  em processo  de  realização.  A  luta  é  constante  e  árdua,

levando-se  em  consideração  questões  apresentadas  pela  estrutura  da  rede  do

município, pela condição deste ser um município de pequeno porte II e não contar com

equipamento de atendimento especializados em saúde mental. 

Porém  as  dificuldades,  associadas  a  competência  e  criatividade  puderam

fortalecer ações, principalmente no âmbito da prevenção que já vem sendo realizadas

no município desde 2017, percebe-se desde então uma maior sensibilização do publico

e da comunidade em geral do trato com doenças mentais e crise suicida, dando real

importância e relevância a esta temática. 

Assim, a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, por meio da Comissão do Projeto

Pacto  pela  Vida/  Vidas  Preservadas  se  compromete  em  executar  as  ações

apresentadas neste plano,  colocamos em anexo as ações já  realizadas no ano de

2019. Salientando que nas ações do Setembro Amarelo de 2019 foram atingidas de

forma direta 2000 pessoas, tendo como resultado desde trabalho, maior visibilidade e

consequentemente  maior  demanda  por  atendimentos  psiquiátricos,  psicológicos  e

sociais 

Anexo I – Ações Setembro Amarelo 2019 

 Jaguaribe - Ceará

Data Ação Local Horário 

03/09 Rádio: Projeto Pacto Pela Vida FM Rio Jaguaribe 11h

03/09 Pocket Palestra DEMUTRAN 7:30h

03/09 Pocket Palestra SEPLAG 13:30h

03/09 Pocket Palestra SAAE 17h

03/09 Impulso de Vida E.E.M. Cornélio D. Dia todo

05/09 Formação de Profissionais CREDE 11 14H

10/09 Rádio: Depressão e Ansiedade FM Rio Jaguaribe 11h

10/09 Pocket Palestra SESAU 16h
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10/09 Pocket Palestra JaguarDiesel 17h

10/09 Pocket Palestra SEDUC 13h

10/09 Pocket Palestra Maçonaria 20h

10/09 Impulso de Vida E.E.M. Cornélio D. Dia todo

11/09 Pocket Palestra CREDE: para agentes de 

saúde

8h

12/09 Pocket Palestra

E.E F. Prof Gutemberg

Alunos (manhã)

Pais  (fim da tarde)

8h

17h

13/09 Pocket Palestra Frutã 13:30h

17/09 Pocket Palestra SETAS 16h

17/09 Rádio: Prevenção ao Suicídio FM Rio Jaguaribe 11h

17/09 Impulso de Vida E.E.M. Cornélio D. Dia todo

18/09 Pocket Palestra Fundação Tuboarte 18h

19/09 Pocket Palestra UBS Vila Pinheiro 8h

19/09 Pocket Palestra

E.E F. Prof Gutemberg

8º e 9º ano 8h

13h

21/09 Projeto : Abrace a Vida Praça da Prefeitura 7h

24/09 Impulso de Vida E.E.M. Cornélio D. Dia todo

24/09 Pocket Palestra Hospital 14h

24/09 Rádio: Impulso de Vida FM Rio Jaguaribe 11h

24/09 Pocket Palestra Empresa Tuboarte 17h

25/09 Pocket Palestra Poeta Sinó (1º e 2º) 8h e 13h

26/09 FORMAÇÃO para médicos Auditório do Hospital 14h

26/09 Pocket Palestra G de Idosos D. Fátima 14h

30/09 Pocket Palestra G. Mães de autistas 19:30h

02/10 Pocket Palestra IFCE - alunos 14h

02/10 Pocket Palestra E.E.F Alice Diógenes 9h
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