
ITAIÇABA: Na Prevenção ao Suicídio

    

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ( MUNDO, BRASIL, CEARÁ , NO MUNICÍPIO)
__________________________________________________________________________________

Travessa 31 de Março, SN – Centro – ITAIÇABA-CE – CEP.: 62.820-000
CNPJ: 13.550.796/000 106  E-mail: Cras2015ita@hotmail.com

Estado do Cearaá
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA



Falar  sobre  a  temática  do  suicídio,  ainda  representa  um  tabu  para  a  sociedade.

Contudo, ressaltamos que o tema em questão deve ser analisado e planejado cuidadosamente

para  que  o  mesmo não venha a  ter  problema futuros,  os  profissionais  e  a  sociedade  civil

precisam está capacitados para uma determinada abordagem. 

Destarte,  a  cartilha  que  Falando  abertamente  sobre  a  temática  acrescenta  que  o

“Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria

vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais”. Até um tempo atrás como foi

citado  acima  existia  um tabu  em falar  sobre  o  suicídio,  pois  acreditava-se  que  ao  explanar  o

assunto,  ocasionaria  o  aumento  das  ideações  suicidas,  contudo,  é  necessário  falarmos  com  o

urgência e com riqueza de propriedade. 

O suicídio é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade, em
todas as culturas. É um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado
de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos,
culturais e socioambientais. Dessa forma, deve ser considerado como o desfecho de
uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser
considerado  de  forma  causal  e  simplista  apenas  a  determinados  acontecimentos
pontuais da vida do sujeito. É a consequência final de um processo (CFM, p.10,
2014).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, a cada 40 segundos uma

pessoa se suicida no mundo, da uma média de mais de 3 mil mortes por dia, totalizando 1,2

milhões de mortes por ano. Estão morrendo nossos jovens, idosos e mulheres diariamente. 

1.1 SUICÍDIO NO BRASIL

O suicídio no Brasil tem se tornado cada vez algo mais frequente. De acordo com a

Cartilha Informando: Para Prevenir, o Brasil é o 8º País com o maior número de suicídio, “em

2012 foram registradas  11.821 mortes,  cerca de 30 por dia,  sendo 9.198 homens e 2.623

mulheres. Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4% na quantidade de mortes, sendo

observado  um  aumento  de  mais  de  30%  em  jovens”.  (CFM,  p.12,  2014).  Segundo  a

Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o quarto país da América Latina com o

maior crescimento no número de suicídios ao ano no período de 2000 a 2012, e o ato suicida é

considerado a terceira maior causa de óbito por fatores externos, antecedido por homicídios e

acidentes  de  trânsito.  Tanto  o  suicídio  como  a  tentativa  de  suicídio,  deve  ser  notificado

quando a vítima chega até um pronto socorro  de acordo com a Portaria do Ministério da

Saúde GM/MS nº 271/2014 e SINAN. 

NO CEARÁ
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No ranking nacional, o Ceará revela um triste quadro: é o primeiro Estado no Norte e

Nordeste em quantidade de registros e o quinto no País (BRASIL, 2017).

O  Instituto  Médico  Legal-IML  informou  que  2004,  288  pessoas  cometeram

homicídios no Estado do Ceará, 224 pessoas do sexo masculino, 57 feminino e 7 pessoas do

sexo ignorado. Na tabela abaixo mostramos os instrumentos utilizados pelas pessoas que se

suicidaram, onde poderemos perceber que o instrumento mais utilizado foi o enforcamento,

seguido pelo veneno e pela bala.

Enforcamento 143 49,65%
Veneno 97 33,68%
Bala 23 7,98%
Queda 11 3,81%
Outros 07 2,43%
Queimaduras 04 1,38%
Faca 03 1,04%

1.3 EM ITAIÇABA

Itaiçaba por sua vez registrou, no ano de 2017, 44 notificações no Sistema Nacional de

Agravos e Notificações (SINAN) de Violência, sendo 8 destas autoprovocadas. Segundo o

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) ocorreram 5 óbitos por violência, do qual 2

foram violência  autoprovocada,  ou  seja,  suicídio,  representando  praticamente  metade  das

mortes desta tipologia no município.

Os  acidentes  e  as  violências  correspondem  às  causas  externas  de  morbidade  e

mortalidade, representadas no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças – CID-

10. Os acidentes englobam as quedas, o envenenamento, o afogamento, as queimaduras, o

acidente de trânsito,  entre outros; já as violências são eventos considerados intencionais e

compreendem  a  agressão,  o  homicídio,  a  violência  sexual,  a  negligência/abandono,  a

violência  psicológica,  a  lesão  autoprovocada,  entre  outras.  Tanto  os  acidentes  quanto  as

violências são eventos passíveis de prevenção (BRASIL, 2018).

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

média nacional é 5,5 por 100 mil/hab. Levando em conta que a cidade de Itaiçaba-CE possui

uma  população  estimada  de  7.316  habitantes  (IBGE,  2018)  os  2  suicídios  acometidos

representam uma média de 2,75 por 100 mil/hab.

2 NO MUNICÍPIO COMO ESTA SITUADA A QUESTÃO: TERRITORIALMENTE, 
POR FAIXA ETÁRIA, POR GÊNERO, POR TIPO DE OCORRÊNCIA, OUTROS 
DETALHES)
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Itaiçaba-CE figura-se entre os 60 municípios cearenses com a maior taxa de 

suicídio do estado. Embora com uma população de pequeno porte, percebe-se que o número 

de suicídio é equiparado a outros municípios populosos como Russas (76.475 hab/IBGE, 

2017), e em alguns casos, maior, a exemplo de Aracati (73.629 hab/IBGE, 2017) e Jaguaruana

(33.740 hab/IBGE, 2017).

No  que  se  refere  as  notificações  enquanto  o  sexo  nota-se  que  a  maioria  das

notificações foram do sexo feminino, representando 71% das notificações. Contudo, o sexo

masculino é mais letal, levando em conta que das 29% das violências autoprovocadas, metade

consumaram o suicídio. Os dados são concordantes com o boletim epidemiológico brasileiro

(BRASIL,  2017)  que  expressa  a  maioria  das  notificações  no  sexo  feminino,  69%  das

ocorrências, enquanto o sexo masculino registrou 31%.

71,00%

29,00%

SEXO

FEMININO MASCULINO
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Na  variável  faixa  etária  percebe-se  um  gradativo  aumento  à  medida  que  vai

envelhecendo, sendo maior no público adulto, registrando 71% das notificações, enquanto no

jovem de 15 a 25 anos foi registrado 21% e menores de 15 anos, 7%.
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O meio de agressão mais comum é o enforcamento, sendo o meio escolhido por 50%

dos tentantes, envenenamento foi o segundo, com 21% e a arma de fogo registrou apenas 7%.

Os  dados  convergem  com  um  estudo  realizado  em  Sobral,  em  2016,  que  revela  a  lesão

autoprovocada  intencionalmente  por  enforcamento,  estrangulamento  e  sufocação,  CID-X70,

como o meio mais utilizado, expressando 56% das notificações.

ENFORCAMENTO ENVENENAMENTO IDEAÇÃO ARMA DE FOGO
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O  fundamental  incompleto  expressa  a  mesma  quantidade  que  todas  as  demais

variáveis  somadas,  50% dos  registros.  Os  achados  dialogam com um estudo realizado  em

Sobral,  em  2016,  no  qual  se  observou  que  75%  dos  que  cometeram  suicídio  possuíam

escolaridade precária (até 7 anos de estudo), 15% tinham entre 8 e 11 anos de estudo, enquanto

apenas 7,4% frequentaram a escola por 12 anos ou mais.

Analfabeto

Fundamental incompleto

Fundamental completo

Ens. Médio incompleto

Ens. Médio completo

Ens. Superior incompleto

Ignorado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ESCOLARIDADE

A respeito  da  zona  nota-se  um percentual  bastante  similar,  pois  enquanto  a  zona

urbana registrou 57% das notificações, a rural apresentou 43%, apenas 14% de diferença.

43,00%

57,00%

ZONA

RURAL URBANA

O estado  civil  é  uma  variável  pouco  discutida  em outros  estudos,  contudo  é  um

importante fator para entender a motivação do suicídio.  Em Itaiçaba 57% foram declarados

solteiros, 36% casados/união consensual e 7% viúvo.
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SOLTEIRO CASADO/UNIÃO CONSENSUAL VIÚVO
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Outra  variável  pouco  discutida  em  estudos  dessa  natureza  é  a  orientação  sexual,

embora seja de fundamental importância para entender se a motivação foi por auto aceitação,

conflitos familiares, região e/ou byllying, todavia não foi encontrado autor que fizesse alguma

dessas  relações.  Em  Itaiçaba  o  perfil  do  tentante,  no  período  analisado,  é  genuinamente

heterossexual, do qual foram confirmados 86% das notificações.

%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ORIENTAÇÃO SEXUAL

HETEROSSEXUAL HOMOSSEXUAL BISSEXUAL IGNORADO

3  IDENTIFICAR  ELEMENTOS  QUE  DETERMINAM  E  EXPRESAM  A
OCORRÊNCIA  DE  AMEAÇAS  E  QUE  PODEM  FAZER  PARTE  DA  SOLUÇÃO
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(PROBLEMAS E DESAFIOS X POTENCIALIDADES): DE RECURSOS HUMANOS,
DE EQUIPAMENTOS/INFRAESTRUTURA, DE INSUMOS, ETC...

4 MAPEAMENTO DA REDE
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As  secretarias  do  município  de  Itaiçaba,  Assistência  Social,  Saúde  e  Educação,

engajadas  para  fortalecer  o  sistema  de  garantia  de  direitos.  O  projeto  Vidas  Preservadas,

necessita do comprometimento das políticas públicas, para que o mesmo tenha sucesso em cada

município.

Mapeamento da Rede intersetorial de Itaiçaba-CE

Educação  7 escolas

-CEI Francisco Amaral Maia;

-CEI Maria Moreira Barbosa;

-E.E.F. Dom Aureliano Matos;

-E.E.F. Padre Marcondes Cavalcante;

-E.E.F. Dulcinea Gomes Diniz;

-E.E.F. Padre Abílio Monteiro Neto;

-E.E.M João Barbosa Lima.

Saúde

 3 UBS

 1 Hospital

 1 CEM

-UBS 01 – Maria Delmira da Conceição;

-UBS 02 – Jurandir Firmino de Oliveira;

-UBS 03 – São Francisco;

-UMJMC – Unidade Mista Josefa Maria da Conceição 

(Hospital de pequeno porte);

-CEM – Centro de Especialidades Médicas.

Assistência

Social

 1 CRAS

 Núcleo dos 

Conselhos

-CRAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo da Criança, Adolescente e Idoso;

-Conselho tutelar, do idoso e da mulher.
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5 CONCLUSÃO

A elaboração de um diagnóstico permite identificar as vulnerabilidades sociais da área

de abrangência,  proporciona a  caracterização de determinados espaços,  considerando seus

traços. Específicos. Além disso, é uma ferramenta de gestão tanto na política de assistência

social, Educação, Saúde e demais, como para a gestão municipal. Para a primeira, a tendência

é se realizar uma leitura crítica, qualitativa da realidade. E para a segunda, um instrumento

estratégico, objetivo, que organizará a gestão dos recursos.

Apesar dos desafios apresentados acima, acreditamos que sistematizar as informações

repassadas  através  do diagnóstico  já  é  um grande passo na direção de planejarmos  ações

estratégicas para a prevenção do suicídio. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O quê é?
Traçar metas, com a rede intersetorial, para a prevenção do suicídio 

em Itaiçaba.

Por quê?
Pelo fato de Itaiçaba estar entre os 60 municípios com maior índice de

suicídio no estado do Ceará.

Quem?

Toda a rede intersetorial:

Educação;

Saúde;

Assistência Social.

Quanto?

O  objetivo  é  adequar  aos  serviços  já  existentes,  bem  como  aos

profissionais, para que não demande custos ao município, visto que

não há recurso destinado a essa finalidade.

Como?

Capacitações com os profissionais da rede;

Campanhas de promoção ao autocuidado de jovens e adultos;

Alertas em grupos, escolas, igrejas, associações e etc para a temática;

Educação continuada com profissionais;

Rodas  de  conversas  com  a  comunidade,  alunos  de  escolas,

professores e pais;

Atividades de cunho educativo/pedagógico.

Quando?

O ano inteiro (Após a identificação dos atores envolvidos na rede e a

estratificação da problemática, além das estratégias de atuação serem

planejadas).

Onde?

Escolas;

UBSs;

Hospital;

Associações;

Igreja;

Serviço de convivência da criança, adolescente e idoso.
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INSTRUMENTAL DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL
  DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 

OBJETIVO AÇÕES
INDICAD

OR DE
IMPACTO

INDICADO
R DE

RESULTAD
O

MET
A

PRODUTO
PRAZO/

CRONOGRAMA

Sensibiliz
ar  os
profission
ais  que
compõem
as
políticas
públicas

Mobilizaç
ão  da
Rede

60% Mobilizar 
os atores 
envolvidos 
no Projeto 
Vidas 
Preservadas
: gestores 
municipais,
coordenado
res e 
diretores de
escolas, 
poder 
legislativo e
executivo, 
conselho 
tutelar, 
agentes 
comunitário
s de saúde, 
coordenado
res e 
articulador 
do selo 
Unicef.

90%

Engajame
nto da 
rede 
intersetori
al

Setembro/2018

Aplicar  o
protocolo
Impulso
de Vida

Identificar
os  alunos
com
ideação
suicida

80% Acompanha
r os alunos 
com 
ideação 
suicida.

100
%

Participaç
ão  dos
alunos nos
grupos  do
Protocolo

Janeiro a Julho de
2019

INSTRUMENTAL DE DESCRIÇÃO DETALHADA DAS AÇÕES DO PLANO

MOBILIZAÇÃO DA
REDE

INTERSETORIAL

Primeiro passo Segundo passo Terceiro passo

Planejamento 
intersetorial

Convocação  dos
atores  envolvidos  no
Projeto  Vidas
Preservadas: gestores
municipais,
coordenadores  e

Capacitação  dos
articuladores  do
Vidas  Preservadas,
bem como os demais
profissionais da rede
municipal.

Divulgação  da
campanha  nas
mídias  e  redes
sociais.
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diretores  de  escolas,
poder  legislativo  e
executivo,  conselho
tutelar,  agentes
comunitários  de
saúde, coordenadores
e  articulador  do selo
Unicef.

Mobilização e busca 
ativa

Mapear  todas  as
organizações
governamentais
(ORG)  e  não
governamentais
(ONG).

Se  reunir  com  os
gestores das ORGs e
ONGs para  elaborar
estratégias  de
intervenção  da
problemática.

Capacitações  dos
profissionais
envolvidos  nas
ORGs e ONGs.

Comunicação Confecção  de
panfletos,  folders  e
placas  para
distribuição;
Divulgação  nas
mídias sociais.

Visitas  as  ORGs  e
ONGs para conversa
com  os
frequentadores  dos
ambientes.

Sensibilizar  os
usuários  dos
serviços a partir das
visitas.

Prestação de serviço Confecção  de
material  a  ser
utilizado

Encontro  com
usuários  dos
serviços

Formação  de
grupos  com  os
usuários  dos
serviços

Institucionalização Reunião  com  os
gestores  do
município.

Encontro  para
apresentação  dos
resultados.

Levar  o  projeto
para  os  poderes
legislativo  e
executivo.

APLICAÇÃO DO
PROTOCOLO

IMPULSO DE VIDA

Primeiro passo Segundo passo Terceiro passo

Planejamento 
intersetorial

Conversar  com  os
gestores  escolares
(coordenadores  e
diretores  municipais
e estaduais)

Articular  estratégias
para implementação
do protocolo

Agendamento  prévio
dos encontros com os
alunos para aplicação
do protocolo.

Mobilização e busca 
ativa

Mapear  todas  as
escolas municipais e
estaduais,  bem
como  o  número  de
alunos  das
respectivas escolas.

Fazer a triagem dos
alunos com ideação
suicida

Formar  os  grupos  de
alunos  com  ideação
suicida.

Comunicação Confecção  de
cartazes, panfletos e
avisos.

Divulgação  em
murais,
flanelógrafos  e

-
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agendas  das
secretarias  das
escolas.

Prestação de serviço Organizar o material
a  ser  utilizado,
reservar  as  salas,
montar  o  roteiro  a
ser seguido.

Encontro  com  os
grupos  de  alunos,
com  agendamento
prévio com todas as
partes envolvidas.

Desenvolvimento  das
atividades  propostas
no Protocolo Impulso
de Vidas

Institucionalização Encontro  com  os
gestores,
articuladores  e
comissão  do  Vidas
Preservadas.

Apresentação  dos
resultados obtidos.

Avaliação  do
Protocolo Impulso de
Vidas.
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