
Plano de Ação de Prevenção ao Suicídio

Município do Eusébio



INTRODUÇÃO

A cada 3 segundos, no mundo, há uma tentativa de suicídio e a cada 45, uma morte.

O município do Eusébio apresentou, de acordo com os dados do Sistema de Informações

sobre Mortalidade – SIM, entre os anos de 2015 a 2017, 13 mortes por suicídio.  Desses

dados, há um índice maior entre adolescentes e adultos jovens 15 a 59 anos, além de idosos

de 60 a 79 anos. Vale ressaltar que esses dados não correspondem com a realidade já que há

possiblidade de subnotificações. Dessa forma, o plano de ação tem como objetivo prevenir

e/ou reduzir as taxas de suicídio neste município.  

OBJETIVO GERAL

Plano Municipal de Prevenção do Suicídio busca ampliar e fortalecer as ações de

promoção da saúde, vigilância, prevenção e atenção integral relacionadas ao suicídio, com

vistas à redução de tentativas e mortes por suicídio, considerando os determinantes sociais da

saúde  e  as  especificidades  de  populações  e  grupos  sociais  em  situação  de  maior

vulnerabilidade a esse fenômeno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Vigilância  e  Qualificação  da  Informação  -  notificação  de  tentativa  de  suicídio,  do

registro de óbitos.  Apoiar  o  fortalecimento da Vigilância  de tentativas e óbitos por

suicídio neste município. Notificação compulsória imediata, em até 24 horas a partir do

conhecimento  da  ocorrência.  Portaria  nº.  1.271,  de  6  de  junho  de  2014  (Brasil.

Ministério da Saúde, 2014)

• Promover  articulações intersetoriais  que envolvam as áreas  de  saúde,  assistência

social, educação, justiça e segurança pública incluindo a sociedade civil nas ações de

cuidado e prevenção do suicídio; 

• Ampliar e fortalecer estratégias de Educação Permanente para sensibilizar e capacitar

gestores e profissionais da rede;

• Fortalecer  ações  de  conscientização  sobre  suicídio  e  transtornos  mentais  para

redução do estigma;

• Ampliar o acesso aos serviços de saúde à população em geral, principalmente aos

portadores de transtornos mentais e às pessoas com histórico de tentativa de suicídio;



• Realizar o monitoramento e avaliação das ações previstas neste Plano Municipal de 

Prevenção ao suicídio.

• Sensibilização e mobilização da sociedade eusebiense através de ações nas escolas,

postos de saúde, CRAS e CREAS, CAPS Geral, CAPS AD, NASF, em geral; 

• Capacitação dos profissionais de saúde, da Educação e Assistência Social, Segurança

Pública; 

• Organização e definição de fluxo dos serviços de modo que ofereçam tratamentos mais

efetivos e descentralizado; 

• Promoção de estudos e pesquisas com os profissionais da rede; 

• Ações através da Vigilância Sanitária deste município que busque maior fiscalização na

venda dos pesticidas e agrotóxicos;

• Melhora dos sistemas de informação e de vigilância em saúde;

• Apoio à organização da sociedade nas suas iniciativas de promoção e atenção à saúde;

•  Considerar  as  ações  já  em  andamento  e  ações  previstas  no  âmbito  do  estado,

considerando   as especificidades regionais, estaduais e locais dos territórios propostos.

AÇÕES QUE PODERÃO OU CONTINUARÃO A SER DESENVOLVIDAS

• Iluminação amarela na rotatória no mês de setembro;

• Rodas de conversa nas escolas, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos, nos NASFs, nas Unidades de Saúde, no CREAS, nos CAPS AD e Geral;

• Criação de material gráfico educativo (folder, banner...) de prevenção ao suicídio que

serão distribuídos nas ações;

• Durante o desfile 7 de setembro – um pelotão de Prevenção ao Suicídio;

• Utilizar a rádio escola e outros meios de comunicação para ações de prevenção e

diálogos com a sociedade eusebiense sobre o tema;

• Plantão psicológico, buscando descentralizar os atendimentos ao público com o risco

eminente de tentativa de suicídio – após a capacitação dos profissionais de psicologia

da rede, os atendimentos serão descentralizados. Criação de grupos de 10 pessoas;

• Capacitar os profissionais de psicologia do município para o Impulso de Vida;

 



CRONOGRAMA DO VIDAS PRESERVADAS

JUNHO/2018
  Guardiões da Vida – Público Externo

Data: 08/06/2018
Público-alvo: Atores ciais dos municípios e rede no Ceará 

JULHO/2018
 1ª Etapa – Planejamento Estratégico – MUNICÍPIOS

Data: 30/07/2018 a 01/08/2018
Local: Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará – APDMCE
Público-alvo: Técnicos municipais da saúde e assistência social

 Impulso de Vida
Data: 30/07/2018 a 01/08/2018
Local: Escola Superior do Ministério Público -ESMP
Público-alvo: Psicólogos dos municípios, do Estado, da Rede de Parceiros e de outros entes 
interessados

 AGOSTO/2018
 Capacitação para profissionais da Segurança Pública e Guardas Municipais

Data: 24/08/2018
Local: Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ
Público-alvo: Profissionais de Segurança Pública e Guardas Municipais.

 2ª Etapa – Planejamento Estratégico – MUNICÍPIOS
Data: 29, 30 e 31/08/2018
Local: Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará – APDMCE
Público-alvo: Técnicos municipais da saúde e assistência social
Observação: Foco na construção de agenda para trabalhar o mês de prevenção ao suicídio

Programação
Planejamento Estratégico Vidas Preservadas – Etapa II
Apresentação Vidas Preservadas na perspectiva da Saúde
Apresentação – Oficina de Planejamento II – Aline Ribeiro de Carvalho
Apresentação: Notificação Violência Interpessoal/Autoprovocada – Prefeitura de Juazeiro
do Norte
Instrumental de Monitoramento e Análise do Diagnóstico

SETEMBRO/2018
 3ª Etapa – Planejamento Estratégico – MUNICÍPIOS

Data: 18/09/2018
Local: Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará – APDMCE
Público-alvo: Técnicos municipais da saúde e assistência social

OUTUBRO/2018
 Vida em pauta: como tratar o suicídio na mídia

Data: 20/10/2018
Local: Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ
Público-alvo: Profissionais de mídia em suas mais diversas expressões

NOVEMBRO/2018
 4ª Etapa – Planejamento Estratégico – MUNICÍPIOS (ENCERRAMENTO)

Data: 26/11/2018
Local: Procuradoria Geral de Justiça
Público-alvo: Técnicos municipais da saúde e assistência social

http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/20180379-Programacao-II-Etapa-Municicpios-APDMCE-Vidas-Preservadas.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/20180382-Instrumental-de-monitoramento-e-analise-do-diagnostico.doc
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/20180385-Apresentacao-Notificacao-Violencia-Interpessoal-JUA-II-Etapa-Municipios-APDMCE.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/20180385-Apresentacao-Notificacao-Violencia-Interpessoal-JUA-II-Etapa-Municipios-APDMCE.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/20180383-Apresentacao-Aline-Suicidio-II-Etapa-Municipios-APDMCE.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/20180381-Apresentacao-Vidas-Preservadas-Perspectiva-Saude-II-Etapa-Municicpios-APDMCE.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/20180380-Planejamento-II-Etapa-Municicpios-APDMCE-Vidas-Preservadas.pdf

