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INSTRUMENTAL DE PLANEJAMENTO VIDAS PRESERVADAS 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Vigilância e Qualificação da Informação e da notificação de tentativa de suicídio, do registro de
óbitos para estudos/pesquisas e disseminação de informações.

Objetivo Geral: Oferecer  o conjunto  de ações estratégicas  para a promoção da saúde, vigilância,
prevenção do suicídio e atenção à saúde, estruturando metas relacionadas com as Diretrizes Nacionais
para Prevenção do Suicídio.

Ações: 
1. Realizar oficinas de sensibilização dos profissionais de saúde sobre a importância de notificar

todas as tentativas de suicídio ocorridas no município; 
2. Treinar  e  qualificar  profissionais  de  saúde  para  realização  do  preenchimento  da  ficha  de

notificação  de  forma  adequada  (com  preenchimento  correto  e  responsável  de  todos  os
campos) e oportuna (observando a obrigatoriedade da notificação imediata em até 24h);

3. Realizar roda de conversa com recepcionistas/auxiliar administrativo de UPAs e hospitais do
município,  para  orientar  o  preenchimento  quanto  as  etnias  nos  registros  de  suicídio
considerando os Sistemas de Informação existentes;

4. Elaborar materiais  instrutivos para sensibilização e capacitação dos profissionais  de saúde
para qualificação dos registros de notificações relacionadas ao suicídio;

5. Realizar roda de conversa com os diretores clínicos para sensibilização e capacitação dos
médicos na melhoria dos diagnósticos e reporte da causa do óbito por suicídio;

6. Sensibilizar e capacitar profissionais codificadores para a qualificação do registro da causa do
óbito por suicídio;

7. Levantar  lacunas  de  dados  e  informações  relacionadas  às  tentativas  e  aos  suicídios
completados em populações e grupos em situação de maior vulnerabilidade, para subsidiar
melhorias na qualidade da informação;

8. Aprimorar  a  qualidade  da  informação  por  meio  de  relacionamento  de  bancos  de  dados
provenientes de diferentes sistemas de informações do setor saúde e outros setores;

9. Fomentar pesquisas e estudos em parceria com instituições de ensino para o levantamento
qualificado da epidemiologia do suicídio, especialmente no que tange às lacunas identificadas
nos sistemas de informação existentes e considerando os determinantes sociais da saúde,
com sugestões de intervenções;
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10. Publicar  dados  e  relatórios  periodicamente  sobre  o  tema,  dando  visibilidade  aos  grupos
populacionais em situação de maior vulnerabilidade e abordando os determinantes sociais de
saúde;

11. Lançar  Boletim  Epidemiológico  sobre  suicídio  apresentando  as  principais  características
individuais e determinantes sociais, por região e unidades da federação; através de análises
relacionando a morte e as tentativas de suicídio com variáveis socioeconômicas, raça/etnia,
identidade gênero e orientação sexual, bem como outras relacionadas à ambiente, ocupação,
trabalho e desemprego;

12. Mapear suicídio considerando sua distribuição espacial e a iniquidade social;
13. Realizar  mapeamento  das  notificações  de  suicídios  e  tentativas  de  suicídio  no  território

brasileiro  para  estabelecer  prioridades  de  acordo  com  particularidades  regionais  e  de
populações e grupos em situação de maior vulnerabilidade.

Metas:

As metas estabelecidas para as ações estão relacionadas aos itens na forma de grupo:

 Itens 01 a 04, relativo às ações sobre notificação foi projetado meta de 80%;  
 Item 05, sobre a realização da roda de conversa com os diretores clínicos para sensibilização e 

capacitação dos médicos na melhoria dos diagnósticos e reporte da causa do óbito por suicídio 
foi projetado 100%;

 Item 06, a cerca da sensibilização e capacitação dos profissionais codificadores para a 
qualificação do registro da causa do óbito por suicídio foi projetado meta de 100%;

 Sobre os itens 07 a 13, relativo às informações sobre a temática foi projetado meta de 80%.
  

                         
                                                    


