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1. INTRODUÇÃO

O suicídio é um grave problema de saúde pública mundial, onde de acordo

com a Organização Mundial da Saúde – OMS, mais de 800.000 (oitocentas mil)

pessoas se suicidam anualmente, o que significa um óbito por suicídio a cada

40 segundos. No Brasil, a história não é diferente.  Segundo dados oficiais,

mais de 11.000 (onze mil) Brasileiros tiram a própria vida a cada ano, e em

meio a esse cenário catastrófico, o estado do Ceará ocupa o 5º (quinto) lugar

no ranking nacional em suicídio.  

Diante  da demanda crescente  em nosso município,  o  Assaré  aderiu  ao

projeto  vidas  preservadas  –  O  ministério  público  e  a  sociedade  civil  pela

prevenção do suicídio, que tem como objetivo promover em parceria com um

importante grupo de órgãos públicos e de organizações não governamentais,

uma  abordagem  intersetorial  da  temática,  fomentando  o  debate,  a

sensibilização  e  o  fortalecimento  de políticas  públicas  para  a  promoção  da

saúde mental e o surgimento de estratégias de cuidado integral.



O Suicídio é uma questão de Saúde Publica um problema emergente que

requer um esforço mútuo no enfrentamento dessa situação. Segundo Bertolote

(2018)  “É preciso haver uma política de prevenção ao suicídio”,  e  baseado

nessa  perspectiva  que  o  Programa  Vidas  Preservadas  foi  Criado,  com  o

objetivo de fomentar politicas publicas na prevenção do suicídio. Pioneiro no

estado do Ceara, o programa, idealizado pelo ministério publico visa unir forças

com o poder público e social, através do trabalho multidisciplinar.

A construção desse plano visa 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 da população Assareense

e seus grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade a esse fenômeno.

2.O MUNICÍPIO DE ASSARÉ

Assaré surgiu de uma corrida em busca do ouro. A notícia correu por

todo Brasil  colônia,  “o  Ceará tem ouro”,  mais precisamente  em Assaré.  De

muito  distante vieram famílias a procura do metal  precioso,  nas ribeiras do

salgado, onde já se encontrava os baianos castro e mota, que desde pó século

XVII  haviam se  ficado por  ali  e  mantinham comércio  normal  com a Bahia.

Porém,  o  ouro  de  Assaré  virou  uma lenda,  os  que  vieram tiveram que  se

contentar com a argila, mas com a certeza de que torrão querido era muito bom

para criação de gado que naquela época poderia levar as grandes fortunas.

Assaré é conhecida por ser a terra natal do ilustre poeta popular, cantor,

compositor e improvisador Patativa do Assaré, que até hoje se mantém vivo na

memória  do  povo  Assareense;  por  conta  disso,  o  município  de  Assaré  é

conhecido por muitos como "A Terra da Poesia Popular".

Em 1865 foi  criado o município, com seu território desmembrando de

Saboeiro e a sede de Assaré passa a condição de vida em 19 de julho do



mesmo ano, porém somente por força do decreto lei n° 448 de 20 de dezembro

de 1938 passa a cidade.

O município de Assaré também representa um grande polo turístico do

Ceará, seus casarões históricos; a igreja matriz construída em 1842; o Açude

Banguê, o mais antigo da cidade, datado de 1844; o sobrado de arquitetura

antiga e imponente que abriga toda a vida de Patativa do Assaré; os atrativos

culturais  e  naturais  do  município;  e  a  barragem  Canoas,  que  abastece  o

município, e todos os anos atraem pessoas de vários estados do Brasil.

2.1 Dados socioeconômicos

Assaré  é  um  município  brasileiro  do  interior  do  estado  do  Ceará,

localizado a oeste da Chapada do Araripe, na mesorregião do Sul Cearense e

na  microrregião  da  Chapada  do  Araripe.  Sua  população  foi  estimada  em

23.417 habitantes, conforme dados do IBGE de 2019. O município fica a 520

quilômetros  de  Fortaleza,  a  capital  do  estado  do  Ceará,  constituindo  um

entroncamento rodoviário que viabiliza o acesso entre o Cariri com o sertão dos

Inhamuns. Municípios limítrofes: Altaneira, Antonina do Norte, Campos Sales,

Nova Olinda, Potengi, Santana do Cariri e Tarrafas.

MAPA DA REGIÃO DO CARIRI

Fonte:< https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/assare/panoraaa>.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/assare/panorama


Assaré  apresenta  20.4%  de  domicílios  com  esgotamento  sanitário

adequado, 91.8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e

5.7%  de  domicílios  urbanos  em  vias  públicas  com  urbanização  adequada

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado

com os outros municípios do estado, fica na posição 76 de 184, 82 de 184 e 61

de 184, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua

posição é 3611 de 5570, 1308 de 5570 e 3347 de 5570, respectivamente.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, em 2017,

o salário médio mensal era de 1.4 salários mínimos. A proporção de pessoas

ocupadas em relação à população total era de 6.5%. Na comparação com os

outros municípios do estado, ocupava as posições 145 de 184 e 134 de 184,

respectivamente.  Já  na  comparação  com  cidades  do  país  todo,  ficava  na

posição  5186  de  5570  e  4638  de  5570,  respectivamente.  Considerando

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa,

tinha 54.4% da população nessas condições, o que o colocava na posição 84

de 184 dentre  as  cidades do estado e  na posição 568 de 5570 dentre  as

cidades do Brasil.

2.2 População



Fonte:< https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/assare/panoraaa>.

3. REDE DE POLITICAS SETORIAIS

3.1 Educação

A Rede Municipal de Ensino de Assaré é composta por 06 escolas de

Educação  Infantil,  04  de  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental  e  04  de

Ensino  Fundamental,  totalizando  14  unidades  de  atendimento  à  população

estudantil.

Para implementação da Educação Inclusiva, contamos com o NAPEM

(Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado Multidisciplinar) composto por 02

psicólogas,  01  pedagogo,  01  psicopedagoga,  01  assistente  social,  01

educadora física e 01 professora de apoio.

O Município conta ainda com 02 escolas da Rede Privada que oferecem

a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e 03 escolas da Rede Estadual

com Ensino Médio e Médio Profissionalizante.

3.2 Saúde

Atualmente  os  serviços  de  saúde  do  município  de  Assaré-CE,  são

estruturados pela Estratégia de Saúde da Família  que possui  10 (ESF),  64

Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Para o gerenciamento dessas Equipes

existe  uma  Diretoria  da  Atenção  Primária.  A  assistência  a  saúde  esta

distribuída em dez áreas, cada área com uma equipe de ESF. Possui ainda

seis equipes de saúde bucal, Programa de Saúde nas Escolas - PSE, Núcleo

de Ampliado de Saúde da Família e atenção Básica- NASF AB, Sistema de

Vigilância Alimentar e nutricional - SISVAN.

O  fortalecimento  e  qualificação  da  Atenção  Primária  à  Saúde  se  dá

através de 01 NASF AB, 01 CAPS, Possui como estratégia para suporte na

saúde  dos  educandos  o  Programa  Saúde  na  Escola  (PSE),  este  visa  o

acompanhamento da saúde integral dos educandos e fortalece a parceria entre

a Saúde e Educação.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/assare/panorama


Na  assistência  hospitalar  de  media  complexidade  possui  o  Hospital

Municipal Nossa Senhora das Dores, o sistema municipal de saúde de Assaré

apresenta  capacidade  instalada  para  realização  de  serviços  básicos  e  de

média complexidade em saúde. Integra a rede regionalizada e hierarquizada do

SUS.  Ainda  na  atenção  Secundária  destaca-se  o  Serviço  Ambulatorial  de

Urgência e Emergência – SAMU; e serviços ambulatoriais especializados, bem

como  clínicas  privadas  de  diversas  especialidade.  O  município  possui

referência  para  a  região  metropolitana  do  Cariri,  sendo  essas:  o  Hospital

Regional  do  cariri,  Hospital  São  Vicente,  São  Raimundo,  Santo  Antônio  e

Hospital  do  Coração  em  Barbalha  e  para  Fortaleza  de  acordo  com  a

complexidade exigida para o problema.

Dessa forma, o município esta estruturado com uma rede de saúde Básica

para realizar um trabalho preventivo e de reabilitação voltado ao público.

3.3 Assistência social

A  Secretaria  Municipal  de  Trabalho  e  Assistência  Social  (SETAS)  é

responsável  pela  gestão  da  Política  Municipal  de  Assistência  Social  e  está

voltada à garantia  de  direitos  sociais,  seus serviços,  programas,  projetos  e

benefícios,  devem  ser  realizados  de  forma  integrada  às  demais  políticas

públicas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para

atender  contingências sociais  e garantir  o  acesso aos direitos sociais,  para

famílias e pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

A  estrutura  administrativa  da  secretaria  organiza-se  por  níveis  de

Proteções Sociais como: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de

Média  Complexidade  que  junto  aos  indivíduos  e/ou  famílias  desenvolvem

intervenções  por  meio  de  suas  equipes  multidisciplinares  diante  das

vulnerabilidades sociais  identificadas,  fortalecendo vínculos  familiares,  como

situações de riscos pessoal e social.

O município oferta à população usuária da Politica de Assistência Social

ou quem dela necessite 10 (dez) Centros de Referência de Assistência Social –

CRAS situado no território com índice de vulnerabilidade e risco social, 01 casa

do  cidadão,  01  Centro  Social,  01  Centro  de  Referência  Especializado  de

Assistência Social – CREAS, 05 conselhos de direitos. Além destes, a Politica



de Assistência Social  possui  no Programa Bolsa Família,  de cunho federal,

mas gerido pela política local,  que visa o combate à pobreza e à exclusão

social.

3.4 Cultura, turismo, esporte e lazer

Na  área  da  cultura  são  desenvolvidos  projetos  como  incentivo  a

produção de cordel, projeto cordel na feira valorizando os cordelista e artistas,

projeto Assaré no Resgate das Cordas e Violas com eventos itinerante nas

comunidades  Assareenses,  levando  ótimos  repentistas  gratuitos  nas

comunidades.  A secretaria possui  parceria cultural  com o SESC, parceiro e

mantenedor da fundação Memorial Patativa do Assaré, coordena a Banda de

Música municipal Manoel de benta que possui 25 bolsistas, projeto terrreirada

cultural desenvolvendo a capoeira, maneiro pau e caretas de Bumba meu boi,

mantem  o  grupo  de  capoeira  para  crianças  e  adolescentes,  projeto  livro

Assareense que todos os anos lança e patrocina a impressão de livros de

escritores Assareenses que são trababalhados nas escolas.

No que se refere ao turismo temos o projeto de incentivo ao turismo

Assareense  com  a  criação  do  projeto  caminhos  do  poeta  rota  do  turismo

cultural de Assaré para fortalecer o Memorial, os mestres da cultura e nossa

riquezas.

No Esporte contamos com os projetos: esporte comunitário social que

leva esporte e lazer de qualidade para os distritos de Assaré semanalmente,

Projeto escolinhas do esporte que atende centenas de crianças e adolescentes

grutitamente,  além da parceria  com o projeto bolsa esporte  que atende em

Assaré 34 famílias de atletas que recebem o incentivo de 100 reais mensais

durante um ano.

4. VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SUICÍDIO

4.1 incidência de suicídios – Brasil, Estado e no município de Assaré – ce.

De acordo com SCAVACINI (2018) falar sobre o suicídio, é trazer para a

consciência, para a discursão um tema sobre o qual a sociedade tem receio em



falar, não quer pensar, ou lembrar que existe, pois trás a tona a ideia de que há

muitas pessoas que escolhem a morte. O suicídio é um tema muito delicado de

se  trabalhar,  sabemos  que  existem  ainda  muitos  mitos  e  pré-conceitos

atrelados ao adoecimento mental. Diante desse contexto torna-se necessário,

cada vez mais, falar sobre suicídio. 

 A Organização Mundial de Saúde - OMS (2012) afirma que o suicídio é

um problema de saúde publica que afeta comunidades, cidades, países, sendo

a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. 79% dos

suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. A cada ano

mais de 800 mil pessoas cometem suicídio, correspondendo a uma morte a

cada  40  segundos.  Ingestão  de  pesticidas,  enforcamento  e  armas  de  fogo

estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global.

O  suicídio  é  um  fenômeno  complexo,  pois  é  considerado

multideterminado e uma única causa ou estressor não é suficiente para explicar

o comportamento suicida. Devemos considerar a multicasualidade de fatores

biológicos,  psicológicos,  sociais,  ambientais,  culturais,  dentre  outros,  que

interagem entre si. Abrangendo aspectos subjetivos que englobam a interação

de  caracteres  individuais  e  coletivos;  aspectos  estes,  que  exigem  uma

abordagem cuidadosa. Portanto, para que consigamos  prevenir  o  suicídio,  é

necessário que a sociedade compreenda  bem  todos  os  aspectos desse

complexo tema, como afirma ESPPR (2019). 

No Brasil, estima-se que pelo menos 12 mil pessoas tirem suas próprias

vidas por ano, o país encontra-se em 8º lugar no ranking das taxas de suicídio.

O Estado do Ceará, de acordo com o Sistema DATASUS, ocupa a 5ª posição

no ranking nacional de mortes por suicídio no Brasil, no período compreendido

entre  2011  e  2015.  Com  efeito,  as  estatísticas  mostram  que,  apenas  nos

últimos 05 (cinco) anos, mais de 3.000 (três mil) pessoas tiraram sua própria

vida em terras alencarinas.   

No município de Assaré – CE, existem dados registrados a partir do ano

de 2007 totalizando 17 casos de óbitos registrados no Sistema de Informação

sobre Mortalidade - SIM, em sua maioria cometida por homens. Vale ressaltar

que  esses  números  não  correspondem fidedignamente  aos  números  reais,

tendo em vista a não notificação de muitos casos e que podemos tomar apenas

como amostra da dimensão da problemática no município. Diante do problema



da  subnotificação  encontrado  não  somente  nos  registros  de  suicídio,  mas

também nos  registros  de  tentativas  de  suicídio  que  incluem violência  auto

provocada  e  intoxicação  exógena,  se  faz  necessário  traçar  ações  a  serem

desenvolvidas, para um controle das informações acerca do tema.

4.2 Número de óbitos por suicídio, Assaré (2000-2019)

Por gênero, Assaré (2000-2017)



4.3 Número de “tentativa de suicídio” por intoxicação exógena Assaré (2000-
2019).

4.4 Número de “tentativa de suicídio” por violência autoprovocada Assaré 
(2000-2019).

SEXO NÚMERO DE OBITOS
REGISTRADOS

Masculi
no

13

Feminin
o

04



4.5 Dados Delegacia Municipal de Assaré

5. MAPEAMENTO DA REDE INTERSETORIAL PARA PREVENÇÃO DO 



SUICÍDIO

5.1 secretaria municipal de assistência social

ATOR
SOCIAL/

INSTITUIÇÃO

NATUREZA/
COMPETÊNCI
A

FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊNCI
ADA 
ATUAÇÃO

01 CENTRO DE 
REFERENCIA DA 
ASSISTENCIA 
SOCIAL – CRAS

PÚBLIC
A

- ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
- GRUPOS: MULHERES, IDOSOS, 
GESTANTES, CRIANÇA E 
ADOLESCENTE.

TODO O
MUNICÍPIO

01 CENTRO DE 
REFERENCIA 
ESPECIALIZADO DE
ASSISTENCIA SOCIAL 
– CREAS

PÚBLIC
A

- ATENDIMENTO A PESSOAS QUE 
TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS
- ATENDIMENTO JURIDICO
- ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

TODO O
MUNICÍPIO

CONSELH
O 
TUTELAR

PÚBLIC
A

- PROTEÇÃO E DEFESA DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- EFETIVAR O CUMPRIMENTO DO 
ECA.

TODO O
MUNICÍPIO

CONSELHO 
MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE –
CMDCA

PÚBLIC
A

- CONTROLE SOCIAL EM  DEFESA 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- EFETIVAR O CUMPRIMENTO DO
ECA.

TODO O
MUNICÍPIO

CONSELHO 
MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA 
MULLHER - 

PUBLIC
A

-  CONTROLE SOCIAL 
- DELIBERAR, CONTRIBUIR NA 
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAR 
POLÍTICAS RELATIVAS AOS 
DIREITOS DA MULHER.

TODO O
MUNICÍPIO

CONSELHO 
MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DOS 
IDOSOS

PUBLIC
A

- CONTROLE SOCIAL
 -  FORMULAR, IMPLANTAR, 
SUPERVISIONAR E AVALIAR A 
POLÍTICA DO IDOSO;

TODO O
MUNICÍPIO



CONSELHO 
MUNICIPAL DA 
PESSOA COM 
DEFICIENCIA - 

PUBLIC
A

- CONTROLE SOCIAL
-  PROPOEM E DELIBERA AÇÕES 
PARA OS PLANOS E PROGRAMAS 
DOS MUNICÍPIOS REFERENTES À 
PROMOÇÃO E À DEFESA DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA;
 

TODO O
MUNICÍPIO

CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL – CMAS

PUBLIC
A

- CONTROLE SOCIAL
-  ATUANDO CONFORME AS BASES 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TODO O
MUNICÍPIO

PROGRAMA 
“CRIANÇA FELIZ”

PÚBLIC
O

- ACOMPANHA FAMILÍAS EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL.
-  DESENVOLVE POR MEIO DE 
VISITAS DOMICILIARES COM A 
FINALIDADE DE PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS 
CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA, 
BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE 
SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, CULTURA E DIREITOS 
HUMANOS.

TODO O
MÚNICIPIO

BRINQUED
O PRAÇA

PÚBLIC
O

- PROPORCIONA LAZER E 
SOCIALIZAÇÃO A POPULAÇÃO.
- FORTALECIMENTO DE VINCULOS

TODO O
MUNICÍPIO

CADASTRO
ÚNICO – 
CADÚNICO

PÚBLIC
O

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO 
GOVERNO FEDERAL, REALIZANDO 
VISITAS DOMICILIARES PARA O 
CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DE 
BAIXA RENDA.

TODO O
MUNICÍPIO

5.2 secretaria municipal de saúde

ATOR
SOCIAL/

INSTITUIÇÃO

NATUREZA/
COMPETÊNCI
A

FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊNCI
ADA 
ATUAÇÃO

10 UNIDADES 
PRIMÁRIAS DE SAÚDE

PÚBLIC
A

- ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL
-VISITAS DOMICILIARES
-ATIVIDADES DE PROMOÇÃO, 
PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO A SAÚDE

TODO O
MUNICÍPIO



01 NÚCLEO 
AMPLIADO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA
– NASF MUNICÍPIO

PÚBLIC
A

-ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL
-VISITAS DOMICILIARES 
-ATIVIDADES DE PROMOÇÃO, 
PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO A 
SAÚDE.
- PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA 
(PSE).

TODO
MUNICIPIO

01 CENTRO DE 
ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL – 
CAPS GERAL

PÚBLIC
A

- ATENDIMENTO A POPULAÇÃO COM 
TRANSTORNO MENTAL PERSISTENTE
- GRUPOS TERAPEUTICOS
- VISITA DOMICILIAR

TODO O
MUNICÍPIO

ACADEMIA 
DA SAÚDE

PÚBLIC
A

- ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A 
SAUDE 
- LAZER

SEDE E
DISTRITOS:

AMARO

HOSPITAL 
MUNICIPAL
DE SAÚDE 
NOSSA 
SENHORA 
DASDORES

PÚBLIC
A

 - EMERGENCIA E URGENCIA TODO
MUNICIPIO

SERVIÇO 
DE 
ATENDIME
NTO 
MOVEL DE 
URGENCIA 
– SAMU

PÚBLIC
O

PRMEIRO SOCORROS TODO
MUNICIPIO

5.3 Secretaria municipal de educação

ATOR
SOCIAL/

INSTITUIÇÃO

NATUREZA/
COMPETÊNCI
A

FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊNCI
ADA 
ATUAÇÃO

12 ESCOLAS 
MUNICIPAIS

PÚBLIC
A

- ACESSO A EDUCAÇÃO: CRIANÇAS
E ADOLESCENTE

TODO O
MUNICÍPIO



02 
ESCOLA 
ESTADUAL

PÚBLIC
A

-  ACESSO  A  EDUCAÇÃO:
ADOLESCENTES JOVENS.

TODO O
MUNICÍPIO

01 ESCOLA 
PROFISSIONALIZ
ANTE

PÚBLIC
A

- ACESSO A EDUCAÇÃO E CURSO
TECNICO: ADOLESCENTE E 
JOVENS

TODO O
MUNICÍPIO

EDUCAÇÃO DE
JOVENS E 
ADULTOS – 
EJA

PÚBLIC
A

-ACESSO A EDUCAÇÃO: 
ADOLESCENTES, JOVENS E 
ADULTOS.

TODO O
MUNICÍPIO

NÚCLEO 
DA 
CIDADANIA
DOS 
ADOLESCE
NTES – 
NUCA

PÚBLIC
O

-ESPAÇO DE DISCUSSÃO SOBRE 
TEMAS RELACIONADOS ÀS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES, COM O OBJETIVO 
DE APOIÁ-LOS NO 
DESENVOLVIMENTO DE SUAS 
COMPETÊNCIAS E DE CONTRIBUIR 
PARA FORTALECER SUA CAPACIDADE
DE INCIDIR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

TODO O
MUNICIPIO

NÚCLEO 
DE APOIO 
PEDAGOGI
CO 
ESPECIALI
ZADO 
MULTIDISCI
PLINAR-
NAPEM

PÚBLIC
O

-EQUIPE É COMPOSTA POR DUAS 
PSICÓLOGAS, DOIS PEDAGOGOS, 
UMA EDUCADORA FÍSICA, UMA 
PSICOPEDAGOGA E UMA 
PROFESSORA DE APOIO.
-  ATUA DANDO SUPORTE AS 
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ACORDO 
COM AS DEMANDAS REPASSADAS, 
TRABALHANDO A INDISCIPLINA, 
EVASÃO ESCOLAR, EDUCAÇÃO 
ESPECIAL, DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM, ACOMPANHAMENTO 
ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE 
SOCIAL, ENCAMINHAMENTOS PARA 
OUTROS EQUIPAMENTOS COMO: 
CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, 
CAPS E SECRETARIA DE SAÚDE

TODO
MUNICIPIO

BIBLIOTEC
A 
MUNICIPAL

PÚBLIC
O

 - ACESSO A EDUCAÇÃO/ 
INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO

SEDE



5.4 Secretaria municipal Cultura, turismo, esporte e lazer

ATOR
SOCIAL/

INSTITUIÇÃO

NATUREZA/
COMPETÊNCI
A

FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊNCI
ADA 
ATUAÇÃO

BANDAS 
DE MÚSICA
MUNICIPAL

PÚBLIC
A

-CONTRIBUI COM O 
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO-
CULTURAL DO CIDADÃO, VISANDO 
ATRAIR E ABRANGER TODA A 
COLETIVIDADE, BUSCANDO 
CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS 
CULTURALMENTE ENRIQUECIDA;

TODO O
MUNICIPIO

PROJETO “O CANTO 
DO PATATIVA”

PÚBLIC
A

- POPULAÇÃO EM GERAL TODO O
MUNICÍPIO

5.5 Instituições religiosas

ATOR
SOCIAL/

INSTITUIÇÃO

NATUREZA/
COMPETÊNCI
A

FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊNCI
ADA 
ATUAÇÃO

IGREJAS RELIGI
OSO

- CATOLICOS
-

EVANGELICOS
- ESPIRITAS

PASTORAL 
DA 
CRIANÇA 

RELIGI
OSO /

SOCIAL

-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 6 
ANOS DE IDADE EM SEU AMBIENTE 
FAMILIAR E EM SUA COMUNIDADE. A 
SUA ATUAÇÃO TEM CARÁTER 
ECUMÊNICO, ATENDENDO PESSOAS 
DE TODOS OS CREDOS E ETNIAS

SEDE.

PASTORAL 
DO IDOSO

RELIGI
OSO /

SOCIAL

-PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 
PESSOA IDOSA, DANDO-LHE A 
OPORTUNIDADE PARA MELHORAR 
SUA QUALIDADE DE VIDA, 
RESPEITANDO SEUS DIREITOS POR 
UM PROCESSO EDUCATIVO 
INTEGRADO A SUA FAMÍLIA E A 
COMUNIDADE

SEDE



5.6 ASSOCIAÇOES

ATOR
SOCIAL/

INSTITUIÇÃO

NATUREZA/
COMPETÊNCI
A

FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊNCI
ADA 
ATUAÇÃO

ASSOCIAÇ
ÃO MÃOS 
DADAS 
POR AMOR 
– AMADA

AÇÃO 
SOCIAL

- DESENVOLVE TRABALHO 
ASSISTENCIAL DE CRIANÇAS  E 
ADULTOS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS EM SAÚDE EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL.

TODO
MUNICIPIO

ASSOCIAÇ
ÃO DOS 
DESPORTIS
TA 
ASSAREEN
SE – ADA

ESPOR
TE

- BUSCA MELHORAR ATRAVÉS DE 
AÇÕES A VIDA DOS JOVENS DO 
NOSSO ASSARE, 
OPORTUNIZANDO MELHORIAS DE
QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DA
INCLUSÃO SOCIAL.

TODO O 
MUNICIPIO

ASSOCIAÇÃO 
ATLETICA DO BANCO 
DO BRASIL – AABB 
COMUNIDADE

PÚBLIC
A

 - ATRAVÉS DA PEDAGOGIA DOS 
DIREITOS, LUDICIDADE E A LEITURA
DA REALIDADE SOCIAL DO 
EDUCANDO, DA FAMÍLIA E DA 
COMUNIDADA, OBJETIVA REALIZAR 
UM TRABALHO COMPLEMENTAR 
ESCOLAR 
- INSERÇÃO SOCIAL, ATENDE A 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA 
FAIXA ETÁRIA DE 6 A 18 ANOS 
INCOMPLETOS.

SEDE

ASSOCIAÇÃO DE 
TRABALHADORES
RURAIS

SOCIED
ADE 
CIVIL

CONSTITUÍDA DE PRODUTORES RURAIS 
E SUAS FAMÍLIAS, COM O OBJETIVO DE
DINAMIZAR O PROCESSO PRODUTIVO 
RURAL DESENVOLVENDO AÇÕES EM 
BENEFÍCIO DA COMUNIDADE
POR ELES CONSTITUÍDA.

TODO O
MUNICÍPIO

5.7 Segurança pública / controle social

ATOR
SOCIAL/

INSTITUIÇÃO

NATUREZA/
COMPETÊNCI
A

FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊNCI
ADA 
ATUAÇÃO



MINISTÉRI
O PÚBLICO

PÚBLIC
A

- FUNÇÃO JURISDICIONAL DO 
ESTADO, INCUMBINDO-LHE A DEFESA 
DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME 
DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES 
SOCIAIS E INDIVIDUAIS,

TODO O
MUNICÍPIO

1 
DELEGACI
AS CIVIL/ 1 
MILITAR

PÚBLIC
A

 - SEGURANÇA PÚBLICA
- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS

TODO
MUNICIPIO

DEPARTAM
ENTO
MUNICIPAL
DE 
TRANSITO 
E DE 
TRANSPOR
TES – 
DEMUTRAN

PÚBLIC
O

 - SEGURANÇA PÚBLICA
-  ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA 
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DE 
TRANSPORTES
- ATIVIDADE EDUCATIVAS

SEDE

5.8 Comunicação

ATOR
SOCIAL/

INSTITUIÇÃO

NATUREZA/
COMPETÊNCI
A

FORMA DE ATUAÇÃO ABRANGÊNCI
ADA 
ATUAÇÃO

3 RÁDIOS PRIVAD
A

DAR VOZ AOS MORADORES DA 
COMUNIDADE, REFLETINDO SUAS 
NECESSIDADES, DESEJOS E 
TALENTOS,  COM PROGRAMAÇÃO 
PLURALISTA (INFORMAÇÃO, LAZER, 
CULTURA)

TODO O
MUNICÍPIO



5.0 PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PREVENÇÃO DO SUICIDIO.

OBJETIVO AÇÃO META PÚBLICO
ALVO

RECURSOS RESULTADO
ESPERADO

ACOMPANHAMENT
O

Notificação 
compulsória 
imediata, em 
até 24 horas 
a partir do 
conhecimento
da 
ocorrência.

Capacitar 
profissionais da 
rede municipal 
intersetorial

90% dos 
profissionais 
capacitados.

Profissionais:
saúde, 
assistência, 
educação e 
conselhos

Material 
didático, 
Data show, 
notebook

Fidedignidade dos
dados estatísticos 
em relação a 
problemática real 
do município, bom
como, a 
continuidade do 
cuidado do caso 
notificado

Acompanhar 
estatísticas municipais

Construção e 
divulgação do
fluxograma 
da RAPS do 
município

Orientar a 
população e 
profissionais 
sobre a rede 
existente e seu 
devido fluxo de 
funcionamento

Esclarecer a 
população 
sobre o 
serviço 
especifico de 
cada 
equipamento,
visando uma 
melhor 
distribuição 
da demanda

Profissionais 
e 
comunidade 
em geral

Rádios 
comunitárias,
material de 
divulgação, 
internet

Uma rede 
organizada de 
acordo com os 
seus níveis de 
atenção e maior 
fluência no 
atendimento da 
demanda

Através de relatório 
técnico da demanda 
atendida em cada 
serviço

Implantação 
de Plantão 
Psicológico 

Acolher o 
sofrimento das 
pessoas no exato

Realizar 
atendimento 
e forma breve

População 
em geral 
(demanda 

Recurso 
humano 
(Profissional 

Porta de entrada 
emergencial para 
a RAPS

Acompanhamento 
estatístico



no hospital 
Municipal 

momento em que
elas necessitem 
de forma mais 
emergencial

e de caráter 
emergencial 
Sem 
necessidade 
de 
agendamento
prévio

emergencial) de 
psicologia) e 
ambiente 
adequado 

Ampliar o 
atendimento 
psiquiátrico

Ampliar a carga 
horária do 
profissional 
medico- 
psiquiatra do 
CAPS.

Atendimento 
psiquiátrico 
em mais de 
um dia na 
semana no 
CAPS; visitas 
domiciliares

População 
em geral 
(que 
necessite do 
serviço)

Recurso 
humano

Diminuição da fila 
de espera do 
atendimento 
psiquiátrico no 
caps

Relatório de produção 
técnico do profissional 
no sistema do E-SUS

Atendimento 
de 
emergência 
psiquiátrica

Implantação de 
um leito 
psiquiátrico no 
Hospital 
Municipal

Acolhimento 
adequado ao 
paciente em 
crise

População 
em geral 
(que 
necessite do 
serviço)

Recurso 
financeiro

Acolhimento Relatório de produção 
técnico do profissional 
no sistema do E-SUS

Promoção de 
Capacitação 
para 
gestores, 
profissionais 
da rede 
municipal e 
atores sociais

Ampliar e 
fortalecer 
estratégias de 
Educação 
Permanente.

sensibilizar os
profissionais 
da rede sobre
a importância 
do 
acolhimento 
qualificado do
cuidado na 
prevenção do
suicídio.

Profissionais,
gestores 
municipais e 
atores 
sociais

Recurso 
humano e 
financeiro.

Fortalecer o 
trabalho em rede

(Intersetorialidade
) de prevenção e 
posvenção ao 
suicídio no 
município.

Registro de ações 
(Relatórios, fotos, 
frequências)



Promoção de 
Campanhas, 
eventos, 
exposições 
que 
proporcione a
sensibilização
da sociedade.

Sensibilização e 
mobilização da 
sociedade, em 
geral;

Desmitificar 
os mitos e 
quebrar o 
silêncio 
existente na 
sociedade 
acerca da 

temática

Abranger a 
sociedade 
em geral

Rádios 
comunitárias,
material de 
divulgação, 
internet

Comunicação 
(acesso a 
informação)

Registro de ações 
(Relatórios, fotos, 
frequências)

Grupos 
terapêuticos 
permanentes 
para 
adolescentes

Efetivar o projeto 
“Impulso de 
vidas” nas 
escolas

Diminuir os 
índices de 
ideação e 
tentativas 
suicidas 

Adolescentes
inseridos a 
escola

Recurso 
humano 
(psicólogos), 
material 
didático e 
ambiente 
adequado

Prevenção e 
promoção da 
saúde mental dos 
adolescentes

Registro de 
funcionamento dos 
grupos (relatórios, 
fotos, frequências).

Realizar 
ações nas 
escolas, para 
orientação 
dos sobre 
saúde mental

Participações de 
psicólogos nas 
reuniões de pais

Garantir 
ações de 
detecção de 
casos de 
automutilação
e idealização 
suicida

Comunidade 
escolar

Material 
didático; 
Recursos 
audiovisuais

Comunidade 
escolar habilitada 
para tratar 
oferecer apoio ao 
casos 
identificados  

Registro de ações 
(Relatórios, fotos, 
frequências)

Roda de 
conversa com
a população 
sobre a 
temática

Proporcionar roda
de conversa com 
os grupos  do 
CRAS,CREAS, 
CAPS, NASF e 
ESF

Quebrar o 
silencio a 
respeito da 
temática

Comunidade 
em geral

Material 
didático; 
Recursos 
audiovisuais

Prevenção e 
promoção de 
saúde mental

Acompanhar casos no
território e encaminhar
para a rede de saúde 
mental do município.



Qualificação 
dos agentes 
comunitários 
de saúde em 
saúde mental

Capacitação 66 agentes 
de saúde 
capacitados

Agentes de 
saúde

Material 
didático; 
Recursos 
audiovisuais

Identificação, 
acolhida e 
encaminhamento 
adequado dos 
casos

Registro de ações 
(Relatórios, fotos, 
frequências)

Adequação 
do espaço 
físico do 
CAPS.

Aquisição/
locação de um 
novo espaço

Espaço 
adequado 
para 
atendimentos,
oficinas, 
alimentação

Comunidade 
em geral

Recursos 
financeiros

Melhor 
atendimento a 
população

Processo licitatório
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