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1.0 INTRODUÇÃO

Quase 800.000 pessoas morrem por suicídio por ano no mundo. O 
suicídio foi a segunda principal causa de morte entre pessoas com 15 a 29 anos 
de idade. Há evidência que sugere que para cada pessoa que morre por 
suicídio, há muitas mais que tentam cometê-lo. Essa proporção varia muito entre
países, região, sexo, idade e método.

Para Carlos Augusto, uma das grandes dificuldades está na forma 
como o assunto é tratado inclusive entre psicólogos no reconhecimento dos
sinais. “O suicídio é um fenômeno muito complexo. Muitas vezes até 
mesmo psicólogos o vêem de forma muito superficial como se fosse 
relacionado apenas à depressão, que é a doença mais frequentemente 
associada a essa prática. O suicídio está relacionado a diversos transtornos
comportamentais ou psicopatologias, não apenas à depressão.”

A última pesquisa do Ministério da Saúde relativa a taxas de suicídio, 
realizada em 2016, relatou um total de 11.433 mortes por essa causa, o 
que representa cerca de 5 suicídios para cada 100 mil habitantes. Para 
fomentar o debate acerca do assunto e difundir a importância do combate 
ao suicídio, o CVV promove esse mês, no Brasil e no mundo, a campanha 
Setembro Amarelo.



2.0 O IMPORTANTE DO MUNICÍPIO DE ARACATI

Os primeiros habitantes das terras de Aracati, os  
índios Potyguara, provavelmente entraram em contato com os europeus em 2 de 
fevereiro de 1500, através do navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón, que 
aportara no local denominado Ponta Grossa ou Jabarana, segundo o 
historiador Tomás Pompeu de Sousa Brasil.

Pero Coelho de Souza, durante a expedição contra os franceses que 
haviam invadido o Maranhão, ergueu, a 10 de agosto de 1603, às margens do Rio
Jaguaribe, o Fortim de São Lourenço. A sua permanência deu origem ao povoado
de São José do Porto dos Barcos, sucessivamente, Cruz das Almas e Santa Cruz
do Aracati.

Aracati tornou-se um ponto de apoio militar. Várias edificações foram 
construídas: Bateria do Retiro Grande, Presídio da Ponta Grossa, Presídio de 
Coroa Quebrada, Presídio do Morro de Massaió e outras.

A ocupação definitiva de Aracati teve início com o funcionamento das 
oficinas ou charqueadas do Ceará, que foram responsáveis por possibilitar a 
competitividade da pecuária no estado, tendo em vista os privilégios da Zona da 
Mata pernambucana com a cultura canavieira. Aracati transformou-se então em 
produtor de carne seca e no principal porto de exportação deste produto para as 
regiões canavieiras, além de continuar a ser um ponto de apoio militar (Fortim de 
Aracati), agora com o intuito de proteger o porto, as transações comerciais e os 
habitantes contra os ataques de índios como os Payacu.

A possibilidade de abate e conservação da carne, através do charque, foi a
principal responsável pela ocupação e desenvolvimento das terras do Ceará. Por 
volta de 1740, já existiam oficinas em Aracati, inicialmente no pequeno Arraial de 
São José dos Barcos do Porto dos Barcos do Jaguaribe, depois elevada à 
categoria de Vila com o nome de Santa Cruz do Aracati, hoje cidade do Aracati. O
comércio de carne e couro atraía abastados senhores de locais diversos. Aracati 
manteve-se por longo tempo como a localidade de maior influência de formação 
econômica, social e política do povo cearense.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pres%C3%ADdio_do_Morro_de_Massai%C3%B3
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortim_de_S%C3%A3o_Louren%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jaguaribe
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É a terra onde nasceu o Revolucionário Eduardo Angelim, e também o 
romancista Adolfo Caminha, o primeiro bispo cearense, Dom Manuel do Rego 
Medeiros, o abolicionista Dragão do Mar, o ator Emiliano Queiroz e o pianista 
clássico Jacques Klein.

Aracati tem sua população estimada em 72,727 habitantes, e é um polo 
econômico de serviços, que conta com mais de 3.000 pontos comerciais, destaca-
se pela produção da carcinicultura e pescado.

Aracati também é conhecida nacionalmente como o melhor carnaval do 
Ceará apresentando o tradicional Carnaval de Rua com blocos, o de praia e o de 
Trio Elétrico.

Muito conhecida pelas suas Praias como: Praia de Canoa Quebrada, Majorlândia 
e Quixaba dentre outras que fazem parte do município.

A economia conta com sua base na agricultura, no cultivo do caju, coco-da-
baía, cana-de-açúcar, mandioca, milho, feijão e carcinicultura (criação de 
camarões em cativeiro).

Agropecuária: bovino, suíno e avícola. Seus solos possuem grande fertilidade 
natural.

O sal e a extração mineral de argila são outras importantes fontes de renda do 
município.

2.1 DADOS SOCIECONÔMICO

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
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Situada na região leste do Ceará,Aracati,cujo significado na linguagem 
indígena significa “Aragem Cheirosa”, tempo bom ou ainda “bons ventos”, limita-
se com os municípios de Fortim,Icapui,Itaiçaba,Jaguaruana e Beberibe, o oceano 
Atlântico e com o Estado do Rio Grande do Norte. Compreende uma área de 
1.132 km² localizada nas cartas topográficas de Parajuru,Aracati, Areia Branca. 



Aracati é subdividida entre a sede que tem grandes bairros e distritos: 

Sede: Aracati, com grandes bairros como Várzea da Matriz, Pedregal, Nossa 
Senhora de Lurdes, Farias Brito e Bairro de Nossa Senhora de Fátima. 

Distritos:, Cabreiro,Mata Fresca, Córrego dos Fernandes, Córrego dos Rodrigues,
Córrego da Nica , Barreira dos Vianas, Jirau, Santa Tereza, COHAB, Alto da 
Cheia, São Chico, Gameleira, Vila são José, Sitio do vovó, Tábua Lascada, 
Tanque Salgado, Cantinho de Cima, morrinhos e Albuquerque. 

Praias: Canoa Quebrada, Majorlandia, Quixaba, Lagoa do Mato e Murici. 



2.2 POPULAÇÃO

Aracati tem sua população estimada em 72,727 habitantes, e é um polo 
econômico de serviços, que conta com mais de 3.000 pontos comerciais, destaca-
se pela produção da carcinicultura e pescado.



3 REDE DE POLITICAS SETORIAIS

3.2 EDUCAÇÃO

Segundo dados do IBGE de 2012, a cidade possui 14.038 estudantes, 
sendo 10.333 de ensino fundamental e 3.705 de ensino médio, população 
Alfabetizada é de 50.869.
Aracati conta com um bom e desenvolvido polo de Educação Fundamental e 
Médio, são elas Colégio Marista de Aracati, Instituto São José e Salesianas como 
ensino privado e ensino público tem Colégio Municipal, Régis Bernardo de Souza,
Colégio Barão de Aracati, Colégio Beni Carvalho, Raízes e Asas.
A cidade também possui instituições técnicas e superiores como duas 
unidades Instituto Federal do Ceará (IFCE), e a Faculdade do Vale do Jaguaribe.

Aracati também tem o Núcleo de Atendimento Especializado e Inclusão –
NAEI, que conta com Psicólogos, Fisioterapeutas, Psicopedagogo,Terapia 
ocupacional, Assistente social.

As escolas municipais trabalham em parcerias com a secretaria de saúde e
desenvolvimento social e cidadania, eventos onde abordam os temas mais 
causadores de tentativas de suicídio.E fortalecemos o vínculos da famílias através
do acompanhamento dos CRAS.

È sabido que a faixa etária de 15 a 29 anos estão com maiores números de
casos,através do bulling e assim gerando o isolamento social e com isso muitas 
vezes as tentativas de suicídio ocorrrem.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE


3.3 SAÚDE

Superlotação, ausência de médicos e enfermeiros, falta de estrutura física, 
pacientes dispersos por corredores de hospitais e pronto socorro, demora no 
atendimento, falta de medicamentos e outros problemas a mais, essa é a triste 
realidade da saúde pública do Brasil nos dias atuais.

 A serviço do Aracati, são estruturados pela Estratégia de Saúde de Família 
que possui 22  (ESF) e (ESB), composta por 134 agentes comunitários     Para o 
gerenciamento dessas Equipes existe uma Diretoria da Atenção Primária e a 
divisão por distritos sanitários que são sete com suas respectivas coordenações. 
Possui ainda a coordenação das equipes de saúde bucal, Programa de Saúde 
nas Escolas - PSE, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF           

A rede de assistência hospitalar municipal é estruturada pelo Hospital 
Municipal Eduardo Dias, voltada para e o Hospital Santa Luiza de Marlic,voltada 
para saúde Materno-Infantil.

Aracati também possui  o Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador - CEREST; Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS 
AD; Centro de Atenção Psicossocial – CAPS GERAL; Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA ; Centro de Especialidade Odontológica – CEO; E a 
Policlínica que atende os municípios de Aracati,Itaiçaba, Fortim e Icapui.    

A atenção básica conta com uma rede de postos de saúde ainda em formação 
visando uma cobertura territorial de 100% do município, A cidade desfruta de 
grandes polos voltados a saúde como Hospital Municipal Eduardo Dias, o Centro 
de Especialização de Odontologia, O Governo do Estado do Ceará contribuiu para a 
cidade com a Instalação da Policlínica e uma Unidade de Pronto Atendimento 
UPA.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_do_Estado_do_Cear%C3%A1
https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/nutricao/o-sistema-de-saude-publica-no-brasil/266


3.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL

           A Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social (SCDS)  tem como objetivo 
garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoiar os indivíduos, famílias e à 
comunidade no enfretamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, 
programas e projetos. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas).

O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. 
A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e 
pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, 
destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que 
tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, 
uso de drogas, entre outros.

O município oferta à população usuária da Politica de Assistência Social ou quem 
dela necessite ( 04) Centro de Referência de Assistência Social – CRAS situados nos 
territórios de maior índice de vulnerabilidade e risco social,( 01) Centro de Referência 
Especializado de Assistência social (01) Unidade de Acolhimento para crianças e 
adolescente afastada do convívio familiar, (01) Centro de Convivência que oferta o 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ( SCFV) para o Idoso.Além disso, 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.  

Hoje na nossa cidade temos um projeto chamado “Não à miséria”,onde atrás do 
cad único e visitas do assistentes sociais, a prefeitura concede uma cesta básica para as
famílias, além de fraldas descartáveis e óleos de girassol. 



Diagnóstico 

Dados recebidos da epidemiologia - informações de Janeiro de 2018 até Julho de 2019

● 80 casos de tentatvas suicídio
● 66% Mulheres (53 casos) e 34% homens (27 casos)
● Meio mais usado: Medicamento (69%) (55 casos) e Venenos (18%) (14 casos)
● 80% dos casos na área urbana (58 casos)
● 45% entre 26-49 anos (36 casos), seguido por 29% entre 19-25 anos (23 casos)
● 45% tentaram a primeira vez(36 casos) e 38%(30 casos) tentaram mais de uma vez. 

(porcentagem restante entre ignorados e não declarados)
● 14% em N. S. de Lourdes (11  casos) e 10% no Aterro (8 casos)
● 33% de Estudantes (26 casos), 20% Doméstcas (16 casos) e 20% Desempregados (16 

casos)
● 18% em Julho (14 casos)
● Medicamentos variados (ver lista)



       SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

         COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATRNÇÃO BÁSICA

DIAGNÓSTICO DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO – 2017/2020

2017 2018 2019* 2020
GÊNERO
MASCULINO 12 20 04
FEMININO 23 33 09
FAIXA ETÁRIA
< 10 ANOS 00 00 00
10 A14 ANOS 01 03 02
15 A 19 ANOS 07 10 01
20 A 25 ANOS 03 12 03
26 A 59 ANOS 22 26 07
60 A MAIS 02 02 00
LOCAL DA OCORRÊNCIA
RESIDÊNCIA 33 51 13
VIA PÚBLICA 01 01 00
ESCOLA 01 00 00
HABITAÇÃO COLETIVA 00 01 00
REINCIDÊNCIA
SIM 08 20 05
NÃO 11 21 07
IGNORADO 16 12 01
ORIENTAÇÃO SEXUAL
HETEROSSEXUAL 12 41 08
HOMOSSEXUAL 02 03 01
IGNORADO 21 09 04
EM BRANCO 00 01 00
POSSUI DEFICIÊNCIA
SIM 03 18 02
NÃO 11 27 08
IGNORADO 16 06 03
EM BRANCO 00 01 00
NÃO SE APLICA 00 01 00



SE SIM QUAL?
TRANSTORNO MENTAL 02 14 02
TRANSTORNO COMPORTAMENTO 01 04 00
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO 
MENTAL

00 01 00

ENCAMINHAMENTO
REDE DE SAÚDE 12 44 11
REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 06 01
IGNORADO 10 00 01
EM BRANCO 07 02 00
NÃO FOI ENCAMINHADO 03 01 00
IML 01 00 00



OBJETIVO AÇAÃ O META PÚÚ BLICO ALVO RECÚRSOS RESÚLTAD
O 
ESPERADO

ACOMPANHAMENT
O

Criar o 
Comitêê  
Intêrsêtoria
l do Vidas 
Prêsêrvadas

Fortalecer o
projeto na 
nossa 
cidade

Fortalêcêr
a causa na
nossa 
cidadê

As pessoas acompanhadas 
pela rede

Salas e 
logística 

Diminuir o 
número de 
casos.

Fortalêcêr 
por mêio do
comitêê  o 
diaá logo 
êntrê as 
rêdês

Têr 
rêunioõ ês ao 
mênos uma 
vêz por 
mêês . 

Rêunir o 
maáximo dê 
sêrvidorês 
rêsponsaávêl
pêlo 
prêvênçaõo 
dê vidas

Todos os oá rgaõos 
ênvolvidos( CAPS,CREAS,ÚPA,H
MED,RESGATE E ETC)

Salas ê 
logíástico 

Acabar com 
êssa 
fragilidadê da
rêdê

Acompanhar êstatíástica
municipais

Intênsificar 
a busca 
ativa dê 
jovêns êm 

Promovend
o mais 
encontros

Sensibilizar
os 
adolescest
e

Alunos de escolas públicos, 
usuários dos CRAS e CREAS

Logístico 
Data show

Diminuir os 
casos na 
nossa cidade

Acompanhar os 
resultados



situaçaõo dê 
violêência 
Implêmênta
r o Projêto 
Viva bêm 
sêm dêixar 
dê sêr 
jovêm nas 
êscolas da 
zona rural

Roda de 
conversas 

Esclarecer 
a 
comunidad
e tal 
situação

Alunos das escolas rurais Logistica, 
equipamento
s de sons

Deixar os 
alunos mais 
cientes e 
saber a 
quem 
procurar

Dêsênvolvê
r 
êstratêágias 
dê 
comunicaçaõ
o sobrê a 
valorizaçaõo 
da vida com
faá cil acêsso 
para o 
puá blico alvo

Levar os 
psicólogos 
ate as 
rádios e 
televisões  
da cidade

Esclarecer 
a 
população 
e ao 
mesmo 
tempo 
senbilizar

População em geral Espaço nas 
televisões e 
rádios locais

População 
consciente 
sobre a 
tematica 

Sempre vendo as 
entradas nos hospitais



FRAGILIDADES POTENCIALIDADE
Equipes Profissionais qualificados
Diálogos dos Equipes Olhar sensível da gestão
Recurso insuficiente Diversos equipamentos existentes ( CAPS 1 e 2, 

NASF,CREAS)

Situação de Ameaça e Violação de Direitos

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES
Vinculo familiar rompido Reurbanização de território vulneráveis  
Dificuldade no acesso as politicas devida a presença de 
facções

Esudo de caso entre a rede

Oferta insuficiente de atividades que promovam o vinculo 
familiar
Desconhecimentos dos políticos 
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