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RESUMO 

A sociedade parece já ter incorporado certos eventos de violência como 

um grave problema a ser enfrentado, com a elaboração de diversas ações e 

políticas com este objetivo. Porém, o mesmo ainda não aconteceu com o 

suicídio, que permanece envolto por dificuldades na sua abordagem. Para que 

essa situação seja modificada, é necessária uma mudança de atitude frente ao 

problema. O estudo proposto caracteriza-se, como descritivo e exploratório e 

foi desenvolvido a partir de pressupostos metodológicos qualitativos, tanto no 

que concerne à coleta de informações, quanto em relação à análise das 

mesmas. O objetivo geral consistiu em avaliar as repercussões da implantação 

do Projeto de Prevenção do Suicídio e Promoção da Vida, desenvolvido pela 

Secretária Estadual de Saúde do RS e patrocinado pelo Ministério da Saúde. 

Com a participação do Mestrado de Saúde da Família da UNESA do Rio de 

Janeiro, em municípios selecionados do Rio Grande do Sul. A coleta de 

informações se deu por meio de uma entrevista semi-estruturada.Participaram 

do estudo oito profissionais da área da saúde entre eles psicólogas, 

enfermeiros, assistentes sociais e médica psiquiatra. A amostra foi escolhida 

por representatividade. Os critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa foram 

a participação presencial de quatro participantes destes no projeto de 

capacitação para promoção da vida e prevenção do suicídio, frente a outros 

quatro sujeitos que não tiveram participação presencial neste projeto. As 

cidades dos participantes deste estudo são Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, 

São Lourenço do Sul e Candelária. Os esforços foram direcionados para 

entrevistar, pelo mínimo, dois profissionais de cada município. Os resultados 

evidenciam de que quando existe ou estão disponíveis o apoio e os 

investimentos necessários por parte do gestor público municipal de saúde 

pode-se obter progresso, como a diminuição dos índices do suicídio. Também  

se mostrou fundamental a integração entre os atores e as organizações que 

participaram da rede de prevenção do suicídio  no nível local. A partir das 

capacitações identifiquei que ocorreu uma sensibilização para o evento, sendo 

que após estas intervenções, as localidades estudadas buscaram uma forma 

peculiar de desenvolver suas ações para o problema. Apenas o município de 

Venâncio Aires realiza as notificações através do Sistema de Informação de 



 
 

 

Agravos de Notificação (SINAN). Verifiquei, também, que o apoio de outras 

instituições comunitárias, fora de área da saúde é fundamental para que se 

concretize esta rede intersetorial.  

 

Palavras chave: Prevenção do suicídio. Implantação. Rede intersetorial. 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The society seems to have already incorporated certain events of violence as a 

serious problem to be faced, with the development of several actions and 

policies with this objective. However, the same has not happened with the 

suicide, which remains surrounded by difficulties in its approach. For this 

situation to be modified, requires a change of attitude towards the problem. The 

proposed study is characterized, as descriptive and exploratory and was 

developed from qualitative methodological assumptions, both as regards to 

collecting information, as in relation to analyses of the same. The overall 

objective consisted in assessing the repercussions of the implementation of the 

Suicide Prevention and Promotion of Life Project, developed by the Health 

Secretary of State and sponsored by the RS Health Ministry. With the 

involvement of the MSc from Family Health of UNESA of Rio de Janeiro, in 

selected municipalities of Rio Grande do Sul. Information gathering occurred 

through a semi-structured interview. In the study was involved eight health 

professionals including psychologists, nurses, social workers and psychiatrist. 

The sample was selected by representativeness. The criteria of inclusion of the 

individuals in the study were their contribution in person of four of those 

participants in capacity building project for life promotion and suicide prevention, 

compared to other four individuals who did not participate in this project in 

person. The cities of the participants of this study are Venancio Aires, Santa 

Cruz do Sul, São Lourenço do Sul and Candelaria. Efforts were directed to 

interview at least two professionals in each municipality. The results evidence 

that when there is or are available the support and investment required by the 

municipal public manager of health the progress may be achieved, such as 

lower rates of suicide. Also proved crucial. the integration between actors and 

organizations who took part in the network of suicide prevention at the local 

level. Since the capacity building was identified that there was an raising 

awareness for the event, being that after these interventions, the studied places 

sought to develop a peculiar way to develop its actions for the problem. Only 

the municipality of Venancio Aires performs notifications via Information System 

of notifiable complaints (SINAN). The support of other Community institutions, 



 
 

 

outside of the area health is crucial. In order to achieve this network 

intersectoral. 

 

Keywords: Suicide prevention. Implementation. Intersectoral network 
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1. INTRODUÇÃO 

Suicídio (do latim sui, "próprio", e caedere, "matar") é o ato intencional 

de matar a si mesmo. É um tipo de comportamento no qual o indivíduo age de 

modo a causar lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal e 

de conhecimento do verdadeiro motivo deste ato (BOTEGA, 2000; WERLANG 

E BOTEGA, 2004). Este tipo de ação autodestrutiva apresenta etiologia 

multicausal, usualmente resultante da ação recíproca de fatores biológicos, 

psicológicos, psiquiátricos, culturais, sociais, religiosos, entre outros (DE LEO, 

BERTOLOTE e LESTER, 2004).  

As taxas de suicídio são significativamente maiores no sexo masculino, 

sendo até três vezes mais altas do que no sexo feminino, com exceção da 

China, onde esta proporção é de 1:1 segundo o Relatório de Pesquisa. 

Cartografias Sociais dos Crimes e das Violências no RS. (SANTOS,  J V; 

RUSSO, M B; ROSA V; et al, 2009).Os homens morrem mais de suicídio que 

as mulheres, possivelmente porque recorrem a métodos mais violentos e letais. 

( BERTOLOTE,2006). Por outro lado, as mulheres tentam se matar três vezes 

mais que os homens, usando métodos menos violentos (SHAFFER e 

PFEFFER, 2001; GUNNELL, 2002; MENEGHEL, 2004; BERTOLOTE, 2006).  

Em termos mundiais, o crescimento do risco de suicídio aumenta com a 

idade. Entretanto, nos últimos 45 anos observa-se um aumento significativo 

dos índices em pessoas com idades entre 15 e 45 anos, e mesmo de 15 a 25 

anos, em alguns locais (PARENTE et al, 2007). Embora as taxas de suicídio 

possam ser até oito vezes mais elevadas entre os idosos que entre os grupos 

etários mais jovens, atualmente morrem por suicídio, mais jovens do que 

idosos. Esse deslocamento, dos mais idosos para os mais jovens é, sem 

dúvida, um fenômeno dramático principalmente pelo fato de que, nos dias de 

hoje, na maioria dos países, a população de idosos aumenta 

proporcionalmente mais do que a dos jovens (BERTOLOTE e FLEISCHMANN, 

2004). Esse é um dado alarmante em todo o mundo uma vez que a morte 

autoinfligida provoca mobilização afetiva e significativo impacto social, 

especialmente, quando ocorre na população mais jovem (SOUZA, MINAYO e 

MALAQUIAS, 2002).  
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Conforme Meleiro (2005), psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do 

Hospital de Clínicas da USP e da Comissão de Estudos e Prevenção ao 

Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, as taxas sempre foram 

maiores na terceira idade. Hoje a gente observa que, entre os jovens, elas 

sobem assustadoramente. Há outra mudança no perfil dos que cometem 

suicídio. O risco, que sempre foi maior entre homens, tem aumentado entre as 

meninas. Esse evento se deve a prostituição, abuso de drogas, a gestações 

precoces e não desejadas.  

Esse fenômeno (considerando todas as faixas etárias) reitera a 

necessidade de se identificar as causas dos suicídios e de se construir políticas 

de prevenção para conter tal crescimento. Especificamente no Brasil são cerca 

de 25 mortes por dia, totalizando em torno de 9.000 mortes ao ano que 

representam um aumento de 43% nos últimos 25 anos. Em 2009, por exemplo, 

a taxa de mortalidade por suicídio no Brasil  foi de 5,5 por 100.000 habitantes 

(WHO, 2013). 

Por outro lado, o país está entre as dez nações com maior número 

absoluto de mortes por suicídios (ROCHA et al, 2007). Apesar de 

proporcionalmente ter uma pequena incidência com relação ao montante da 

população, o total de suicídios no país toma vulto pela sua quantidade em 

comparação com outros países.  

As taxas de suicídio não são uniformes, sendo mais elevadas em 

determinados estados do país, especialmente Roraima (10.4), Rio Grande do 

Sul (9.9), Mato Grosso do Sul (8.1) e Santa Catarina (7.5). ( RODRIGUES, 

MOURA E ALMEIDA, 2011).  

Mesmo não apresentando altas taxas para a população geral como é o 

caso dos homicídios, os suicídios, figuram entre as principais causas por morte 

violenta em algumas cidades brasileiras (PARENTE et al, 2007). Inclusive em 

regiões como o sul do país que apresentam taxas de suicídio comparáveis às 

dos países desenvolvidos. Ademais, alguns estudos tem traçado paralelos 

entre taxas de homicídio e suicídio, sendo inversamente proporcionais 

(CASSORLA e SMEKE, 1994).  
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Exemplificando é o que ocorreu por muitos anos no estado gaúcho,  

onde se encontrava altas taxas de suicídio e baixas taxas de homicídios, em 

oposição a outro estado do País, São Paulo, com altas taxas de homicídios e 

baixas taxas de suicídios. (SANTOS e RUSSO,2009).A sociedade parece já ter 

incorporado certos eventos de violência como um grave problema a ser 

enfrentado, com a elaboração de diversas ações e políticas com este objetivo. 

Porém, o mesmo ainda não aconteceu com o suicídio, que permanece envolto 

por dificuldades na sua abordagem. Para que essa situação seja modificada, é 

necessária uma mudança de atitude frente ao problema. 

É preciso ressaltar que além das taxas de suicídio serem maiores no Rio 

Grande do Sul, neste estado, estão localizados os dez maiores coeficientes de 

suicídio do Brasil em cidades com mais de 50 mil habitantes. Os municípios 

que ocupam as dez primeiras posições são: Venâncio Aires, Santa Rosa, 

Lajeado, Vacaria, São Borja, Canguçu, Uruguaiana, Passo Fundo, Santa Cruz 

do Sul e Sapiranga. (BERTOLOTE, 2009). 

Não se pode naturalizar estas altas taxas de suicídio, pois elas 

extrapolam mesmo mortes reconhecidas como “naturais”. Durkheim (2002), 

grande estudioso deste fenômeno, discutiu já no século passado, que o 

suicídio, assim como o crime, faz parte de própria sociedade. Ele se torna um 

problema, quando extrapola taxas mínimas transformando-se em problema de 

saúde pública. 

Este projeto que iniciou em 2008, com apoio governamental, teve como 

estratégia inicial, elencar gradualmente as cidades gaúchas, com taxas de 

suicídio elevadas. O objetivo geral do estudo consistiu em possibilitar o 

desenvolvimento de capacitações que auxiliassem na prevenção e manejo do 

comportamento suicida, formando assim uma rede intersetorial de 

multiplicadores capazes de realizar estratégias em seus municípios, para a 

diminuição da incidência deste tipo de morte. Sendo assim, quatro cidades do 

Rio Grande do Sul, foram contempladas com as capacitações do projeto de 

Promoção de Vida e Prevenção ao Suicídio: Venâncio Aires (maior índice 

também no Brasil), Santa Cruz do Sul, São Lourenço do Sul e Candelária. 
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 Este projeto teve o apoio da Secretaria Estadual de Saúde do Rio 

Grande do Sul (SES-RS), através do Centro Estadual de Vigilância em Saúde 

(CEVS), com financiamento por parte do Ministério da Saúde e foi executado 

pelo Mestrado da Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá do Rio de 

Janeiro, com a participação dos seguintes professores: Ana Tereza de Moura, 

Eliane Carnot de Almeida e Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. E os alunos 

de graduação: Alexandre Lucidi e Rodrigo Machado. 

Esta dissertação de Mestrado surgiu, com o objetivo de avaliar as 

repercussões do projeto de implantação de rede intersetorial de prevenção do 

suicídio destes municípios do Rio Grande do Sul.  

O trajeto profissional como médico psiquiatra e defensor de uma 

abordagem mais humanizada nos serviços de saúde, estendendo inclusive às 

linhas de pesquisa sobre a temática e suas formas de prevenção e controle, é 

o que me levam ao aprofundamento do conhecimento sobre este fenômeno. 

Diante disso, pensei na execução desse projeto, no sentido de elaborar uma 

forma de intervenção que desse resposta a este evento: que me inquieta, me 

mobiliza e, até certo ponto, me indigna, pela falta de uma política de prevenção 

e acolhimento às vítimas de si mesmos, devido às circunstâncias e vicissitudes 

da vida contemporânea.  Assim, sob a influência dos dados estatísticos, da 

visão positiva e de valorização da vida e do anseio de avaliar a implantação no 

estado do Rio Grande do Sul, do Projeto de Promoção de Vida e Prevenção ao 

Suicídio é que se justifica esta proposta de investigação de mestrado.  

Entende-se que é de fundamental importância avaliar e explicitar os 

resultados obtidos pelo projeto nesses quatro municípios. O que torna, esta, 

uma oportunidade valiosa para mensurar as repercussões da implantação 

deste “projeto piloto”. Identificando as assertivas e os equívocos desse, o 

processo de trabalho, as motivações, o impacto na rede e seus obstáculos para 

que se possam propor os ajustes necessários à continuação do projeto, que 

prevê a aplicação desta metodologia em todos os municípios. Busca-se, ainda, 

compreender se essa metodologia pode resultar em uma melhor capacitação 

da rede, reduzindo-se, assim, os índices de suicídio. 

Para melhor explanação, essa estudo se encontra composto dos 

seguintes  capítulos. No primeiro, apresentarei a revisão bibliográfica sobre o 
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evento suicídio e sobre a formação de redes de prevenção para esta ação 

autoinfligida. No segundo capítulo serão explicitados os objetivos desta 

pesquisa e a metodologia utilizada para o desenvolvimento da mesma. A seguir 

serão apresentados os resultados da investigação realizada com os 

profissionais que, participaram  e os que não participaram da capacitação. Na 

continuidade,  as considerações finais. Por fim, virão as referências e os 

apêndices. 
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2. CONTEXTO DO FENÔMENO SUICÍDIO 

2.1. Conceito do Suicídio 

O suicídio é considerado uma tragédia pessoal e familiar que causa 

grande sofrimento àqueles que convivem e se relacionam com a vítima. É difícil 

explicar por que uma pessoa deseja acabar com sua vida, enquanto que 

outras, em situações similares, não o fazem. Percebe-se, portanto, que os atos 

autodestrutivos estão associados, entre outros fatores, com a incapacidade do 

indivíduo de encontrar alternativas para seus problemas, optando por sua 

morte (WERLANG e BOTEGA, 2003). A respeito do quantum de consciência 

que existe nos atos suicidas, Shneidman (1975, p. 1774) menciona que 

“ninguém sabe por que seres humanos tiram sua própria vida; frequentemente, 

a pessoa que o faz e, algumas vezes, principalmente ela, conhece ainda 

menos os seus complicados motivos para a autodestruição”. 

Litman (1987), relata que a intenção (consciente) é a chave para se 

definir o suicídio. Para conceitualizar a intencionalidade, esse autor se apoia 

tanto no sentido epistemológico do verbo “intender” (do latim intendere), que 

significa “ter em mente alguma coisa a ser alcançada, contemplar, planejar, ter 

como objetivo”, quanto no do substantivo “intenção”, que indica um 

“estiramento”, um alongamento da mente, um esforço psicológico para alcançar 

um propósito, um fim. Dessa forma, ele explica que existem estágios no 

desenvolvimento da intenção que iniciam com a imaginação ou contemplação 

do suicídio, partindo para o desenvolvimento de um plano ou projeto, que 

passa a ser implementado através de ensaios realísticos ou imaginários até, 

finalmente, culminar em uma ação autodestrutiva. Além disso, ainda segundo 

Litman(1987), a intenção suicida é variável em grau, sendo que o indivíduo 

compreende, em alguma medida, tanto a sua situação de vida quanto a 

natureza e a qualidade da sua ação autodestrutiva. Com o ato suicida o sujeito 

demonstra, finalmente, ter um propósito, um objetivo em mente, que é acabar 

com uma situação de vida que lhe causa grande sofrimento. 
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2.2. Classificação do Suicídio 

Segundo Botega (2009), ao referir-se ao comportamento suicida, 

enfatiza que existe uma complexidade que interage entre si. Nos relata a 

respeito dos transtornos psiquiátricos, entre eles a depressão, esquizofrenia e 

a dependência do álcool, como doenças físicas, particularmente as dolorosas e 

incapacitantes. Outros fatores citados pelo autor são a pobreza, a perda de um 

ente querido, desentendimento com familiares ou amigos e uma ruptura no 

relacionamento, são fatores de risco, àqueles que estão predispostos ou 

vulneráveis ao suicídio. Ter ocorrido um suicídio na família, se constitui um 

fator de risco importante para o evento, relacionado  tanto a fatores sociais, 

como genéticos. Também ter acesso a armas de fogo, medicamentos e 

pesticidas se constituem também fatores de risco. Assim como, ter tentado o 

suicídio é um fator preditivo de um futuro ato suicida. 

O suicídio é comumente classificado em três diferentes categorias: 

ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado. O comportamento 

suicida compreende a ideação suicida, o planejamento do suicídio, a tentativa e 

o suicídio propriamente dito.  É importante atentar para o fato de que ter 

pensamentos de morte não é incomum, mas se torna patológico quando eles 

se apresentam como única solução possível para o sofrimento. A ideação 

suicida compreende ideias e pensamentos ligados ao desejo de se matar. 

Pode evoluir para a tentativa de suicídio e para o suicídio consumado ( 

WERLANG e BOTEGA, 2004). 

Apesar de poucos dados serem disponíveis, alguns estudos clínicos e 

epidemiológicos sugerem a presença de um possível gradiente de severidade e 

de heterogeneidade entre estas diferentes categorias. Assim, num dos 

extremos, pode-se ter a ideação suicida (pensamentos, ideias e desejos de se 

matar), e no outro, o suicídio consumado, com a tentativa de suicídio entre 

esses. A presença de ideação suicida e, principalmente, de uma história prévia 

de tentativa de suicídio, têm um importante valor preditivo na avaliação do risco 

para o suicídio, podendo ser um primeiro passo importante na efetivação do ato 

autodestrutivo fatal (WERLANG e BOTEGA, 2004). 
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A explicação das causas do suicídio ainda é uma incógnita para 

qualquer teoria, na medida em que este ato, além de complexo, engloba 

múltiplos fatores que interagem de forma específica em cada indivíduo 

(CASSORLA, 1987).  

O suicídio está longe de ser um comportamento simples e “qualquer um 

que afirme que há respostas fáceis para essa complicada questão humana, 

simplesmente não compreende a natureza do homem” (SHNEIDMAN, 1975, p. 

1774). Segundo Botega (2000, p. 158), “qualquer tentativa de se compreender 

o fenômeno do suicídio deve cotejar contribuições de vários campos do 

conhecimento”. 

A literatura aponta, que de uma maneira geral, como fatores de risco que 

afetam a predisposição ao comportamento suicida: a pobreza, perdas de 

pessoas significativas, conflitos familiares, ruptura de relacionamentos, história 

de suicídio na família, tentativa anterior de suicídio, problemas legais e 

laborais, abuso de álcool, abuso físico e sexual, isolamento social, transtornos 

psiquiátricos, doenças físicas dolorosas e incapacitantes, acesso fácil aos 

meios para se matar (DE LEO, BERTOLOTE e LESTER, 2003; DE LEO, 2004).  

Ocasionalmente, as pessoas podem apresentar ideias de morte, uma 

vez que estas fazem parte do processo de desenvolvimento de estratégias, 

para lidar com problemas existenciais (WERLANG, BORGES E 

FENSTERSEIFER, 2005). Contudo, a intensidade de pensamentos suicidas, 

sua profundidade, duração, o contexto em que surgem e a impossibilidade de 

desligar-se deles são fatores que distinguem uma pessoa (em qualquer faixa 

etária) saudável de uma que se encontra à margem de uma crise suicida. A 

questão mais preocupante é quando o suicídio passa a ser a única alternativa 

para as dificuldades individuais. As estatísticas e os impactos, afetivos, sociais 

e econômicos, clamam por intervenções que evitem que as pessoas efetivem 

condutas autodestrutivas. 

 Considera-se, no entanto, importante ressaltar que, no Manual de 

Prevenção ao Suicídio do Ministério da Saúde (2006), dirigido a profissionais 

da equipe de saúde mental, adverte que os principais fatores de risco para 

morte por suicídio são a tentativa de suicídio anterior e os transtornos mentais, 
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destacando-se os transtornos de humor (depressão), transtornos de 

comportamento, decorrentes do uso de substâncias psicoativas (álcool), 

transtornos de personalidade (borderline, narcisista, antissocial), transtornos de 

ansiedade e esquizofrenia.  

Um alerta especial é feito em relação à presença de comorbidade, 

especialmente do alcoolismo e depressão, uma vez que o álcool aumenta a 

impulsividade e, com isto, o risco na presença de depressão. Botega, Rapeli e 

Cais (2006) comentam que a repetição de uma tentativa de suicídio tem como 

preditores, ainda, além dos acima referidos, histórias prévias de hospitalização 

por autoagressão, tratamento psiquiátrico anterior, internação psiquiátrica 

anterior e não estar convivendo com a família.  

Devem-se considerar, também, algumas diferenças clínicas e 

demográficas entre os casos de suicídio e de tentativa de suicídio. Os homens 

morrem mais por este evento do que as mulheres que, por sua vez, realizam 

maior número de tentativas do que os homens. A prevalência de sofrimento 

mental grave é maior nos casos de suicídio, constituindo-se num importante 

fator de risco. Nos casos de tentativa de suicídio, aparecem, com maior 

frequência, os transtornos de personalidade, as condições de vida e os 

problemas relacionais como precipitadores.  

Entre os tentadores, histórias recentes de perda - real imaginada ou 

temida - aparecem com muita frequência, assim como a existência de um 

evento na vida da pessoa que funciona como desencadeante, relacionado a 

desentendimentos e perda de pessoas significativas de suas relações 

(BOTEGA, RAPELI e FREITAS, 2004). No que se refere ao suicídio 

consumado, vários estudos atuais têm revelado dados epidemiológicos que 

demonstram um aumento de sua incidência na população geral em todo o 

mundo, principalmente no que diz respeito a adolescentes e adultos jovens, 

constituindo, neste período evolutivo, como a terceira causa de morte em 

termos mundiais. Mundialmente, a cada ano, o suicídio atinge índices de 16 

mortes em 100.000 habitantes, ou seja, uma morte a cada 40 segundos. 

Epidemiologicamente, o suicídio está entre as dez principais causas de morte 

em todo o mundo e entre as três principais em jovens com idades entre 15 e 34 

anos (WHO, 2002). 
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Segundo Krug et al (2002), os dados estatísticos sobre o assunto 

apontam que no mundo, 815 000 pessoas cometeram suicídio no ano 2000, o 

que perfaz 14,5 mortes por 100 000 habitantes (uma morte a cada 40 

segundos) sendo os países do Leste Europeu  os recordistas em média de 

suicídio por 100.000 habitantes. 

Lituânia (41,9), Estônia (40,1), Rússia (37,6), Letônia (33,9) e Hungria 

(32,9). Do lado oposto vem a Guatemala, Filipinas e Albânia com a menor taxa, 

variando entre 0,5 e 2. Os demais estão na faixa de 10 a 16. Entretanto em 

números absolutos, a República Popular da China lidera as estatísticas. Foram 

195 mil suicídios no ano de 2000, seguido pela Índia com 87 mil, a Rússia com 

52,5 mil, os Estados Unidos com 31 mil, o Japão com vinte mil e a Alemanha 

com 12,5 mil. Em 2008, na Rússia, a taxa de suicídio foi a segunda no mundo, 

foram 34,9 por 100 mil habitantes, abaixo somente da Lituânia e leste europeu, 

segundo a diretora do Centro Serbski de Psiquiatria Social e Judiciária da 

Rússia, Tatiana Dmitrieva, em entrevista coletiva organizada por ocasião do 

Dia Internacional da Saúde Mental. Neste ano (2008) foram registrados 29 

suicídios por 100 mil habitantes, índice que superou à média mundial de 14 por 

100 mil. (Folha de São Paulo 10/02/2009). É importante lembrar que as altas 

taxas, provavelmente, estão associadas com a grande frequência de 

alcoolismo, crises socioeconômica e fatores culturais.O Japão tem a mais alta 

taxa de suicídio do mundo desenvolvido (24,1 por 100.000 habitantes). Em 

2003 os suicídios atingiram o número recorde de 34.427 (mais 7,1% com 

relação a 2002). Geralmente, empresários e funcionários, comentem suicídios 

motivados por escândalos de corrupção ou perda de dignidade na sociedade. 

No ano de 2008 o suicídio entre jovens bateu novo recorde no Japão, tendo 

alcançado 4.850 mortes, 1,7% a mais que no ano anterior, informou a polícia 

japonesa. Mesmo com este aumento, em 2008, 32 249 pessoas se mataram no 

Japão, uma baixa de 2,6% em relação aos números de 2007.(SOARES, 2000). 

No Japão, por exemplo, desde a antiguidade que o suicídio é aceite na 

sociedade, considerando-se uma maneira de exprimir a coragem e o 

autodomínio. É pois um acto honroso para quem o pratica. (Ferreira,2008). 

No ano de 2008, a taxa de suicídios foi de 25,3 para cada 100 mil 

habitantes, o que coloca o Japão entre os dez países do mundo com mais 
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casos. O suicídio é a sexta maior causa de morte no Japão, onde não está 

associado a um tabu social. (Globo.com 14.05.2009). 

Segundo as taxas internacionais, o Brasil seria um país considerado 

com baixas taxas de suicídio. O Brasil encontra-se em 73º num ranking com 

100 países analisados pela Organização Mundial de Saúde em 2008. O Rio 

Grande do Sul apareceria na posição, entre 46 e 47, quase trinta posições 

antes da taxa nacional. (SANTOS, JVT; RUSSO, MB e ROSA, MCC, p. 

167/169, 2009). Ver Figura 1, a seguir. 
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FIGURA 1: Mapa do suicídio no Brasil e no mundo, taxa por 100 mil 
habitantes 1980 e 2006 

 
Fonte: (CHRISTANTE,2010,p32). 

2.3. Incidência do suicídio no Brasil 

No Brasil, as estimativas indicam que em 2010 cerca de 24 pessoas 

cometeram suicídio por dia, principalmente em regiões mais desenvolvidas 

economicamente, segundo a psiquiatra Stefanello (2010), membro da 

Associação Brasileira de Psiquiatria e pesquisadora em suicídio na Unicamp 

(Universidade Estadual de Campinas) em entrevista à Folha de São Paulo, em 

18.03.2010. Os maiores índices são do Rio Grande do Sul (11 para cada 100 

mil), sendo Porto Alegre a capital com maior taxa de suicídios (11,9 para cada 

100 mil). A cidade brasileira com o maior índice é o Município de Venâncio 

Aires, com mais de 40 casos a cada 100 mil habitantes. Esses números 
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enquadram Venâncio Aires como uma das cidades com maior índice de 

suicídio do mundo. Regionalmente, o índice de suicídio no Brasil é semelhante 

ao de países com maiores taxas do mundo. Caso, por exemplo, do Rio Grande 

do Sul. O levantamento mostra que, em 2004, o estado apresentava a maior 

mortalidade masculina por suicídio do país: 16,6 mortes a cada 100 mil 

homens. Em último lugar vinha o Maranhão, com 2,3 mortes a cada 100 mil 

homens.  

No Brasil, o que se percebe é que o suicídio vem se 

tornando um problema de saúde pública. Considerando-

se os índices do país, que podem parecer não muito 

expressivos (5,7 mortes em 100.000 habitantes), mas 

em números absolutos, os dados tornam-se mais 

preocupantes. Estima-se em torno de 8954 óbitos em 

2010, cerca de 25 pessoas/dia, em 2011. Percebe-se um 

aumento, principalmente entre adolescentes e adultos 

jovens, indígenas, agricultores, policiais e, ainda, em 

populações de cidades pequenas. (BOTEGA, 2011). 

Souza, Minayo e Malaquias (2002) realizaram um estudo com jovens 

entre 15 e 24 anos demonstrando a incidência de casos de suicídio em onze 

capitais brasileiras (Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Belo Horizonte, Vitória, 

Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre) entre os anos de 

1979 e 1998. Todas as cidades estudadas apresentaram um aumento de seus 

índices de suicídio durante esse período. Salvador e Rio de Janeiro tiveram as 

menores taxas de suicídio, enquanto Porto Alegre e Curitiba apresentaram as 

maiores, salientando como métodos mais utilizados para a concretização do 

ato letal o enforcamento, o estrangulamento e a sufocação. 

Em outro estudo realizado Borges e Werlang (2006), que investigou 526 

adolescentes entre 15 e 19 anos de idade, da população geral da cidade de 

Porto Alegre, encontrou-se uma porcentagem de 36% dos adolescentes com 

ideação suicida, juntamente com aspectos de depressão e desesperança. 

Esses achados corroboram, com a estimativa de que Porto Alegre apresenta 

altos índices de suicídio na adolescência.  
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FIGURA 2. Mortalidade proporcional por causas externas, entre 15 e 19 
anos, principal causa de óbito nesta faixa etária - Rio Grande do Sul, 1980, 

1985, 1990-1998 

 
Fonte: SSMA, 2000 (gráfico adaptado) 

Os dados referentes ao Rio Grande do Sul chamam a atenção para um 

fenômeno presente na realidade atual. Por acontecer de forma silenciosa e 

num contexto mais individual, pouco se fala sobre o assunto. Porém, ao 

analisar dados epidemiológicos dos últimos anos, vê-se que os números são 

bastante expressivos. De 2000 a 2010, o número de suicídios no RS sempre 

ficou acima dos 1000 casos/ano, numa tendência crescente. Em 2010 foram 

1035 mortes (DATASUS/ Ministério da Saúde, acesso em 20/10/2011). Além 

disso, dentre as 20 cidades brasileiras com maiores coeficientes de suicídio, 10 

situam-se no RS (BERTOLOTE, 2009). 
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Tabela 1: Brasil: as 20 cidades com maior taxa de suicídio por 100.000 
habitantes, 2009. 

Cidade – Estado População em 2006 Coeficiente de Suicídio 

Venâncio Aires – RS 67.373 26,2 

Lajeado – RS 67.556 19,4 

Caicó – RN 61.705 15,8 

Santa Rosa – RS 69.988 15,7 

Vacaria – RS 62.263 15,7 

Boa Viagem – CE 52.072 15,5 

Gaspar – SC 54.395 15,2 

Itaúna – MG 84.602 15,2 

Dourados – MS 186.357 15,1 

Guaxupé – MG 52.526 15,0 

São Borja – RS 67.788 14,6 

Canguçu – RS 52.245 14,5 

Uruguaiana – RS 136.635 14,3 

Tianguá – CE 68.466 14,2 

Passo Fundo – RS 188.303 13,9 

Santa Cruz do Sul - RS 119.804 13,9 

Tailândia – PA 53.753 13,8 

Sapiranga – RS 78.994 13,8 

Curvelo – MG 73.791 13,5 

Russas -  CE 65.268 13,5 

Fonte: (BERTOLOTE, 2009). 

O sucesso de estratégias de prevenção e controle do suicídio 

implantadas em alguns países – como os Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, 

Austrália, Japão e Suécia – mostra que é possível enfrentar o problema, 
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diminuindo o sofrimento de milhões de pessoas (BEAUTRAIS, 2006). A Suécia, 

por exemplo, conseguiu reduzir sua taxa em 39,5% (de 22,3 para 13,5 por 100 

mil pessoas), no período entre 1980 e 2005 (MOURA, ALMEIDA, 

RODRIGUES, 2011, p11). 

Em termos de prevenção no Brasil, esforços do âmbito governamental e 

de grupos de pesquisadores que já trabalham com a temática do suicídio e da 

violência de uma forma mais ampla, foi elaborado em 2001, o Plano Nacional 

de Prevenção de Violência e Acidentes, sob a coordenação do Ministério da 

Saúde. O objetivo principal deste plano consistiu em contribuir para a redução 

da morbimortalidade por acidentes e violências no país, mediante o 

desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas e sistematizadas de 

modo a promover a qualidade de vida da população. Esta plano de ação tem 

como premissas as diretrizes da Política Nacional de Redução de 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências existente através da Portaria 

MS/GM 737 de 16/05/2001 (BRASIL, 2002). Ainda, sob a coordenação do 

Ministério da Saúde foram organizadas as Diretrizes Nacionais de Prevenção 

do Suicídio através da Portaria nº 2542/GM/Dezembro 2005 (BRASIL, 2005).  

Com relação aos sobreviventes do suicídio, este por se tratar de um 

fenômeno complexo multifatorial, que afeta dramaticamente, além de suas 

vítimas, pessoas em seu entorno, o mesmo envolve também profissionais de 

saúde e de outros setores que direta ou indiretamente lidam com o problema 

no seu cotidiano. A partir do funcionamento de uma rede de vigilância, 

prevenção e controle, é possível que vários profissionais possam compartilhar 

informações referentes à abordagem, ao acolhimento e ao tratamento das 

pessoas em situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2011). 

Quando a morte de uma pessoa é o suicídio, a família busca esconder a 

causa do falecimento e as pessoas envolvidas silenciam. Segundo WHO, 

(2008, p. 6) “Para cada suicídio, cinco a dez pessoas (familiares, amigos) são 

afetadas social, emocional e economicamente. São os chamados 

sobreviventes, pessoas significativamente impactadas pelo suicídio.” 

O luto dos sobreviventes é diferente do que ocorre frente a outras 

formas de morte. Os sentimentos de culpa por não se terem percebido os 
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sinais e não se ter  feito alguma coisa que talvez evitasse o acontecimento são 

comuns, assim como sentimentos de impotência. O medo muitas vezes toma 

conta da família que percebeu sua vulnerabilidade, assim como o temor da 

perda de outro membro familiar da mesma maneira, principalmente, os mais 

jovens. Fontenelle (2008, p. 146), explica que: “A culpa parece ser ainda mais 

persistente quando se trata dos pais da vítima. Além da morte do filho 

subverter a ordem natural da vida, há sempre uma cobrança interna e, às 

vezes, externa, sobre os possíveis erros na forma como a pessoa foi criada.” 

 Algumas vezes há a sensação de alívio, em casos de doenças 

incapacitantes, ou de muito sofrimento, ou ainda uma pessoa que já tentou 

outras vezes deixando a família em constante estado de tensão. Sendo assim, 

os sobreviventes necessitam de um espaço em que possam falar das suas 

emoções e do seu sofrimento, pois os compartilhando podem proporcionar 

ajuda mútua para a quebra do silêncio em torno do problema e para enfrentar a 

vida. 

Segundo o Manual de Prevenção ao Suicídio do Ministério da Saúde 

(2011, p. 34) são vários os benefícios que o grupo de sobreviventes pode 

oferecer aos frequentadores, entre eles estão a sensação de pertencimento e 

apoio mútuo, um ambiente acolhedor e compreensivo e a expectativa de 

alcançar uma vida mais dentro dos padrões de normalidade. 

Apesar da nítida percepção da importância desses grupos existe uma 

dificuldade muito grande de implantá-los, em especial,  pelo sentimento de 

culpa que o ato do suicídio suscita nos que estão inseridos neste contexto. 

 

2.4. O fenômeno e a rede de prevenção 

Considerando o antes exposto e o aspecto multifatorial do fenômeno do 

suicídio, fica evidente a necessidade de desenvolver ações de vigilância, 

prevenção e controle de forma integral. Sendo assim, vários atores podem 

contribuir para enfrentar o problema de forma conjunta, estabelecendo canais 

de comunicação permanente, trocando informações, definindo metas e 

ajustando condutas, formando as chamadas redes de apoio. Também são 

necessárias intervenções que envolvam assistentes sociais, educadores, 
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jornalistas, policiais militares, profissionais de saúde e técnicos de extensão 

rural, além de trabalhadores e colaboradores de Organizações não-

governamentais (ONGs), bem como de lideranças religiosas, comunitárias, 

entre outros (OMS - SUPRE, 2002). 

 As redes de apoio são espaços em que as pessoas contam com 

suporte e apoio emocional para compartilharem suas angústias, medos e 

problemas, buscando encontrar soluções. Pode ser, ainda, um conjunto de 

relações, um sistema de apoio, um sistema de modos e elos ou um conjunto de 

relações sociais entre pessoas. Enfim, as redes são ligações que propiciam ao 

indivíduo as interações da sociedade. (MÂNGIA & MURAMOTO, p 52,2007) 

Pietro e Tavares (2005), além de referirem em seus trabalhos que a rede 

de apoio possa ter um papel protetor dentro do comportamento suicida, dão 

ênfase à necessidade de serviços fornecidos à sociedade, com o intuito não 

apenas de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico aos pacientes, e sim 

com a intenção de informação e instrução aos familiares e cuidadores destes 

pacientes. Referem ainda que, autoestima, assertividade, controle de 

impulsividade, qualidade de rede de suporte e apoio familiar, são alguns 

exemplos de fatores de proteção. 

Uma rede de apoio, tal como a rede de vigilância, prevenção e controle 

proposta pelo Manual de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde 2011, é 

uma articulação de pessoas que agem em conjunto, com um objetivo comum 

(CROSS e PARKER, 2004; FREEMAN, 2006). Outro aspecto importante é a 

inter-relação dos atores da rede de apoio com o sujeito em sofrimento psíquico. 

Esta rede, denominada Rede de Serviços, promove o cuidado no cotidiano de 

vida e são formados pelos serviços da saúde intersetoriais , pela comunidade, 

e o próprio movimento político social (PIETRO e TAVARES, 2005). 

Diversos estudos sobre o comportamento suicida revelaram fortes 

evidências de que o fato de uma pessoa haver tentado uma vez suicídio 

aumenta muito a chance de ocorrer nova tentativa (BOTEGA et al, 2005; 

SEMINOTTI, PARANHOS e THIERS, 2006; BORGES, WERLANG e COPATTI, 

2008). Por essa razão, pessoas que chegam a tentar o suicídio devem ser o 
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principal foco das ações de vigilância e prevenção dos profissionais e serviços 

de saúde. 

Um bom exemplo de estratégia de prevenção em rede foi desenvolvido 

na Noruega, em 2006, voltado justamente para o acompanhamento e o 

tratamento pós-alta das pessoas que haviam tentado o suicídio e foram 

atendidas em prontos-socorros (grupo de maior vulnerabilidade). Esse 

programa envolveu profissionais de diferentes unidades dos serviços de saúde, 

tendo como ponto de partida os de urgência e emergência, e como núcleo os 

serviços de suporte psicológico e psiquiátrico, com apoio da atenção primária 

(BEAUTRAIS, 2006). Os resultados obtidos podem ser encontrados em 

Estratégias de Prevenção do Suicídio (BEAUTRAIS, 2006). 

Os profissionais de urgência e emergência têm um papel fundamental na 

prevenção e na intervenção das crises no suicídio por atuarem em unidades 

que têm as portas abertas, podendo, desta forma, identificar situações de 

vulnerabilidade. Quando esses profissionais estão atentos e têm a capacitação 

para abordar adequadamente as pessoas que tentaram o suicídio, estão em 

condições de iniciar o processo através da notificação/investigação e acionar a 

rede de vigilância, prevenção e controle, encaminhando os casos para a 

mesma  (RODRIGUES, MOURA e ALMEIDA, 2011). Ou seja, o profissional da 

emergência e urgência é quem vai desencadear toda a articulação com a 

equipe de saúde mental, o CAPS e a vigilância em saúde. Para que se dê a 

notificação, a investigação em casos de suicídio e a prevenção dos mesmos. 

O sucesso deste trabalho de prevenção depende, essencialmente, do 

estabelecimento de contatos e de comunicação em torno dos casos, ou seja, 

da articulação da rede. A troca de informações entre os profissionais pode 

fornecer elementos importantes para o estabelecimento de um plano de 

cuidados adequado e de cooperação entre todos. Ao procederem dessa forma, 

os profissionais de saúde estarão estabelecendo o núcleo de uma rede local de 

prevenção e controle do suicídio, que poderá se estender para as mais 

diversas áreas intersetoriais da sociedade (RODRIGUES, MOURA e ALMEIDA, 

2011).  
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O projeto tem ênfase na atenção primária de saúde, partindo a sua 

atuação desde os agentes comunitários de saúde que detectam os pacientes 

de risco e as famílias vulneráveis, dando o encaminhamento inicial ao 

tratamento na Equipe da Saúde da Família, seguido do encaminhamento aos 

técnicos da saúde mental, lotados nos CAPS e quando necessário às 

emergências e urgências. 
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3. OBJETIVOS E MÉTODOS 

3.1 Perguntas 

As  perguntas que orientaram este trabalho foram: 

1. A metodologia proposta no projeto estimula a formação e a 

articulação da rede de apoio a prevenção do suicídio? 

2. A aplicação da metodologia proposta no projeto pode promover 

mudanças nos indicadores do suicídio? 

3.2. Objetivos 

Objetivo geral 

Avaliar as repercussões da implantação do Projeto de Prevenção do 

Suicídio e Promoção da Vida, nos municípios selecionados do Rio Grande do 

Sul.  

Objetivos específicos 

 Investigar as repercussões do processo de capacitação na 

prevenção e manejo do comportamento suicida nos profissionais dos 

municípios participantes do estudo; 

 Pesquisar a repercussão do projeto sobre a criação e articulação da 

rede de apoio nas situações de suicídio; 

 Analisar as repercussões da criação das redes intersetoriais na 

comunidade dos municípios participantes. 

3.3. Métodos e procedimentos 

3.3.1. Natureza do estudo 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de pressupostos 

metodológicos qualitativos, tanto no que concerne à coleta de dados quanto em 

relação à análise dos mesmos. Para Minayo (1994) a pesquisa qualitativa em 

saúde: 
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Trabalha com o universo de significados, motivações, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variável (MINAYO, 1994, p. 22).  

O estudo proposto caracteriza-se, como descritivo e exploratório, que 

em consonância com Gil (1999, p. 43), possui a finalidade básica de 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de 

abordagens posteriores. Desta forma, este estudo visa avaliar a implantação de 

um projeto, quais as suas repercussões, o que deu certo e o que precisa ser 

modificado. 

3.3.2. Sujeitos da pesquisa 

Participaram do estudo, profissionais da área da saúde entre eles 

psicólogas, enfermeiras, assistentes sociais e médicas psiquiatras. O nível de 

escolaridade consistia em superior completo e o critério de inclusão foi tanto ter 

participação presencial na capacitação, quanto não ter participado da 

capacitação. As localidades escolhidas pertencem a rede de saúde dos 

municípios de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, São Lourenço do Sul e 

Candelária. Os esforços foram direcionados para entrevistar, pelo mínimo, dois 

profissionais de cada município, um participante presencial da capacitação 

realizada e outro não participante da capacitação, mas integrante da rede do 

município. Seguindo o critério de saturação de dados, conforme proposto por 

Bodgan e Bikilen (1994), participaram do estudo,  oito profissionais.  

3.3.3 Cenário das cidades pesquisadas 

Candelária 

A estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de 

Candelária é formada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), 3 Equipes 

de Saúde da Família (ESF), a Farmácia Municipal, o Pronto Atendimento 

Médico (PAM), a Unidade Móvel e o Hospital Candelária. Abaixo se apresenta 

os dados gerais deste município, assim como sua localização no mapa. 
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Tabela 2 - Município de Candelária 

Candelária  

População Total (2011) 30.225 habitantes 

Área (2011) 943,7 Km² 

Densidade demográfica (2011) 32,0 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2010) 9,5% 

Expectativa de vida ao nascer (2000) 71,71 anos 

Coeficiente de mortalidade infantil (2010) 2,97/1000 nascidos vivos 

Exportações totais (2010) U$ FOB 126.867 

Data de criação 07/07/1925 (Decreto nº. 3495) 

Município de origem Rio Pardo 

Fonte: (BRASIL, 2013) 

 

FIGURA 3 - Mapa da cidade de Candelária 
 

                                                       

 

Santa Cruz do Sul 

A estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Cruz do Sul é composta por 3 CAPS, Cobertura de quase 50% da população 

pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Farmácia Municipal, 
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Hospital Santa Cruz, Hospital Ana Nery, 2 Postos de Saúde. Abaixo se 

apresenta a localização do município no mapa e dados gerais do mesmo na 

figura 4 e na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Município de Santa Cruz do Sul 

Santa Cruz do Sul  

População total (2011)                          119.057 habitantes 

Área (2011)                           733,5 km² 

Densidade demográfica (2011)                               162,3 hab/km² 

Taxa de urbanização (2010) 88,9% 

Taxa de analfabetismo (2010) 3,37% 

Expectativa de vida ao nascer (2000) 69,68 anos 

PIB pm (2010) R$ mil 4.810.913 

PIB per capita (2010) R$ 40.672 

IDESE (2009) 0,778 

Data de criação 31/03/1877 (lei nº.1079) 

Município de origem Rio Pardo 

Fonte: (BRASIL, 2013) 

Figura 4 – Mapa da cidade de Santa Cruz do Sul                                                        
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São Lourenço do Sul 

A estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de São 

Lourenço do Sul é composta por 1 Hospital, 4 Postos de Saúde, 6 Postos de 

Saúde da Família, 1  Unidade de Saúde do Trabalhador, 1 CAPS I, 1 CAPS ad 

e 1 CAPS infantil. Abaixo se apresenta a localização do município no mapa e 

dados gerais do mesmo na figura 5 e na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Município de São Lourenço do Sul 

São Lourenço do Sul  

População total (2011) 43.116 habitantes 

Área (2011) 2.036,1 km² 

Densidade demográfica (2011) 21,2 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2010) 5,03% 

Expectativa de vida ao nascer (2000) 71,60 anos 

Coeficiente de mortalidade infantil (2010) 12,35/1000 nascidos vivos 

Exportações totais (2010) U$ FOB 52.096 

Data da criação 26/04/1884 (lei nº.1449) 

Município de origem  Pelotas 

Fonte: (BRASIL, 2013) 
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Figura 5 – Mapa da cidade de São Lourenço do Sul 

     

                                                                                                                                  

Venâncio Aires 

A estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de 

Venâncio Aires possui 14 Postos de Saúde, 1 CAPS I, 2 Hospitais e 4  Equipes 

de Estratégia da Saúde da Família. Abaixo apresenta-se a localização do 

município no mapa e dados gerais do mesmo na figura 6 e na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Município de Venâncio Aires 

Venâncio Aires  

População total (2011) 66.230 habitantes 

Área (2011) 773,2 km² 

Densidade demográfica (2011) 85,7 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2010) 4,60% 

Expectativa de vida ao nascer (2000) 72,35 anos 

Coeficiente de mortalidade infantil (2010) 16,26/1000 nascidos vivos 

Exportações totais (2010) U$ FOB 700.020.070 

Data da criação 30/04/1891 (lei nº. 371) 

Município de origem General Câmara 

Fonte: (BRASIL, 2013) 
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Figura 6 - Mapa da cidade de Venâncio Aires   

 

                                  

 

3.3.4. Procedimentos  de coleta de informações 

A coleta de dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada, 

que se caracterizou por um conjunto de perguntas ou questões definidas de um 

roteiro flexível em torno de um ou mais assuntos do interesse de uma pesquisa 

para elucidação de seu objeto (TRIVINHÕS,1987). A técnica de entrevistas 

semiestruturadas apresenta as seguintes vantagens (LAKATOS e MARCONI, 

2001):há maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer 

perguntas, formular de maneira diferente; especificar algum significado, como 

garantia de estar sendo compreendido; oferece maior oportunidade para avaliar 

atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e 

como diz: registro de reações, gestos, etc.  

Inicialmente, foi estabelecido o contato com o CAPS dos municípios de 

Candelária, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e São Lourenço do Sul. A 

negociação de acesso foi realizada através das respectivas coordenadoras via 

telefone e e-mail. Em seguida, foi verificada a possibilidade de se realizar as 

entrevistas, com no mínimo, uma profissional que tivesse participado da 

capacitação e uma que não houvesse participado. Após essa comunicação 

foram marcados os dias e horários para as entrevistas. 
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Nos municípios de Candelária e Venâncio Aires, houve uma quebra de 

protocolo no que tange a coleta de informações. Digo isto porque, em 

Candelária além da coordenadora do CAPS, uma assistente social, duas 

enfermeiras, uma médica psiquiatra e o técnico da EMATER, fizeram questão 

de conversar sobre a participação delas nas questões de suicídio no município. 

As entrevistas com as duas profissionais foram coletadas dentro deste grupo, 

porém foram consideradas para fins de análise de informações uma 

profissional que tivesse participado e outra que não houvesse participado da 

capacitação. Considerei neste momento, a vontade do grupo de nos receber, 

nestes municípios, falar das suas ansiedades, das sensibilizações com as 

capacitações, a disposição para tratarem deste fenômeno, que indiretamente 

os afetava, também. Escutar o grupo foi, considerado por mim, de extrema 

relevância para compreender o quanto todos haviam ficado sensibilizados, 

mesmo aqueles que não haviam participado das capacitações, porém queriam 

estar ali para contribuir. Por esse motivo abdiquei do protocolo de coletar 

informações individualmente, e nestes municípios tomei as informações das 

duas profissionais dentro do grupo. 

 Quanto as colaboradoras de Santa Cruz  do Sul e de São Lourenço do 

Sul as entrevistas foram realizadas individualmente. Devo ressaltar  que as 

entrevistas de Candelária, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires foram filmadas, 

fotografadas e gravadas no mp3 e gravador do celular. Uma das entrevistadas 

de São Lourenço do Sul, não permitiu que se tirasse fotos, nem a filmasse. 

Sendo assim,  respeitou-se a vontade da entrevistada. Às entrevistadas foram 

designadas letras para sua identificação. Como são oito participantes, as letras 

irão de A a H, para respeitar a ordem alfabética. 

Para a coleta de informações foi utilizada uma entrevista individual 

semiestruturada (com duração aproximada de 90 minutos), que foi gravada e 

filmada. Utilizei um gravador mp3 , uma máquina fotográfica e filmadora Sony 

Cyber-shot (7.2 mega pixels). As entrevistas foram transcritas para o word e 

analisadas manualmente, e, posteriormente, no software Nvivo 2.0, 

contemplando os objetivos do estudo previamente estabelecidos. As 

entrevistas foram realizadas nos CAPS de Candelária, Santa Cruz do Sul e 

Venâncio Aires. As entrevistadas de São Lourenço do Sul deram suas 
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entrevistas na Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 

Porto Alegre, porque estavam participando de um curso de Pós-graduação na 

referida instituição. 

3.3.5. Procedimento  de análise das informações   

De acordo com Freitas e Moscarola (2000), qualquer que seja o nível 

que se deseja atingir e o objeto das pesquisas, os dados a reunir para 

compreender e explicar opiniões, condutas, ações, enfim, são quase sempre 

de origem verbal. Neste sentido, Freitas e Janissek (2000), destacam que a 

análise de conteúdo pode ser uma boa técnica para ser utilizada em estudos 

que gerem textos escritos. 

Para Bardin (1991), a análise de conteúdo é “um conjunto de 

instrumentos metodológicos em constante aperfeiçoamento, oscilando entre o 

rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade”. Ainda segundo a 

autora, a análise de conteúdo seria, assim, “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações”. Não se tratando de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos ou, com mais rigor, um único instrumento, marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicações muito vasto; as 

comunicações. 

Em relação às etapas técnicas da análise de conteúdo, Freitas e 

Moscarola (2000) destacam que a primeira parte está associada à ideia daquilo 

que se visa buscar ou investigar e ao exercício de precisar seu objetivo. Assim, 

necessário torna-se, nesta etapa, a escolha das categorias que são as rubricas 

significativas em função das quais o conteúdo será classificado.   

Freitas e Moscarola (2000) salientam que o valor da análise de conteúdo    

como instrumento de pesquisa deve atentar para: a) a fidelidade, onde vale 

mais a presença ou a ausência de determinado elemento e não sua frequência; 

b) validade lógica, ou seja, uma análise é válida quando a descrição 

quantificada que oferece do conteúdo (objeto do estudo) é significativa para o 

problema originalmente colocado e quando reproduz fielmente a realidade dos 

fatos que traduz; e c) validade empírica e medida da validade, em vez de 

convicções, indicações. Os autores recomendam prudência e humildade nas 

conclusões, porém, acreditam que a experiência e a capacitação do analista 
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referendarão o valor de suas análises. Salienta-se que o conteúdo das 

entrevistas foi categorizado visando evidenciar a reação inicial dos 

entrevistados frente aos questionamentos, bem como, em seguida, o conteúdo 

latente de suas respostas e comentários. 

Após ter realizado a transcrição das entrevistas, o texto foi formatado na 

opção, Rich Test Formal, introduzidos no programa de análise de dados 

qualitativos QRS-NVIVO 2.0. De acordo com Cardoso (2007), este programa 

permite uma codificação bastante flexível, suficientemente pormenorizada e 

ajustada aos propósitos do estudo. Na primeira etapa da análise foi realizada a 

codificação do material transcrito das entrevistas. Dando andamento a esse 

trabalho de análise das informações, proceu-se a elaboração da grelha de 

codificação. Ainda de acordo com Cardoso (2007), neste processo são 

destacados determinados elementos e eliminados outros, trata-se de uma 

filtragem, triagem e categorização das informações, permitindo condensar os 

dados da investigação. Desta forma, as unidades de análise foram encaixadas, 

de forma consistente, em cada uma das categorias da grelha de análise. De 

acordo com Cardoso (2007) esse processo, exaustivo na classificação de todo 

o material, garantirá a consistência nas categorias de análise, facilitando a sua 

interpretação posterior. Juntamente com o trabalho de condensação das 

informações, esta tarefa permitiu-nos o aprofundamento na concepção dos 

entrevistados em relação aos objetivos em relação aos objetivos do estudo. A 

seguir a seleção de trechos das entrevistas, no sentido de esclarecer o 

pensamento, dos colaboradores. Como explica Cardoso (2007), estas 

estratégias metodológicas adotadas possibilitam a interpretação das 

informações, de acordo com as questões que orientam o estudo. 
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FIGURA 7 - Apresenta a configuração da grelha de codificação utilizada 
no estudo 
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3.3.6. Instrumentos 

Com a finalidade de obter informações que caracterizem os 

participantes,  utilizei  uma Ficha de Dados Pessoais e Sociodemográficos 

(idade, sexo, estado civil, escolaridade, profissão, entre outros) a ser 

preenchida pela(o) entrevistada(o) no início da entrevista e a ficha de dados 

informativos. O objetivo desse levantamento é para traçar o perfil dos 

entrevistados. Os aspectos de investigação referentes as capacitações para a 

Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio  constituíram os critérios 

norteadores do estudo, envolvendo e/ou focando: (1) vida e morte, (2) 

entendimento do evento suicídio antes e depois da capacitação, (3) manejo do 

comportamento suicida, (4) inserção em redes intersetoriais, (5) impactos 

positivos e negativos na rede e na comunidade.  

A entrevista semiestruturada, conduzida pelo pesquisador, foi escolhida 

por permitir uma maior liberdade e flexibilidade tanto ao entrevistador quanto 

ao entrevistado. O pesquisador propôs uma entrevista com uma ordem de 

temas seguindo os critérios norteadores expostos, buscando coletar não só as 

experiências e perspectivas dos entrevistados, mas também seus 

pensamentos acerca dos temas e o porquê deles. Tendo por objetivo a melhor 

construção das ideias em exposição, o entrevistador, segundo Turato (2003), 

colocou-se considerando da fala do informante as seguintes situações: 

- Quando as palavras do informante pareceram carregadas de 

elementos relevantes, o observador fez-se presente através de expressões 

faciais naturalmente demonstrando interesse e pronunciando ruídos 

estimuladores para o sujeito aprofundar mais a respeito. 

-  Quando o entrevistador julgou a fala como incompleta diante de sua 

necessidade de maior compreensão dos sentidos e significados que este vem 

trazendo à questão em foco, solicitou, então, ao entrevistado que trouxesse 

mais particularidades sobre ela.  

3.3.7. Considerações Éticas 

Este projeto seguiu as exigências da regulamentação de pesquisas com 

seres humanos, assim os participantes foram informados acerca da natureza e 
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dos propósitos do estudo e da responsabilidade do pesquisador quanto ao 

sigilo das identidades e do material coletado. Além disso, todos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi encaminhado ao 

Comitê de Ética do Programa de Pós Graduação do Mestrado em Saúde da 

Família da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. 

3.3.8. Limitações da pesquisa 

A pesquisa contou com entrevistas semiestruturadas que se basearam 

no depoimento de profissionais integrantes da rede dos municípios. Entretanto, 

deve-se considerar que, a percepção dos indivíduos, em relação ao fenômeno 

em estudo, sofre várias influências impossíveis de serem controladas pelo 

pesquisador.  Como  exemplo cita-se a participação do grupo do CAPS que, 

não havia sido previsto, mas que não pode ser desconsiderado, não 

invalidando a coleta de informação das duas participantes que aconteceu 

normalmente.  

Devido à sua característica exploratória e qualitativa, os resultados 

obtidos fornecem informações importantes sobre os aspectos relacionados à 

formação de uma rede intersetorial de prevenção ao suicídio. Evidentemente, 

que, para conclusões mais abrangentes, seria necessária a realização de um 

estudo que contemplasse tanto o caráter quantitativo quanto o qualitativo, a 

longo prazo  baseado no acompanhamento das estatísticas de mortalidade por 

suicídio, para oportunizar a continuidade do projeto de intervenção e prevenção 

ao suicídio no Rio Grande do Sul. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES 

A partir da análise e interpretação das informações das entrevistas 

realizadas nos municípios de Candelária; Santa Cruz do Sul; Venâncio Aires e 

São Lourenço do Sul identifiquei sete (7) categorias de análise: 1) ações 

desenvolvidas nos municípios; 2) qualificação das ações; 3) atores e 

organizações, 4) integração entre atores e organizações; 5)  liderança, 6) 

impacto das capacitações e 7) notificações de tentativas e casos de suicídio .  

Estas categorias são analisadas a seguir, com base no referencial teórico e na  

descrição dessas informações, sem a pretensão de realizar generalizações. A 

análise considerou, ainda as percepções dos sujeitos  da pesquisa, avaliando 

as repercussões do projeto de implantação de rede intersetorial de prevenção 

do suicídio  nos quatro municípios do Rio Grande do Sul onde se realizou. 

4.1. Ações desenvolvidas nos Municípios 

Esta categoria torna-se importante porque possibilita a informação sobre 

as ações de prevenção, referentes ao suicídio, nos municípios pesquisados, 

antes e após ao projeto de capacitações. De acordo com as orientações 

descritas no Manual de Prevenção ao Suicídio do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011), a rede local de prevenção e controle atua em torno de todas 

as situações de vulnerabilidade para o suicídio. Tal rede deve ser constituída 

por basicamente dois níveis de articulação das ações. 

O primeiro nível está na área da saúde, formado por profissionais de 

serviços de urgência, de saúde mental e da atenção básica, que vão construir 

juntos os planos de cuidado para cada caso. 

O segundo nível abrange integrantes de outros setores, públicos ou não, 

que vão definir e aplicar medidas de apoio às pessoas em situação de 

vulnerabilidade e suas famílias. 

Um aspecto que merece destaque é que a rede é composta por pessoas 

e pelas articulações entre elas, que são mais importantes do que as instituições 

e as convenções formais. Afinal, são as pessoas que vivem e enfrentam o 

problema no seu dia a dia, que podem gerar ações concretas e efetivas de 
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apoio para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. É a partir de sua 

sensibilidade e mobilização que elas serão capazes de formar e fazer funcionar 

a rede de prevenção e controle do suicídio. 

Em estudo realizado por Rodrigues e Lumer (2011), para uma efetiva 

oferta desse tipo de serviço, são necessárias que existam, hierarquização das 

ações e serviços, protocolos clínicos, recursos humanos, referência e 

contrarreferência, regulação do transporte e dos leitos de observação, sistemas 

de informação e comunicação, recursos tecnológicos e área física adequada.  

Segundo estes autores, as normas brasileiras não contêm ainda definições 

claras a respeito dessas condições em cada nível de atenção, especialmente, 

no Programa Saúde da Família e de acordo com o que identifiquei na pesquisa, 

na área de prevenção de suicídio não temos nenhum procedimento que possa 

ser destacado. Entretanto, tenho claro que toda esta infraestrututa, citada pelos 

autores acima, pode ser utilizada como estratégia de prevenção do suicídio ao 

nível local. Como explicam Trindade, Pereira e Soares,“O fortalecimento da 

rede permitirá a identificação precoce e o acolhimento de situações de crise, 

antes que as mesmas se transformem em tentativas de suicídio” (2012, p. 

2024) . 

 

4.1.1 Candelária 

O que identifiquei com relação a essa sensibilização é que estas 

mobilizações desencadearam, nos seus participantes, a necessidade de 

articularem seus conhecimentos empíricos e foram  capaz de promover uma 

conscientização que no CAPS de Candelária já havia uma rede formada e que 

faltava começar a agir de forma sistematizada, transformando seus 

conhecimentos em uma versão técnica. 

A partir da análise e interpretação das informações, da pesquisa 

realizada em quatro municípios do RS, escolhidos por representatividade, por 

apresentarem, altos índices de suicídio, identificou-se que havia uma 

banalização para o fenômeno, suicidar-se, era como morrer de outra doença. 

Entretanto, segundo os sujeitos da pesquisa, já ocorriam ações de prevenção 

anteriores ao projeto e com as capacitações, após essas intervenções, as 
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ações tornaram-se mais efetivas, houve uma sensibilização naquelas 

localidades e consequentemente resultou em uma conscientização de que já 

possuíam uma rede constituída, tomando conhecimento, que eram capazes de 

realizar ações, que dessem conta de uma prevenção, ao fenômeno do suicídio. 

Ainda assim de acordo com as entrevistas realizadas em Candelária, 

existem ações de prevenção ao suicídio, mais do que em qualquer outro 

município, reforçada pela sensibilização despertada pelo projeto de 

capacitação. Porém, observou-se que quem participou da capacitação 

acreditava que estas intervenções deveriam dar conta de trazer algo pronto, 

para ser aplicado no local, em termos de ações, o que segundo os sujeitos da 

pesquisa não ocorreu. Entende-se que cada local tem a sua peculiaridade e 

que não existem receitas prontas de como prevenir um fenômeno social, como 

o suicídio, mas a possibilidade de ser sensibilizado, para pensar e promover 

uma ação que dê conta dessa vigilância, que se adapte a cada local específico 

e com características próprias. 

Os entrevistados afirmaram que possuíam os números, mas não havia 

uma sensibilidade para o problema, enfatizaram que a sensibilização para 

pensar essas ações, foi a maior influência do projeto. Serviu para despertar um 

problema epidemiológico que até então não ocorria. Esta forma de encarar o 

problema pode ser retificada, nas palavras de uma das entrevistadas: “ É 

normal...chega a ser banal, né, como... morreu do coração por exemplo. O 

suicídio parecia uma coisa banal, normal não é, poderia ser até comum, é 

comum mas não é normal[...]” A.  

           Afirmam que a partir da sensibilização realizada pela capacitação, a 

Secretaria Municipal de Saúde, criou um projeto denominado, “Sim a Vida”, que 

tem como objetivo principal a prevenção ao suicídio. Nesta região, onde se 

realizou a pesquisa, existe um alto índice de suicídio, tirar a vida desta forma, 

para uma grande maioria da população, passava a ser banalizado. Segundo 

Trindade, Pereira e Soares (2012, p. 2020): 

A equipe constatou que apesar da elevada prevalência de 
suicídio na região, ele continuava a se manter como um 
assunto tabu, do qual se falava em surdina. Por outro lado, em 
muitas famílias o suicídio estava sendo naturalizado e tratado 
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como um fato corriqueiro, enquanto em outras, os 
sobreviventes eram estigmatizados e sofriam discriminação.  

Outra ação realizada na cidade de Candelária, fora as intervenções, 

foram as capacitações de Prevenção ao Suicídio, através de oficinas. Àqueles 

que participaram, sugeriram uma equipe multidisciplinar e houve uma parceria, 

e, dentro dessa parceria eles descobriram muitas informações sigilosas que 

não eram divulgadas, principalmente a questão das tentativas de suicídio. A 

partir deste momento, começaram a se articular e para não tornar essa questão 

comprometedora, segundo eles, definiram nas oficinas as estratégias de 

prevenção.  

Afonso (2006) ao se referir à interdisciplinaridade ressalta que este 

procedimento entre os profissionais já é uma forma de avançar nas equipes de 

saúde, na articulação das disciplinas, assumindo que elas se tocam em alguns 

pontos fronteiriços, que devem ser considerados quando um paciente for 

atendido, porém, se o paciente, pode ser olhado por inteiro, os campos de 

conhecimento ainda estão isolados em um dos graus. 

Esta autora assevera que podemos ir além ao pensar um trabalho em 

equipe e trás um conceito mais exigente que é o da transdisciplinaridade, em 

que situações do conhecimento conduzem a transmutação ou ao 

transpassamento das disciplinas, à custa de suas aproximações e 

frequentações.  

Sugeri a ideia de movimento, a quebra das barreiras, pensar o 

cruzamento das especialidades, o trabalho nas interfaces, superando as 

fronteiras, migrando de um conceito de um campo de saber para outro, além da 

unificação do conhecimento. 

Ratificando as argumentações anteriores, observei que o trabalho de 

prevenção em Candelária transita por várias áreas de conhecimento e que ao 

se aproximarem, há essa quebra de barreiras e uma superação, unindo esses 

saberes em prol de uma eficácia do trabalho de prevenção, uma ajuda mútua 

nas ações, entre as especialidades. 
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Uma maneira encontrada para aumentar as parcerias foi à inclusão da 

igreja e outras entidades, e as estratégias são feitas pelo CAPS, equipe técnica 

da secretaria municipal de saúde e técnico da EMATER.  

Além disto, outra forma de pensar as questões do suicídio foi através 

das oficinas. Entretanto, as práticas foram importantes, porém, tiveram uma 

“deficiência” porque o foco era a confecção do manual e não uma estratégia 

contra o suicídio.  As entrevistadas afirmaram que o manual foi importante e 

então resolveram sentar e definir a situação, foi aí que surgiu o programa local, 

além disso, eles ajudaram na elaboração deste livro de informações. 

Sensibilizados eles voltaram para o seu município e lá começaram a 

sensibilizar os agentes     comunitários de saúde. Segundo a entrevistada: 

Nós conseguimos sensibilizar todos os trabalhadores e 

contando principalmente com  os agentes comunitários de 

saúde, a nossa principal orientação é de deixar uma pessoa 

responsável pela aquela família, como se fosse o “sombra” 

acompanhando 24 horas por dia, mesmo em final de semana, 

para ter o encaminhamento correto, ou uma pessoa se 

responsabilize por acompanhar esse paciente até o 

atendimento dele com o profissional da saúde. (A)  

Toda a tentativa que chega ao CAPS, através da Estratégia de Saúde da 

Família ou qualquer uma das instituições envolvidas: hospital, Brigada Militar, 

entre outras, recebe um atendimento diferenciado. “Chegando ao CAPS, 

fazemos acolhimento e decidimos o plano terapêutico individual para cada 

caso. Temos um prontuário diferente para tentativa de suicídio, são pacientes 

que a gente liga periodicamente, fala com a família e pergunta se está tudo 

bem”. (TRINDADE, PEREIRA E SOARES,2012). 

Ratificando o retro exposto, encontra-se no Manual de Prevenção ao 

Suicídio do MS de 2011, que o cuidado com o paciente que tentou suicídio se 

inicia na unidade de emergência. Mas, deve ser referenciado ao profissional de 

saúde mental para os devidos encaminhamentos, quer seja para o Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), para Estratégia de Saúde da Família, ou para 

outros serviços disponibilizados no município, que devem desenvolver um 
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trabalho efetivo e articulado de apoio e tratamento a essas pessoas, 

contribuindo para prevenção de novas tentativas ( BRASIL,2011) 

Essa vigilância domiciliar é um ponto muito positivo que as entrevistadas 

conseguiram em relação a Estratégia de Saúde da Família, EACS ( Estratégia 

de Agentes Comunitários da Saúde), o hospital também está sendo um grande 

parceiro, porque todas as  notificações, em  todas as entradas 

,automaticamente  eles ligam  para o CAPS, avisando. O profissional do CAPS 

vai até o hospital,  faz o acompanhamento, há um vínculo.  No interior, muitas 

pessoas procuram a EMATER, as pessoas já procuram para dizer que uma 

pessoa se isolou, a população já consegue ver  alguns sintomas de 

depressão.“Nós não vamos nenhuma vez para o interior para falar sobre 

suicídio, mas  ele que representa a EMATER, faz essa fala, e várias pessoas já 

foram encaminhadas.” (B). 

A entrevistada comenta que segundo o representante da EMATER no 

programa:  

A EMATER trabalha basicamente com grupos de agricultores, 

de senhoras e de jovens, então a gente tem feito a fala sobre a 

prevenção de suicídio. Comenta que no meio rural a incidência 

do suicídio é duas vezes maior que nos centros urbanos na 

proporção da população brasileira. Sendo a depressão a 

principal causa do suicídio, e aí nos causa uma frustração. É 

que a gente não consegue evoluir, a ter pesquisa, pesquisando 

quais os fatores que estão levando as pessoas no meio rural a 

depressão e ao suicídio, e principalmente nesses municípios 

que tem a média de 2 a 3 vezes maior que o Rio Grande do 

Sul. Então a gente tem provocado instituições que 

desenvolvem pesquisas para identificar quais os pontos que 

diferenciam tanto esses municípios que tem 3 vezes a média 

do RS e 5 vezes a média nacional, e, no entanto nós não 

tivemos até o momento nenhuma instituição que esteja 

pesquisando isso. (B) 

Entendo que é importante ressaltar o papel da EMATER (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural) que tem como missão promover o 

desenvolvimento Rural Sustentável por meio de ações de assistência técnica e 
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extensão rural, mediante processos educativos e participativos, visando o 

fortalecimento da agricultura familiar e suas organizações e criando condições 

para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida da 

população gaúcha. Representando essa instituição no interior do estado 

encontra-se o técnico da EMATER, destacando-se como um agente de 

prevenção, pois lida com os agrotóxicos, grandes responsáveis pelos suicídios 

na zona rural.  

Estas preocupações desses profissionais se justificam com resultados 

de investigações como as de Meneguel et al (2004, p.7), as pessoas ligadas à 

ocupação agropecuária apresentam maiores coeficientes de mortalidade por 

suicídio. A mortalidade elevada de suicídio em agricultores estaria refletindo as 

precárias condições de sobrevivência desse estrato populacional – 

endividamento, concentração da terra, êxodo e anomia; ou exposição 

profissional intensa aos agrotóxicos que pode acarretar quadros depressivos 

desencadeados por mecanismos neurológicos ou endócrinos.  

Para os autores, o suicídio enquanto objeto de reflexão teórica 

apresenta-se como um universo avesso a classificações excessivamente 

constritivas. Enfatizam que a identificação e o acompanhamento do evento 

pode trazer aportes importantes para a diminuição desse agravo populacional. 

Entre suas ações rotineiras, os técnicos de extensão rural podem auxiliar na 

prevenção e controle do suicídio: Identificando as situações de vulnerabilidade 

entre trabalhadores rurais e buscando a rede de suporte; estando atento a 

possível necessidade de suporte às famílias com caso de suicídio; orientando 

sobre a necessidade de Equipamento de Proteção Individual (EPI) na 

manipulação dos agrotóxicos e cuidados no armazenamento; Articulando com 

profissionais de saúde mental e do PSF para a definição de ações conjuntas de 

prevenção e controle do suicídio; abordando o tema em reuniões regionais; 

com os Extensionistas Rurais, para o desenvolvimento de ações. 

Esses ocupam os vazios assistenciais deixados pela Secretária 

Municipal de Saúde, principalmente na região rural, que é muito extensa, 

devido a  capilaridade dos profissionais da EMATER. Em Candelária, como 

asseveram Trindade, Soares e Pereira (2012) essas áreas são muito extensas, 

sendo que possui uma área total de 934km², uma área urbana de 12km² e 
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922km² de área rural. Ao investigarem os locais dos casos de suicídio no 

município, no período de 2006 a 2010, identificaram que foram realizados 25 

suicídios nas residências do interior e 13 na cidade.  

4.1.2 Santa Cruz do Sul 

O próximo município visitado foi Santa Cruz do Sul, uma das 

entrevistadas, que não havia feito a capacitação, ao ser questionada sobre as 

ações do município em relação a prevenção, relatou que por ter uma formação 

diaconal, antes da psicologia e possuir um contato maior, com a rede de 

pastores e diáconos da região, iniciou um trabalho de prevenção, em uma rede 

não oficial da saúde, com quatro grupos de mulheres no interior do município, 

que é vinculado a igreja.  

O objetivo desta intervenção, segundo a psicóloga é de que a rede de 

prevenção, saia um pouco do poder municipal. E que a rede eclesiástica 

também tenha um olhar para o cuidado do fenômeno do suicídio. Na área da 

saúde trabalha-se num viés de linhas de cuidado. Nas igrejas também, essa 

rede eclesiástica tem esse olhar e esse cuidado para os fenômenos sociais, 

mas com outro viés, um viés eclesiástico, dogmático, pois na igreja é proibido 

falar em se matar, “pois Deus não quer[...]” (C). De acordo com Ferreira 

(2008,p.10), deve-se ter em conta que escolher a hora da própria morte, é um 

ato de rebeldia e ressalta: 

Não só contra as concepções que a sociedade tem como mais queridas 

para si, como é desafiar o próprio poder de Deus e da religião. As reações à 

morte voluntária variam pois de cultura para cultura  de religião para religião. É 

uma acção que varia entre ser vista como uma via de libertação ou como um 

pecado gravíssimo. O Judaísmo, o Cristianismo Romano e Protestante e os 

Muçulmanos, ou seja, as maiores religiões do mundo proíbem esta prática, que 

para todos eles representa a negação suprema das suas doutrinas e da 

soberania de Deus. Apesar disso, a Igreja Católica tem sido um pouco mais 

condescendente que as outras três religiões, concedendo ritos funerários mais 

ou menos idênticos aos de quem morre de morte natural. Nas restantes, o 

corpo é simplesmente enterrado, sem qualquer cerimónia, e normalmente sem 

a presença da família. 
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A igreja representa um papel importante no interior do município e estas 

ideias em relação ao suicídio são prováveis que estejam presentes até mesmo 

nos dias de hoje, quando as pessoas tratam de ocultar a causa de uma morte 

por esse fenômeno. Segundo a entrevistada, realizar uma intervenção a partir 

de seus contatos com a igreja trata-se de um novo viés, para pensar a 

prevenção do suicídio, que não é apenas através do poder público. Sendo 

assim relata que realiza uma atividade com quatro grupos de mulheres. Esta 

intervenção é inovadora e ocupa os vácuos de assistência, onde as equipes de 

saúde não conseguem chegar.  

O apoio emocional oferecido por instituições religiosas trata-se de um 

fator de proteção, pela conservação da vida e muitas vezes é provável que 

esse trabalho seja mais eficiente, pelo seu próprio dogmatismo e sua 

capilaridade e atinja locais mais distantes no interior, onde outras estruturas 

não têm acesso. Outra ação referida pela entrevistada era de que antes do 

projeto de capacitação, ela fez parte da equipe que construiu o CAPS em 

Santa Cruz do Sul. Esta ainda refere que a intervenção do CAPS se utilizava 

da “Estratégia de Saúde da Família”, para construir e aprimorar a rede. 

Para a formação dessa unidade, houve um treinamento para os 

profissionais, que iriam atuar. Aconteceu essa formação, porque Santa Cruz do 

Sul, estava no ranking dos maiores índices de suicídio no país. O trabalho de 

intervenção consistia em uma ação diferenciada para as pessoas que tem 

riscos e tentam o suicídio. Foi criada uma ficha de triagem com uma 

classificação relacionada às ideias de suicídio. 

De acordo com Werlang e Botega (2004), o suicídio é comumente 

classificado em três diferentes categorias: ideação suicida, tentativa de suicídio 

e suicídio consumado. Apesar de poucos dados serem disponíveis, alguns 

estudos clínicos e epidemiológicos sugerem a presença de um possível 

gradiente de severidade e de heterogeneidade entre estas diferentes 

categorias.   

Assim, num dos extremos, pode-se ter a ideação suicida (pensamentos, 

ideias e desejos de se matar), e no outro, o suicídio consumado, com a 

tentativa de suicídio entre estes. A presença de ideação suicida e, 
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principalmente, de uma história prévia de tentativa de suicídio, têm um 

importante valor preditivo na avaliação do risco para o suicídio, podendo ser 

um primeiro passo importante na efetivação do ato autodestrutivo fatal 

(WERLANG e BOTEGA, 2004).  

Outra participante do estudo ainda em Santa Cruz do Sul, que fez parte 

da capacitação, ratifica estas informações anteriores e ressalta que existiam 

ações preventivas, no município, talvez não oficiais, que consistiam em uma 

abordagem diferenciada no CAPS, sempre pensando que as urgências e 

emergências estavam ligadas as tentativas de suicídio. (C)  

E dessa forma possuindo uma abordagem diferenciada para os 

pacientes que trazem esse tipo de sintomas. Entretanto, quando começaram, a 

quantificar e tentar levantar o perfil dessas pessoas puderam pensar em 

algumas estratégias mais diretas. Eles possuem uma escuta diferenciada para 

pacientes com pensamento suicida e criaram uma ficha de triagem. Então ali 

eles definem se a pessoa só tem ideação e/ou planejamento, definindo a 

gravidade. (D) 

Então já existe um trabalho a mais tempo em prevenção ao suicídio com 

algo distinto. Assim todos os pacientes, independente do por que são 

encaminhados e sempre são questionados em função do referido fenômeno.   

4.1.3 São Lourenço do Sul 

As representantes de São Lourenço do Sul, duas participantes do 

estudo, uma que havia feito a capacitação e a outra que não tomou parte nas 

capacitações. 

A primeira entrevistada, que não havia recebido a capacitação, foi 

trabalhar em São Lourenço do Sul, a partir de 2010. Segundo ela, todas as 

ações e todos os casos de suicídio eram de responsabilidade da coordenadora 

do CAPS AD ( Álcool e Drogas). Ela era referência para os casos que se 

tratava desse fenômeno no município de São Lourenço do Sul. As ações que 

havia até então era de oferecer treinamento e capacitações locais aos 

funcionários dos Postos de Saúde e da Saúde Mental.  

No ano de 2010, em São Lourenço houve dez suicídios no município e a 

profissional que era referência se sentiu muito cansada e extenuada, por ser a 
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única referência do município nestes casos. Então foi criado um colegiado de 

saúde mental que delineia as políticas e formas de ação. Esse colegiado 

chegou à conclusão que deveria aumentar a rede que cuida desse assunto, a 

Rede de Cuidado. Sendo assim, elaborou o protocolo de prevenção ao 

suicídio, onde  todos os profissionais que trabalham com a Saúde Mental e 

Saúde Básica, criaram ações específicas baseadas no Manual de Prevenção 

ao Suicídio do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), onde está especificado 

como avaliar os riscos e quais os encaminhamentos que cada departamento da 

saúde deve proceder nestes casos. Ficou definido que o risco de suicídio é 

prioridade. Definiram com os coordenadores da atenção básica, como seria o 

fluxo nas tentativas de suicídio nos postos de saúde. Outra ação desenvolvida 

em São Lourenço do Sul ocorre nas reuniões do colegiado onde são trocadas 

informações referentes a quantas tentativas tiveram, quantos pacientes 

encontram-se em risco e como está sendo feito o tratamento desses pacientes 

em cada serviço.  

A partir daí são discutidas ações e além das ações são feitas as 

notificações, junto à vigilância em saúde, porém com o protocolo próprio que 

criaram. A partir desse sistema está havendo um acompanhamento longitudinal 

de cada paciente desde quando ele chega ao hospital ou ao posto de saúde, 

qual o motivo pelo qual foi notificado.  

“Um “Termo de Compromisso” pode ser estabelecido com a 

família no sentido de implicá-la nos cuidados com o paciente. 

Esse termo não tem valor legal algum, mas sela um 

comprometimento entre equipe e família nos cuidados com o 

paciente” (BRASIL, 2011). 

Neste município identifiquei, que a vigilância em saúde faz o 

acompanhamento desse paciente semanalmente, como ele está, como esta 

sendo cuidado, atendido e para onde foi encaminhado. Outras formas de ação 

foram às várias capacitações próprias para toda a rede e em cada unidade elas 

foram realizadas baseadas no Manual de Prevenção ao Suicídio do Ministério 

da Saúde, 2011.   

Para complementar e auxiliar os servidores da saúde municipal, todos os 

funcionários possuem o manual de bolso (publicação resumida do Manual de 
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Prevenção ao Suicídio, do MS, 2011) e o carregam. É feito um treinamento 

com os profissionais da saúde, para que todos consigam reconhecer os riscos 

e saberem que encaminhamento é necessário em cada situação. Atualmente 

está sendo realizado esse treinamento, com os agentes comunitários de saúde 

e com as equipes das unidades básicas de saúde.  

A segunda entrevistada participou da capacitação e até 2010 era a única 

responsável pela prevenção ao suicídio. Ela confirma as respostas da 

entrevistada anterior, a criação  do Conselho de Saúde Mental e só acrescenta 

que eles usam muito o telefone para o contato desse serviço. Enfatiza essa 

prática, para informar os pacientes de risco e os encaminhamentos. Ressalta 

também que cada CAPS tem dois responsáveis pela prevenção ao suicídio, 

mas todos os profissionais são responsáveis. 

Ela coloca que as ações e os atores são os mesmos mencionados pela 

entrevistada anterior , com a liderança dos CAPS, refere também a questão da 

divulgação do projeto em todos os meios de comunicação ,utilizando todos os 

espaços possíveis. Uma informação que ela destaca, é a mudança do modelo 

utilizado, que antes centralizava as ações nela, e, agora estão diluídas nos 

serviços. Refere que houve muita dificuldade para sensibilizar as pessoas para 

a questão do suicídio e hoje todos os profissionais da rede estão 

sensibilizados. Até 2010 eles não conseguiram isso porque era um tabu e que 

gerava um desconforto, inclusive nela. Muitas vezes, ao chegar à  cidade para 

trabalhar, a primeira informação que queria ter era se a morte do dia,  foi por 

suicídio. Hoje, os profissionais sentam, conversam, e, através das 

sensibilizações viram que o suicídio existe, deve ser visto e discutido. O 

problema ficou mais diluído, porque houve uma descentralização. Hoje os 

pacientes são dos serviços e não centralizado na coordenadora.  

Lidar com situações de suicídio não é fácil, mexe com nossas emoções, 

nos faz sentir medo, tristeza, impotência. Nessas horas é importante acreditar 

que existe uma saída, que você vai fazer a diferença. Lembre-se que você não 

está sozinho para lidar com uma situação tão difícil, você pode e deve contar 

com seus colegas de equipe para partilhar seus sentimentos. (BRASIL, 2011, 

p.54)  
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De acordo com as recomendações do Manual de Prevenção ao Suicídio, 

MS, 2011, é importante que haja diálogo sobre o assunto na equipe, inclusive 

com um horário definido para falar e refletir. Além dos seus companheiros de 

equipe, existem os profissionais dos CAPS e dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), que também podem  dar apoio. 

4.1.4 Venâncio Aires 

 A seguir descrevo as ações de prevenção ao suicídio no município de 

Venâncio Aires. Segundo uma das entrevistadas que recebeu capacitação, não 

havia nenhuma ação sobre prevenção ao suicídio antes. Elas começaram a ser 

pensadas somente a partir das capacitações realizadas pelo nosso Projeto. 

Quanto mais difícil for o problema, mais se deve conversar sobre ele, 

pois nestas horas podem aparecer ideias e soluções que não tinham sido 

pensadas antes. Esses projetos só funcionam quando temos uma equipe 

transdisciplinar envolvida, engajada e que se entrega à ação da prevenção. 

Onde todos são responsáveis, desde o vigilante, a higienização, os técnicos e 

os gestores. 

4.2. Qualificação das Ações 

4.2.1 Candelária  

Quanto  a qualificação das ações, os participantes do estudo da cidade 

de Candelária, pontuaram como boa, pois salvaram 135 vidas. Em 2009 

tiveram dois casos e no ano passado tiveram nove, mas evitaram 135 

tentativas.  

Através do projeto conseguiram elaborar uma rede que atende essas 

pessoas que tentaram o suicídio. Ressalto  que os casos de suicídios foram em 

áreas desassistidas, comprovano que onde tem o programa,  a prevenção 

funciona. Quanto ao fato da área rural ser muito maior que a urbana, observo 

que ela é grande e dispersa, não tendo cobertura assistencial. 
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Figura 8: Rede de vigilância, prevenção e controle na área da saúde. 

 
Fonte: (BRASIL, 2011 p. 20)  

 

Além das ações citadas, as comunidades contam com a visita de uma 

unidade móvel com vários profissionais da saúde. 

4.2.2 Santa Cruz do Sul 

Quanto a Santa Cruz do Sul, as profissionais entrevistadas consideram 

as ações positivas, pois todos participam. Como o programa foi bem recebido, 

até nas escolas foi bem aceito, pois agindo como rede conseguem socorrer e 

acolher mais e melhor as pessoas dando um atendimento terapêutico correto. 

Fazendo um bom trabalho de prevenção e dando as famílias informações. 

A prevenção do suicídio e a promoção da qualidade de vida deveriam 

fazer parte do projeto político pedagógico das escolas, devendo ser trabalhado 

por profissionais capacitados para  a realização de  debates com os 

professores e com os alunos. Pesquisas nacionais e internacionais têm 

mostrado que essas ações possibilitam a redução do número de suicídios, 

principalmente a partir da conscientização dos jovens sobre o tema (BORGES, 

WERLANG e COPATTI, 2008; FICHER e VANSAN, 2008). 

Quanto à qualificação, elas consideram boa, apesar dos resultados ruins 

dos últimos dois anos. Sendo assim, acreditam que é necessário uma 
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intensificação das ações. Um fato que chama muito a atenção é que só as 

pessoas da etnia branca se matam e que 97% são homens, sendo a grande 

maioria dos casos,  ligada ao endividamento que, paradoxalmente, está ligada 

a facilitação do crédito. 

Neste município de 114 mil habitantes há uma cobertura de quase 50% 

dessa população pelas Equipes de  Saúde da Família, mas apesar disso tudo 

houve um aumento dos suicídios.  Onde não há equipe de saúde da família, 

nem unidade básica de saúde, quem atua na prevenção ao suicídio é a igreja.  

Quando os pacientes da zona rural, chegam ao CAPS, a equipe tem 

dificuldade de fazer um atendimento intensivo porque estes não tem 

internação. E por estarem afastados da sede do município ficam desassistidos, 

pois não podem passar o dia no CAPS e retornarem as suas residências à 

noite, porque fica inviável, devido à distância. O ideal é que houvesse uma 

cobertura assistencial de 100% da população, para evitar essa desassistência. 

Seria necessário um CAPS III, no qual os pacientes pudessem ser internados, 

dando assistência regional. 

4.2.3 São Lourenço do Sul 

Na visão da entrevistada de São Lourenço do Sul, as ações são 

qualificadas como, extremamente, positivas, porque antes eram centradas no 

CAPS e hoje todos os profissionais da rede estão sensibilizados para o 

problema do suicídio. (E)  Enquanto que a outra profissional, que não fez a 

capacitação, afirma que houve uma metodologia na mudança de trabalho 

realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, o acompanhamento passou a 

ser longitudinal da pessoa que as procura. Além disso, criaram um protocolo. E 

houve uma diminuição no número de suicídios. Em 2010 tinham 10 suicídio, 

caiu para seis em 2011 e no ano de 2012 estavam com um. Segundo ela 

“parece que funcionou bem”. (F) 

4.2.4 Venâncio Aires 

Quanto à qualificação das ações, as entrevistadas classificaram como 

eficientes até 2010, já que naquele período os índices de suicídios estavam 

estabilizados. Em 2011 e 2012 se encontram em um momento de repensar as 

atuações, pois não estão conseguindo reduzir mais os índices. 
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4.3. Atores e Organizações 

4.3.1 Candelária 

Em Candelária o projeto de prevenção do suicídio é desenvolvido pela 

Secretaria Municipal da Saúde, EMATER e toda a rede municipal de Saúde 

que é composta pelos CAPS, Unidades Básicas da Família, Secretaria da 

Saúde, SAMU, urgências e emergências, Brigada Militar e Igreja. Neste 

município o agente comunitário de saúde é o mediador, pois conhece as 

pessoas, bem como os integrantes da EMATER e pessoas da igreja. 

4.3.2 Santa Cruz do Sul 

Na cidade de Santa Cruz do Sul, os profissionais da saúde, começaram 

a se preocupar com o suicídio, a partir do levantamento de dados em 2005.  

As organizações que intensificaram esse trabalho foram os CAPS e a 

partir daí de forma sistemática, hoje, já conhecem essas pessoas de risco, 

desde o momento que chegam até o momento que ela vai voltar a ser inserida 

na comunidade dela. 

Nessa cidade os principais atores da prevenção do suicídio são os 

agentes comunitários de saúde, os médicos, enfermeiros e os profissionais dos 

CAPS.  

Então hoje participam desse projeto de prevenção ao suicídio os 

profissionais da saúde, e aos poucos os da educação, os das entidades 

religiosas, voluntáriose pessoas leigas que participam do CVV (Centro de 

Valorização da Vida). 

Para a profissional (D), que não participou da capacitação, os atores são 

os CAPS, PPV (Programa de Prevenção a Violência) e o grupo de 

sobreviventes, Equipes de Saúde Básica, Equipe Saúde da Família, 

enfermeiros, agentes comunitários de saúde, Equipe de Saúde Mental, 

Sindicato da Alimentação e Secretaria Municipal da Saúde.  
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4.3.3 São Lourenço do Sul 

Os atores e organizações que participam dessa rede de cuidados são 

profissionais da Rede da Saúde Mental,  da Atenção Básica e do hospital que 

obedecem ao protocolo elaborado pelo CAPS. 

4.3.4 Venâncio Aires 

Em Venâncio Aires constatou-se que inúmeras entidades do município, 

nas mais variadas esferas da atenção, participam da organização da 

prevenção ao suicídio, são elas: a Brigada Militar, a EMATER, Educação, 

Assistência Social, CAPS e Hospital.  

 

4.4. Integração entre Atores e Organizações 

4.4.1 Candelária 

Em Candelária a entrevistada acredita que sim; existe integração, 

porque conseguiram sensibilizar todos os trabalhadores, colocando os agentes 

comunitários de saúde  a seguir a orientação da secretaria municipal de saúde, 

que é de deixar uma pessoa responsável por aquela família. 

“Como se fosse “o sombra” acompanhando 24 horas por dia, 

mesmo final de semana pra ter o encaminhamento correto, ou 

que uma pessoa se responsabilize por acompanha esse 

paciente até o atendimento dele com o profissional de saúde”. 

(A) 

Ainda segundo essa entrevistada, essa vigilância domiciliar é um ponto 

muito positivo que agente conseguiu em relação a Estratégia de Saúde da 

Família, EACS (Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde). O hospital 

também está sendo um grande parceiro, porque todas as notificações e todas 

as entradas, automaticamente, eles ligam para o CAPS.   

O profissional do CAPS vai até o hospital, faz o acompanhamento, há 

um vínculo. No interior, muitas pessoas procuram a EMATER, já encaminham 

para dizer que uma pessoa se isolou, a população já consegue ver alguns 

sintomas de depressão. De acordo com as entrevistadas, elas não se 
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deslocam nenhuma vez para o interior para falar sobre suicídio, mas “Ele” que 

representa a EMATER, faz essa fala, e várias pessoas já foram encaminhadas. 

Programas de prevenção comunitários que                                                     
acolhem usuários atendidos por equipes interdisciplinares têm 
obtido resultados satisfatórios. No Brasil, a proposta de 
atenção integral e o atendimento de usuários em linhas de 
cuidado constituem um dos cenários para a organização de 
políticas de atenção ao suicídio, tendo em vista a integralidade 
e a ação intersetorial. (GOMES e MINAYO,2010). 
 

Já na tangente da divulgação, neste município, o tema sobre o suicídio é 

publicado nos meios de comunicação, no jornal local e folders distribuídos para 

a população como o caso do Programa de Promoção À Vida e Prevenção ao 

Suicídio de Candelária-Sim a Vida. A divulgação foi feita no Jornal Zero Hora, 

meio de comunicação classificado como o jornal de maior circulação, no estado 

do RS. A reportagem apresentada no mês de Maio de 2012, anuncia que a  

cidade, após o projeto de capacitação, levou a redução de casos de suicídios 

no município do Vale do Rio Pardo, em que o manual foi a base das ações. 

 

4.4.2 Santa Cruz do Sul 

Neste município foi muito difícil a integração entre o CAPS e os outros 

setores. Entretanto a entrevistada (D) que não participou da capacitação 

entende que em um momento ocorre uma integração, onde todas as 

instituições estão envolvidas, que é a participação no Fórum Municipal e 

Regional de Saúde, onde são discutidas essas ações em diversos níveis. Sua 

preocupação é que apesar disso houve um aumento de eventos suicidas que 

triplicou. Ressalto que quando questionada sobre o levantamento do 

Geoprocessamento, a entrevistada o desconhece, o que causou 

estranhamento, pois a sua colega cita a existência do mesmo. Bem como em 

relação ao grupo de sobreviventes, essa afirma a existência enquanto que  a 

outra nega.  

  Para as entrevistadas de Santa Cruz do Sul a mídia local dá as 

informações através do jornal, que tem dado uma grande ajuda na divulgação. 

Apesar da oposição do gestor municipal de Saúde a essa exposição, devido ao 
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ano eleitoral, segundo uma das entrevistadas. Quando foi questionada sobre o 

impacto das capacitações no município:  

“Então, não diria que foi um impacto muito visível grandioso. 

Mas mais sutil, até porque o gestor não queria que se 

divulgasse isso. Acho que por ser essa questão mais política 

mesmo. Era um ano eleitoral e não se devia falar muito.” (C) 

Apesar dessa postura do gestor, as profissionais do CAPS, em Santa 

Cruz do Sul, tiveram seus estudos divulgados no Jornal Gazeta do Sul em 

Agosto de 2012,durante a semana de prevenção.   

 

4.4.3 São Lourenço do Sul 

Em São Lourenço do Sul a parceria do CAPS com o hospital apresenta-

se diferente de Venâncio Aires, segundo a entrevistada, esta instituição não 

quis compor  o protocolo, colocando ali, qual o fluxo que eles seguiriam, mas 

para a profissional, o que interessava era que  os outros pontos da rede 

pudessem organizar ações nesse sentido. E quando precisassem acionar o 

hospital, as pessoas saberiam que iriam ter um atendimento na instituição. 

Apesar da conduta independente deles, não deixam de se responsabilizar 

quando a pessoa chega no hospital.  

Foram feitas várias conversas com eles e o protocolo criado foi discutido 

com os memsos. Mas não tinham como impor uma forma de trabalho, então 

contaram com o hospital, como uma ponta de rede, no momento de maior risco 

e nas tentativas de suicídio. Algo importante relatado pela entrevistada é que 

os médicos plantonistas não participam do colegiado, muitas vezes, 

inviabilizando uma integração. Seria interessante a participação de todos nesse 

colegiado. (E) 

Ainda tratando-se da integração entre atores e organizações, ressalta-se 

o papel da mídia. Segundo Beautrais (2006), a mídia tem fundamental posição 

na sociedade contemporânea devido a influência que exerce, principalmente, 

na área da saúde, sobre fatores de risco e agravos como é do próprio suicídio. 

Estudos apontam que a prevenção necessita das ações e integrações de 

vários setores na sociedade, onde a mídia dissemina informações que podem 
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ser relevantes e adequadas,  para informar a comunidade os locais que 

disponibilizam suporte e atendimento especializado. 

Quanto as questões referentes a mídia uma das entrevistadas, ao ser 

questionada como é divulgada as informações sobre suicídio, referiu que as 

informações são anunciadas dentro dos próprios serviços: “Sim, nos veículos 

de comunicação, a gente aborda dentro dos serviços mesmo. Onde tem 

espaço, nós estamos”(F). 

 Pelo exposto concluí que a divulgação em São Lourenço do Sul é feita 

mais através da própria rede e não tivemos acesso a nenhum material de 

divulgação. 

 

4.4.4 Venâncio Aires 

Nesse município aparece a intersetorialidade entre os serviços. O 

hospital e o CAPS fazem reuniões semanais nos seus núcleos e um 

profissional do CAPS faz a integração entre estes setores, através da 

discussão de casos e elaboração dos planos terapêuticos e também participa 

da reunião do hospital.  

 Ainda sobre a integração, esta funciona muito bem, mas o problema 

maior são os plantonistas da emergência, que não estão todos os dias, pois  

são médicos de fora do município, que não estão integrados ao projeto e  não 

realizam o procedimento adequado. Além de não aderir ao projeto, eles o 

sabotam, por essa razão, a liderança é das enfermeiras, porque elas aderiram 

ao projeto e estão engajadas nele. Elas criaram um chamado plantão de 

escuta, no qual  fazem uma triagem dando uma atenção especial para as 

pessoas de risco de suicídio. (G) 

Ressalta-se que esse plantão de escuta possui uma importância muito 

grande, pois este acolhe qualificadamente o paciente classificando-o conforme 

o risco de suicídio. (H) 

Quanto à cidade de Venâncio Aires, a mídia tem se preocupado em 

trazer às informações adequadas a população, um exemplo disto é a matéria 

divulgada, através do jornal local Folha do Mate, onde teve uma série 
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premiada, sobre a prevenção do suicídio, de autoria da jornalista Carolina 

Schmit. 

Percebem-se claramente questões divergentes nesses municípios 

quanto a forma que a mídia local divulga e participa das ações desenvolvidas 

referentes ao fenômeno suicídio. Assim como ainda pairam muitas dúvidas da 

melhor maneira a se fazer esta integração, entre a mídia e os atores da 

prevenção a este fenômeno. 

Para Etchichury (2012), ao referir-se ao papel da mídia na prevenção do 

suicídio, enfatiza que as redações dos jornais têm dificuldades em lidar com a 

notícia. O autor assevera que há um temor em encorajar suicidas em potencial 

que poderiam se identificar com as histórias retratadas pela imprensa. 

Porém, conforme o Manual de Prevenção ao Suicídio e Promoção da 

Vida vale ressaltar que, mais que a notícia em si, o importante é a forma como 

é divulgado o evento, evitando o sensacionalismo. Com relação a integração 

com os demais atores os profissionais da mídia podem contribuir de forma 

peculiar na formação da rede de prevenção. 

4.5. Liderança 

4.5.1 Candelária 

Em Candelária, segundo as entrevistadas, os lideres são as pessoas 

que mais sabem, sendo assim, acreditam que o CAPS tem um papel decisivo, 

mas é o conjunto todo que faz a diferença. Mas é o agente comunitário que faz, 

consegue trazer e mobilizar a família, ou até o próprio paciente.  

“Historicamente, os ACS representam o elo entre a equipe 

profissional e a comunidade, comum papel de tradutor do 

universo científico ao popular, atuando, também, como 

facilitador do acesso das pessoas aos serviços de saúde”. 

(KLUTHCOVSKY,TAKAYANAGUI, 2006, p. 4). 

 No caso da prevenção do suicídio, essa situação se repete, porque 

esse é o profissional que está mais próximo do sujeito, por estar inserido na 

sua comunidade, no seu território estando mais apto assim a fazer a captação 

de pessoas aos serviços disponíveis na rede.  
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Faz toda diferença se isso for feito de uma forma correta. O CAPS é o 

local de referência para encaminhamento e acompanhamento dos pacientes 

com transtornos graves. Ele está em posição privilegiada em termos de contato 

com o paciente, assim como seus familiares e a comunidade, podendo avaliar 

a sua rede de proteção social em relação a situações de vulnerabilidade para o 

suicídio, além de criar estratégias de reforço dessa rede. (BRASIL, 2011, p.58). 

4.5.2 Santa Cruz do Sul 

A liderança desse processo em Santa Cruz do Sul também é realizada 

pelos CAPS e Secretaria Municipal da Saúde, bem como o pessoal do 

Geoprocessamento, que auxiliam na localização dos suicidas, com essa 

mesma perspectiva, concorda a entrevistada que não participou da capacitação 

que a liderança no projeto de prevenção é  exercida pelos técnicos do CAPS. 

(D). 

4.5.3 São Lourenço do Sul 

Na cidade de São Lourenço do Sul a liderança das ações são realizadas 

pelos CAPS. Segundo as informações das entrevistadas, no horário comercial 

as pessoas que tem riscos de suicídio são encaminhadas para os CAPS, fora 

desse horário são encaminhadas para o hospital. Existe uma integração que é 

realizada no colegiado da saúde mental, onde existe a representação do 

coordenador e mais um funcionário de cada CAPS e mais um representante de 

cada serviço da saúde mental. 

Esse colegiado foi ampliado com a participação de uma equipe de 

redução de danos, o pessoal do hospital, e as coordenadoras da Estratégia da 

Saúde da Família e da Atenção Básica. 

4.5.4 Venâncio Aires 

Em Venâncio Aires, quem lidera o processo é o hospital, o CAPS e os 

agendes comunitários de saúde, mais recentemente. Mas dentro desses, a 

equipe de enfermagem é quem tem a liderança, fazendo o contato hospital e a 

equipe de saúde mental.  
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4.6. Impacto das Capacitações 

4.6.1 Candelária 

As entrevistadas de Candelária ao se referirem ao impacto das 

capacitações enfatizaram que foram positivas pela sensibilização e que houve 

uma mobilização para implementar o programa, deu o pontapé inicial, ficaram 

atentos e estimulou-os a fazer alguma coisa. O projeto serviu para despertar o 

problema epidemiológico alertando-os para esse viés. 

4.6.2 Santa Cruz do Sul 

Quando ao impacto que ocorrera depois das capacitações em Santa 

Cruz do Sul, pensam que a equipe ficou motivada a pensar uma estratégia de 

prevenção.  

Trabalhar de forma mais  sistematizada, articulada e em rede, bem como  

fazer com que o assunto seja mais falado e divulgado. Crê, a entrevistada, que 

deu uma evolução e que as capacitações fortaleceram a rede contribuindo com 

novas terminologias, fazendo com que o assunto não seja mais tabu. Auxiliou a 

sensibilizar as pessoas para se mobilizarem e partir para uma ação e 

articulação com as equipes de saúde da família e unidades básicas da saúde. 

É assunto prioritário, chamar atenção do suicídio para os agentes comunitários 

de saúde, colocou o assunto na mídia e a equipe da saúde mental ficou muito 

mais focada nesse assunto. Houve uma troca de informações entre os 

municípios. (C) 

A entrevistada (D) ao referir-se ao impacto das capacitações concorda 

que as pessoas ficaram mais atentas, porém não foi muito visível, mas sutil. 

Verifica-se que houve um boicote ao projeto, mas apesar disso tudo se percebe 

uma mudança do fazer da equipe. Perpetrado pelo gestor municipal de Saúde 

que não queria noticiar o assunto diante do aumento da incidência do mesmo. 

Como se ignorá-lo, fosse solução. Finalizando, afirma que o impacto das 

capacitações foram positivas, em especial, pela elaboração do manual, sendo 

um alerta, para eles, estas questões sobre o suicídio.  
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4.6.3 São Lourenço do Sul  

Em São Lourenço do Sul, a entrevistada (E) que recebeu a capacitação, 

refere que elas foram efetivas e as profissionais que participaram do projeto 

foram responsabilizadas pelas  capacitações para os demais profissionais da 

rede de saúde municipal . 

 Houve um apoio do Secretário Municipal de Saúde, que além de apoiar 

as capacitações ampliou a equipe da prevenção do suicídio, sendo que hoje 

existem dois profissionais de cada serviço responsáveis pela prevenção do 

suicídio. E a partir de 2010 começou a haver uma diminuição do suicídio no 

município. 

4.6.4 Venâncio Aires 

Em Venâncio Aires o principal impacto das capacitações, foi o das 

notificações, que servem para dar um destino para as pessoas que tem algum 

risco de suicídio, procedimento que não era feito antes e essas ações só 

começaram após a capacitação do Projeto, foram feitas através do SINAN, 

diferente dos outros municípios. (G) 

 

4.7. Notificações de tentativas e casos de suicídio.  

4.7.1 Candelária 

Na cidade de Candelária os sujeitos da pesquisa informaram  que não 

fazem  as notificações porque a equipe é pequena e cada profissional tem 

várias coordenações, não restando oportunidade para fazer esse trabalho, que, 

de certa forma, demandaria muito tempo pela extensão do questionário “on 

line”. 

4.7.2 Santa Cruz da Sul 

Em Santa Cruz do Sul, identificaram-se as mesmas dificuldades quanto 

as notificações, documento muito extenso, fora dos padrões e de grandes 

solicitações de tempo para preenchê-lo.  
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Afirmam que são bem precárias as notificações nesse município, apesar 

dos treinamentos porque são várias páginas de dados a serem 

preenchidos.Comentaram  que se tivessem um atalho facilitaria. Além disso, os 

funcionários precisam atender os pacientes e não tem tempo para preencher 

questionários. Eles precisam optar entre atender os pacientes ou preencher 

formulários. Outra questão é que os profissionais acreditam que não seja 

função deles, havendo a necessidade de um técnico administrativo para 

realizar as notificações.  

A entrevistada (D) que não realizou a capacitação neste município, 

entende que quanto a notificação, houve uma intensificação em 2010, mas 

ainda ela chama a atenção da não divulgação dos suicídios pela mídia devido a 

uma proibição da parte do gestor municipal de saúde. Segundo ela: “Acho que 

por ser uma questão  mais política mesmo. Era um ano eleitoral e não devia se 

falar muito”. 

4.7.3 São Lourenço do Sul  

Em São Lourenço do Sul ao serem questionadas sobre as notificações 

afirmaram que, a notificação é feita através do protocolo confeccionado pelo 

colegiado. Em relação a notificação do Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação (SINAN)  relata que não tem a obrigação compulsória de notificar.  

O SINAN envolve uma série de outras violências também e o município acabou 

não se organizando para utiliza-lo para o suicídio. Então o colegiado criou uma 

ficha de notificação que as pessoas em qualquer ponto da rede encaminham 

para a vigilância em saúde onde é feito o monitoramento e o encaminhamento, 

mas deverão notificar pelo SINAN, a partir de 2013. 

O programa SINAN Relatórios foi desenvolvido com o objetivo de gerar 

relatórios com o resultado dos indicadores do Pacto pela Saúde que têm como 

fonte de dados o sistema SINAN. O aplicativo gera os relatórios a partir da 

base Postgres do SINAN NET ou da base DBF das versões NET ou ONLINE 

do SINAN. Além dos indicadores do pacto o aplicativo também gera outros 

relatórios, como por exemplo, o relatório de regularidade na alimentação do 

SINAN. Os relatórios estão distribuídos na tela do aplicativo em cinco (05) 

grupos: Análise de Completitude; PACTO 2010/2011; PACTO 2008/2009; 



 
 

 75

Regularidade na alimentação do Sinan; e, Outros Relatórios. O aplicativo é 

distribuído gratuitamente e está disponível para download na página do 

Ministério da Saúde no link www.saude.gov.br/sinanweb. 

4.7.4 Venâncio Aires 

 Em Venâncio Aires percebe-se a melhor notificação do estado, é uma 

das poucas que notifica e faz um serviço de excelência nessa área. Em seu 

trabalho de conclusão de curso de especialização em Psiquiatria, Schwertz 

(2012), analisou os dados da vigilância sanitária do município de Venâncio 

Aires.  A autora assevera que segundo a Secretaria de Vigilância de Saúde de 

Venâncio Aires, em 2011 o número de suicídio foi de 14 para uma população 

de 65.946 habitantes. O número de tentativas foi de 23 casos (Figura 10). 

Figura 9: Taxa de auto-lesões provocadas em Venâncio Aires 

 

Ainda discutindo estes dados afirma que tal número equivale a uma taxa 

de suicídio de 21,2/100.000 habitantes. Em 2011 de todas as auto lesões 

registradas, 62% foram tentativas de suicídio e 38%, suicídios consumados. 
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Figura 10: Relação entre tentativas de suicídios e suicídios consumados 

 
Fonte: Secretaria de Vigilância de Saúde de Venâncio Aires. 

 

Importante ressaltar nas informações de Schwertz (2012) que Venâncio 

Aires tem 41.400 habitantes (IBGE 2010) na zona urbana e 24.564, na área 

rural  uma vasta extensão que muitas vezes são desassistidas pelas equipes 

de saúde, sendo chamados de vazios assistenciais.   

Dos 14 casos de suicídio ocorridos em Venâncio Aires, quatro ocorreram 

na zona urbana e 10 ocorreram na zona rural (gráfico 4). Ao analisar o trabalho 

de Schwertz (2012), identifico que igualmente a Candelária os suicídios ocorre 

com maior frequência na zona rural.Fato importante a ser considerado em 

termos de prevenção, dando uma ênfase nesta população que necessita de 

assistência continuada para que sejam revertidos estes dados. 
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Figura 11: Distribuição da ocorrência de suicídios em Venâncio Aires 

 
Fonte: Secretaria de Vigilância de Saúde de Venâncio Aires. 

 

Em relação a faixa etária: um tinha 15 anos, 4 estavam na faixa de 44/49 

anos, 4  de 50/55 anos, 3 na  de 60/65 anos, 1 dos 66/70 anos e um caso 

acima de 81 anos (figura 4). 

 

Figura 12: Incidência de suicídios por faixa etária em Venâncio Aires (2011) 

                                 

Fonte: Secretaria de Vigilância de Saúde de Venâncio Aires. 

 

A diferença entre os gêneros foi de 11 suicídios cometidos por homens e 

3 por mulheres, o que representa 79% e 21%, respectivamente (gráfico 7).  
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O que chama a atenção é que se calculássemos a taxa de suicídio 

somente entre a população rural de Venâncio Aires o resultado seria de 

40.7/100.000. E ultrapassaria qualquer outra do Brasil e do mundo. Conforme 

Figura 1. Apesar de todos esses dados importantes referidos acima, chama 

atenção o fato que as tentativas de suicídio não seguem o descrito na 

bibliografia existente, Bertolote et al(2006), refere que para cada suicídio 

completo há cerca de dez a quarenta tentativas. Os números de Venâncio 

Aires não confirmam isso, o que pode estar associado ao fato de as tentativas 

não serem notificadas como uma auto injúria, mas como lesões comuns. 

Ainda no trabalho de Schwertz (2012) pelo visto em Venâncio Aires, 

muitos casos de auto lesões não recebem atendimento médico e muitos que 

recebem não são notificados. A Secretaria de Vigilância de Saúde de Venâncio 

Aires fica junto ao Pronto Atendimento, portanto todos os casos de lesões são 

revisados e notificados. Já os óbitos por suicídio podem ser notificados como 

causa externa do tipo ignorado, induzindo subnotificação do evento. Então 

estas situações, registradas acima, são as mais importantes dessa cidade. 

Quanto as ações, elas tiveram uma certa eficiência até 2010, conforme as 

entrevistadas, mas no momento devem ser repensadas, porque não estão 

conseguindo reduzir os índices de suicídio.  

Ainda conforme as entrevistadas um fato novo é a constatação do alto 

número de boletins de ocorrência entre os suicidas, comprova a necessidade 

de se olhar o evento como uma questão que atinge um espectro maior. Não 

podemos restringir o problema a uma única área de ação. Vimos que a Brigada 

Militar tem um papel fundamental, porque normalmente é chamada nestas 

situações. Inclusive é importante ressaltar o trabalho anônimo feito por esses 

profissionais que são treinados para a negociação com pacientes em situações 

de risco. Em relação a notificação a área de informática da segurança é mais 

rápida e eficiente que a área de saúde, porque trabalham com informações “on 

line” . 

Como profissionais de saúde, nós ficamos frustrados, porque  a grande 

fonte de dados foi o Boletim de Ocorrência, ele é que tinha a cena do suicido. 

[E vimos que] eles [os policiais] ouviam o que os profissionais de saúde não 

ouviam. Constatou-se que os operadores da segurança pública registravam a 
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história do agravo de modo mais completo que os profissionais de saúde. 

Enquanto estes últimos anotavam as histórias clínicas, não as relacionavam a 

sinais e sintomas de comportamento suicida, evidenciando-se uma dificuldade 

dos serviços para compreender o problema. Esse alheamento do setor era 

corroborado pelo fato de que 60% dos pacientes que haviam se suicidado 

tinham comparecido à Unidade Básica de Saúde sem que a situação de risco 

tivesse sido identificada. Essa constatação alertou o grupo que se formava que 

deveria criar uma abordagem interdisciplinar para a prevenção do suicídio e 

atuar na organização da rede de atenção do município.(TRINDADE, PEREIRA, 

SOARES, 2012, p.2017). 

Além disso, em Venâncio Aires há uma participação de outras entidades 

como a EMATER, a Assistência Social, a Educação que são lideradas pelos 

profissionais do CAPS e do hospital, onde há uma integração entre  as 

enfermeiras das duas instituições que realizam reuniões semanais. O grande 

problema continua a ser como nas outras cidades os profissionais médicos, 

principalmente os da emergência que muitas vezes são médicos de outras 

cidades que vem fazer plantão ali e estão totalmente desinformados em 

relação aos projetos realizados. Quanto às capacitações realizadas pelo nosso 

projeto foram fundamentais porque deram o ponta pé inicial em todo esse 

trabalho prevenção ao suicídio ao nível local. 

Porém Venâncio Aires sofre o mesmo problema que Santa Cruz do Sul, 

a falta de apoio e investimento por parte do gestor municipal de saúde que 

banaliza o evento, considerando-o como uma morte, como de outra doença 

qualquer. Não dando condições de trabalho, não contratando recursos 

humanos necessários e não conseguindo fazer a integração entre os 

profissionais médicos e as demais categorias. Os médicos locais não 

participam do processo de definições das ações, tendo que se fazer um 

trabalho exclusivo com os mesmos de sensibilização, capacitação e 

treinamento.  
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5. Considerações Finais 

           As repercussões do processo de capacitações na prevenção do 

comportamento suicida, nos profissionais participantes do estudo, apontaram 

que estes profissionais tinham conhecimento empírico sobre o assunto, 

entretanto, havia necessidade de uma sistematização técnica a cerca do tema. 

Segundo os participantes do estudo já ocorriam ações de prevenção, 

embora não oficiais, antes do Projeto de Capacitação. Com este trabalho 

houve uma sensibilização para o evento, uma conscientização que já tinham 

uma rede constituída, capaz de tornarem essas ações mais efetivas. 

Cada município pesquisado tem a suas peculiaridades e os profissionais 

manejam as questões do suicídio conforme a rede vai se constituindo. Não 

existe uma receita pronta para pensar essas ações. As capacitações do Projeto 

serviram para despertar um viés epidemiológico, que não existia, havia uma 

banalização do problema, morrer por suicídio era como morrer de outra doença 

qualquer. 

Em relação a criação das redes intersetoriais, identifiquei que a Brigada 

Militar tem um trabalho de notificação mais efetivo do que o da saúde, 

caracterizando-se em um serviço anônimo, com todo detalhamento “on line”. 

Com este trabalho da segurança pública foi possível constatar, que o perfil dos 

suicidas, nestes quatro municípios pesquisados, tinham ocorrências de 42,9% 

na polícia como vítimas e 42,8% como autores.  

Além da segurança pública identificou-se um importante trabalho 

realizado pela EMATER, pela Igreja e pela mídia. A EMATER, atinge os vazios 

assistenciais, onde as equipes de saúde não conseguem chegar e a Igreja 

dentro de um viés dogmático: é proibido se matar, porque “Deus não quer”. 

Essa instituição também colabora com a prevenção, graças a sua capilaridade, 

criando-se, assim, um sistema suplementar, onde uma instituição suplementa a 

outra. A mídia foi uma grande aliada, fazendo a divulgação desses dados, do 

Projeto de Prevenção ao Suicídio e Promoção da Vida. 

          Também devemos ressaltar o papel do Centro de Valorização da Vida 

(CVV). Segundo o site desta Organização não governamental, sua missão é 
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valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena 

e, consequentemente, prevenindo o suicídio. Sua principal iniciativa é o 

Programa de Apoio Emocional realizado pelo telefone, chat, e-mail, VoIP, 

correspondência ou pessoalmente nos postos do CVV em todo o país. Trata-se 

de um serviço gratuito, oferecido por voluntários que se colocam disponíveis à 

outra pessoa em uma conversa de ajuda e preocupados com os sentimentos 

dessa pessoa.  

Mesmo com o reconhecimento deste trabalho pela Organização Mundial 

de Saúde e Ministério da Saúde, apenas uma das quatro cidades pesquisadas, 

ou seja, Santa Cruz do Sul, tem uma filial deste programa de escuta às vítimas 

de violência auto-infligida.  

Quanto a integração das equipes que atuam na área da saúde, elas são 

muito peculiares. Em cidades como Santa Cruz do Sul, não existe integração 

entre a própria equipe do CAPS, sendo que os profissionais ignoram projetos e 

programas do mesmo serviço. Entretanto, são ações fundamentais, por 

exemplo o Geoprocessamento e os Grupos de Sobreviventes. Diga-se de 

passagem, que é a única que tem essas ações importantíssimas.Que se 

fossem compartilhadas, teriam maior êxito, sem dúvida. Em outras, como São 

Lourenço do Sul e Candelária, ocorre uma integração maior. Porém, os 

profissionais médicos em todas as cidades trabalham de forma independente. 

Em Venâncio Aires a integração é sui generis, ocorre a mesma entre as várias 

instituições, mas internamente, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, isso 

inexiste. Quanto aos médicos ocorre um agravante, porque muitos dos médicos 

emergencistas, são de outros municípios, não tendo vínculos com a 

comunidade e com os programas da Secretaria de Saúde Municipal. 

Quanto a qualificação das ações verificou-se resultados díspares, em 

São Lourenço do Sul houve uma diminuição de 90% dos suicídios nos últimos 

três anos. Em Santa Cruz do Sul, houve uma triplicação dos suicídios no último 

ano. Em Candelária, houve um aumento dos suicídios de dois para nove, nos 

últimos três anos, entretanto, segundo as entrevistadas, houve a prevenção de 

135 tentativas de suicídios no mesmo período. Venâncio Aires, mantém-se na 

mesma média, inalterada, continuando ser a cidade brasileira com a maior 
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incidência de suicídios, entre os municípios, com mais de 50.000 habitantes. 

Conforme avaliado pelas entrevistadas, todos os suicídios ocorridos, foram em 

áreas desassistidas, sem cobertura da rede de atenção de saúde.  

Em relação as notificações, somente o município de Venâncio Aires as 

faz através do SINAN, os demais municípios as fazem através de protocolos 

próprios. Justificam que falta gente, que é muito difícil, mas que se propõe a 

fazer no próximo ano desde que tenham recursos humanos. 

Onde existia apoio por parte do gestor público municipal de saúde, 

através de incentivos, investimentos e integração das equipes, houve um 

melhor desempenho na redução dos índices de suicídios e nas tentativas de 

suicídio. Por exemplo, Candelária e São Lourenço do Sul.  

Já  nos municípios em que houve uma banalização, descompromisso e 

até boicote por parte dos gestores públicos de saúde, aconteceu exatamente o 

contrário. Por exemplo os outros dois municípios pesquisados.  

Outro fator preponderante, na prevenção do suicídio foi a cobertura 

assistencial da ESF e a EACS que onde estiveram presentes foi possível 

verificar uma diminuição dos suicídios e das tentativas de suicídio e nos 

chamados vazios assistenciais, regiões desassistidas, aconteceu exatamente o 

contrário.  

Concluindo, apresento  as ações positivas encontradas nesta 

caminhada, para auxiliar  na  Prevenção do Suicídio que, quando juntas, 

tornam o trabalho em rede mais eficiente. 

a) Grupo de apoio aos sobreviventes; familiares e amigos, bem como os 

próprios pacientes que tentaram o suicídio. 

b) Cobertura assistencial da ESF e a EACS. 

c) Notificação específica e simplificada para o suicídio e tentativas. 

d) Divulgação e esclarecimento do tema pelos canais de comunicação. 

e) Recursos humanos qualificados e em constante capacitação e 

treinamento. 
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f) Mecanismo de envolvimento da comunidade (igreja, educação, 

assistência social, segurança, EMATER e mídia). 

g) Canal de comunicação por telefone para escuta, por exemplo: CVV. 

h) Geoprocessamento do mapeamento dos locais, números e perfis dos 

suicídios e tentativas. 

i) Profissionais vinculados com a comunidade. 

Acredito que com esse trabalho demos o primeiro passo para 

concretizar a criação de um embrião para as redes de prevenção do suicído ao 

nível local. 
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Apêndice  A -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Primeira parte: 

Estamos solicitando sua autorização para que você possa participar da 

presente pesquisa, que tem como principal objetivo compreender a dinâmica 

da prevenção ao suicídio no contexto da rede municipal de prevenção e 

controle do suicídio e para os profissionais que a integram. Esta pesquisa está 

relacionada à dissertação de mestrado desenvolvida pelo mestrando Ricardo 

de Campos Nogueira, orientado pelo professor Paulo Henrique de Almeida 

Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação e Mestrado de Saúde da Família 

da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. 

Tal estudo prevê a participação dos membros das equipes de saúde das 

prefeituras municipais que participaram das capacitações, sensibilizações e 

treinamentos para a formação de uma rede a nível local de prevenção e 

controle do suicídio e para os profissionais que a integram, e também os que 

não participam, mas fazem parte da equipe. 

Neste momento, você participará de uma entrevista com duração 

aproximada de 90 minutos, na qual o participante responderá uma entrevista 

semi-estruturada onde os dados obtidos na entrevista serão de uso exclusivo 

para os propósitos desta investigação que são: a elaboração de uma 

dissertação de mestrado e a publicação de seus resultados, protegendo e 

mantendo sigilo da identidade dos participantes. 

O maior desconforto para vocês será o tempo que deverão dispor para 

participar das entrevistas bem como a relembrança de aspectos das 

capacitações, sensibilizações e treinamentos e aos impactos na rede. O 

benefício será a contribuição pessoal e do grupo para o desenvolvimento de 

um estudo científico, assim como a possibilidade assegurada de participação 

na continuação deste trabalho. 

Bem como, aquele que não participou das capacitações, mas é membro 

da equipe da secretaria municipal de saúde.  
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Segunda parte: 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

______________________________________ (primeiro nome e sobrenome), 

residente à _____________________________________________ 

(endereço), concordo em participar do estudo intitulado “Avaliação do 

impacto de projeto de implantação de rede intersetorial de prevenção do 
suicídio em municípios do Rio Grande do Sul”. 

Eu fui completamente orientado pelo mestrando Ricardo de Campos 

Nogueira, que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito 

e duração. 

Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ele 

me entregou uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, 

compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha 

espontânea participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo e 

informar a equipe de pesquisa responsável por mim sobre qualquer 

anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se 

assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser 

examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do 

investigador e por pessoas delegadas pelo patrocinador. Eu concordo que não 

procurarei restringir o uso que se fará sobre os resultados do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 94

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

Investigadores: Ricardo de Campos Nogueira, Paulo Henrique de 

Almeida Rodrigues. 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

Participante: Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

Responsável: Nome: 

_________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

Pesquisadores responsáveis: 

Nomes E-mails Telefones 
Ricardo de Campos Nogueira ricardoc.nogueira@yahoo.com.br (51)81542250 
    
Paulo Henrique de Almeida pharodrigues@gmail.com (021)32316135 
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Apêndice B: Ficha de Dados 

 

LOCAL: ___________________; DATA: __/__/____ 
 
DADOS PESSOAIS 
 
1.1.IDADE:____  
1.2.SEXO: (   ) F;  (  ) M 
1.3. ESCOLARIDADE 
(  ) FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
(   ) FUNDAMENTAL COMPLETO 
(   ) MÉDIO INCOMPLETO  
(   ) MÉDIO COMPLETO 
(   ) SUPERIOR INCOMPLETO  
(   ) SUPERIOR COMPLETO 
1.4PROFISSÃO:_______________; 
1.5.CARGO: __________________; 
1.6.ÓRGÃO ONDE   TRABALHA?____ 
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Apêndice C: 
 
 
Projeto de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio nos 

Municípios de: Candelária, Santa Cruz do Sul, São 
Lourenço do Sul e Venâncio Aires 
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas na fase piloto do 

Projeto de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio nos municípios de: 

Candelária, Santa Cruz do Sul, São Lourenço do Sul e Venâncio Aires. 

O Projeto tem como objetivo inicial desenvolver estratégias de educação 

permanente que possam ser estendidas, inicialmente, aos municípios do 

Estado do Rio Grande do Sul que apresentem elevadas taxas médias de 

suicídio, a partir, principalmente, da capacitação de multiplicadores, visando 

formar redes intersetoriais para prevenção do suicídio, onde as Equipes de 

Saúde da Família (ESF) e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

tenham papel relevante como articuladoras dos diferentes atores e instituições 

envolvidos. Com base na experiência desenvolvida a partir da construção 

coletiva com os municípios envolvidos, existe a intenção do Ministério da 

Saúde (MS) de desenvolver uma estratégia nacional de prevenção primária e 

secundária do suicídio no âmbito das Diretrizes Nacionais para a Prevenção do 

Suicídio. 

Para atender aos objetivos foram desenvolvidas atividades para 

potencializar o conhecimento sobre o tema, através de uma abordagem 

reflexiva e participativa sobre os desafios encontrados, além de discutir e 

identificar as possibilidades de atuação dos profissionais de saúde mental e da 

família, de gestores e outros parceiros institucionais necessários ao 

enfrentamento do problema, numa estratégia de promoção da saúde. O 

método adotado foi inspirado na experiência internacional¹ de prevenção de 

suicídio, tendo como principal pressuposto a ideia de que a partir da 

sensibilização e capacitação de uma série de atores de diversos setores de 

dentro e de fora da máquina governamental é possível formar uma rede de 

multiplicadores. Os conceitos e propostas discutidos poderão ser 

posteriormente ampliados, de maneira sustentada e organizada, em toda a 

rede necessária ao atendimento das situações de suicídio.  

¹            WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) – SUICIDE PREVENTION (SUPRE) – MULTISIDE INTERVENTION 

STUDY ON SUICIDAL BEHAVIOURS (MISS) – SUPRE-MISS – ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE QUE 

NORTEIA AS INICIATIVAS DE PREVENÇÃO DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM TODO MUNDO. 
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Para tanto, foram organizadas diversas oficinas de trabalho para 

recursos audiovisuais, textos, noticias, entre outros materiais, buscando a 

participação ativa de todos. Os participantes eram estimulados a desenvolver 

sugestões de solução a partir da apresentação de situações problema, dentro 

da perspectiva dos recursos existente na rede local de suporte e da 

possibilidade de expansão da mesma. 

As dinâmicas foram desenvolvidas pelos pesquisadores responsáveis, 

contando também com a participação de facilitadores de outros órgãos 

envolvidos, como o MS, a Secretaria Estadual da Saúde (SES), além de 

representantes das Secretarias de Educação e Segurança, tanto estaduais 

quanto locais. A equipe responsável pelo projeto contou, ainda, com a 

contribuição de profissionais indicados pelo MS como consultores especialistas 

do tema. desenvolver os conteúdos relacionados à construção de redes de 

apoio, identificação e construção de indicadores e a construção de diagnósticos 

locais em saúde, com foco na prevenção e na assistência às situações de 

suicídio no âmbito da atenção básica. Para maior aproveitamento dos 

encontros presenciais, as atividades foram desenvolvidas a partir de dinâmicas 

de curta duração, utilizando métodos interativos de debate. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Relatar o treinamento e capacitação das equipes intersetoriais sobre a 

prevenção do suicídio nos quatro municípios envolvidos na fase piloto do 

projeto. 

Objetivos Específicos 

Relatar os desafios encontrados no percurso de construção da rede bem 

como conquistas e encaminhamentos. 
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2- DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  

 

Neste item são apresentadas as atividades desenvolvidas, destacando 

as realizadas pela equipe responsável pelo Projeto em campo e os principais 

atores e instituições que participam do processo da construção da rede social 

de prevenção do suicídio. 

O quadro 1, a seguir, apresenta de forma resumida a situação de 

desenvolvimento das atividades do Projeto: 

 

Quadro 1: Situação de desenvolvimento das atividades 

Objetivo Atividades desenvolvidas Situação 

Capacitação 

de 

multiplicadores 

Preparação da capacitação pela equipe 

responsável (metodologia das oficinas). 

Concluída 

Oficina 2: Capacitação para diagnóstico local 

(perfil do suicida)  

Concluída 

Oficinas 1 e 5 e reuniões: Captação e 

sensibilização de atores da rede intersetorial de 

apoio. 

Concluída 

Oficinas 3 e 4: Estudo dirigido sobre o tema da 

prevenção do suicídio. 

Concluída 

Análise dos estudos do diagnóstico local. Concluída 
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Quadro 1: Situação de desenvolvimento das atividades(cont.) 

Objetivo Atividades Desenvolvidas Situação 

Capacitação  

de 

multiplicadores 

Formulação das estratégias locais de 

intervenção. 

Concluído 

Criação de grupo de debate na internet 

(Googlegroup: “Prevsuicídio”) 

Concluído 

Avaliar o perfil 

epidemiológico 

e sócio-

cultural dos 

municípios 

selecionados 

Levantamento de fontes secundárias de 

informação para a elaboração do perfil 

preliminar epidemiológico e sócio-cultural pela 

equipe responsável pelo Projeto. 

Em 

andamento 

Reunião 1: Confirmação dos municípios 

envolvidos e planejamento das atividades com a 

SES/RS. 

Concluída 

Oficina 1: Sensibilização das autoridades e 

equipes locais de Candelária, Santa Cruz do Sul 

e Venâncio Aires. 

Concluída 

Oficina 2: Elaboração conjunta do instrumento 

de levantamento da rede intersetorial de apoio. 

Concluída 

Realizar o 

diagnóstico 

das redes 

locais de 

saúde e dos 

recursos para 

a prevenção 

Oficina 2 e Reuniões 1, 2 e 3: Sensibilização 

dos setores identificados como parceiros para 

coleta das informações necessárias ao 

diagnóstico local. 

Concluída 

Supervisão do trabalho de campo realizado 

pelas equipes locais (entre as oficinas 2 e 5). 

Concluída 
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do suicídio 
  

Oficinas 3 e 4: Apresentação e discussão dos 

resultados coletados pelos municípios. 

Concluída 

Criação de banco de dados sobre as redes 

intersetoriais de apoio. 

Em 

andamento 

Análise dos dados do diagnóstico local (rede de 

apoio intersetorial). 

Concluída 

Identificação das ações para a prevenção do 

suicídio. 

Concluída 

Identificar 

atores e 

instituições 

para formação 

de rede de 

apoio 

intersetorial 

Oficina 3: Debate para a identificação dos 

setores críticos para a composição da rede de 

apoio intersetorial. 

Concluída 

Sensibilização dos setores parceiros na 

construção da rede de apoio, tanto no âmbito da 

gestão quanto no nível de atuação. 

Concluída 

 

Quadro 1: Situação de desenvolvimento das atividades(cont.) 

Objetivo Atividades Desenvolvidas Situação 

Divulgação 

para as 

autoridades 

municipais de 

saúde para a 

formação da 

Organização de evento para divulgação A realizar 

Realização do evento. A realizar 
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rede estadual 

de prevenção 

 

 

O quadro 2, a seguir, apresenta as atividades desenvolvidas relativas aos 

desdobramentos dos objetivos iniciais, que foram consideradas necessárias 

pela equipe responsável para o desenvolvimento adequado do Projeto. 

 

Quadro 2: Desdobramentos 

Desdobramentos Atividades Situação 

Pesquisa sobre o 

perfil dos suicidas 

nos municípios 

selecionados 

Oficina 2: Elaboração conjunta do 

instrumento de levantamento do perfil dos 

suicidas dos municípios selecionados no 

período 2005-2008. 

Concluída 

Oficinas 2 a 4: Supervisão do levantamento 

de campo realizado pelas equipes locais. 

Concluída 

Criação dos bancos de dados a partir dos 

levantamentos realizados pelas equipes 

locais (equipe responsável pelo Projeto). 

Em 

andamento 

Análise dos dados do diagnóstico local. Em 

andamento 
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Quadro 2: Desdobramentos(cont.) 

Desdobramentos Atividades Situação 

Trabalhos 

aprovados para 

apresentação em 

eventos 

científicos (equipe 

responsável pelo 

Projeto e alunos 

de Iniciação 

Científica) 

III Mostra de Práticas em Psicologia do 

Conselho Regional de Psicologia do Rio de 

Janeiro – Rio de Janeiro – julho de 2009 

II Congresso da Associação Brasileira 

Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas – 

ABRAMD – Rio de Janeiro – agosto de 2009 

Jornada de Psicologia da UNESA – Rio de 

Janeiro – agosto de 2009 

II Simpósio de Atualização em Clínica Médica 

e III Jornada de Iniciação Científica do Curso 

de Medicina da Universidade Estácio de Sá – 

Rio de Janeiro – setembro de 2009 

VII Congresso da Sociedade Brasileira de 

Psicologia Hospitalar – Rio de Janeiro - 

setembro de 2009 

IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva – 

ABRASCO – Recife – outubro de 2009 

XXV World Congresso on Suicide Prevention 

of the International Association for Suicide 

Prevention – Uruguai – outubro de 2009 

XXVII Congresso Brasileiro de Psiquiatria 

Concluído 
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(ABP) – São Paulo – novembro de 2009 

II Congresso de Psicologia da Universidade 

Estácio de Sá – Niterói – novembro de 2009 

10º Congresso Brasileiro de Medicina da 

Família e Comunidade – Florianópolis – 

dezembro de 2009 

X Forúm Social Mundial – Novo Hamburgo – 

Rio Grande do Sul – janeiro de 2010 

Consolidação da 

metodologia 

Validação conjunta da metodologia. Concluído 

Elaboração de Manual de Prevenção 

Intersetorial do Suicídio. 

Em 

andamento 

Artigo de relato de experiência. A realizar 

 

As reuniões e oficinas apontados no Quadro 1, estão discriminadas no Quadro 

3, a seguir. 

Quadro 3: Relatório sintético das atividades de campo 

Data Local Atividade 

Atividades em 2009   

06 de março Porto Alegre Reunião 1: Secretaria da Saúde 

do Estado do Rio Grande do 

Sul. 

31 de março e 01 de 

abril 

Santa Cruz do 

Sul 

Oficina 1: Sensibilização dos 

Municípios e equipes 
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envolvidos. 

04 e 05 de maio Porto Alegre Oficina 2: Construção das 

ferramentas para elaboração do 

diagnóstico local. 

22 2 

e 23 junho 

Candelária Oficina 3: Diagnóstico Local. 

27 de julho São Lourenço do 

Sul 

Reunião 2: Sensibilização local 

com gestores dos municípios. 

28 de julho Porto Alegre Reunião 3: Integração com a 

Secretaria de Segurança 

Pública e Secretária Estadual de 

Saúde (Balanço de Projeto) 

04 e 05 de agosto Venâncio Aires Oficina 4: Construção das 

propostas de intervenção. 

28 e 29 de setembro São Lourenço do 

Sul 

Oficina 5: Pactuação das 

estratégias de intervenção local. 

05 de outubro Rio de Janeiro Reunião 4: Organização da 

estrutura do Manual. 

22 de outubro Porto Alegre Reunião 5: Interação entre os 

dados das Secretárias de Saúde 

e Segurança 

05 de novembro Porto Alegre Oficina 6: Discussão do Manual, 

ampliação dos participantes da 

rede de proteção, com 

incorporação do CIT². 
²            Centro de Informação Toxicológica 
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DATA Local Atividade 

17 de dezembro Porto Alegre Oficina 7: Fechamento das 

atividades do ano, discussão 

sobre os desdobramentos do 

projeto. 

Atividades em 2010   

21 de janeiro Porto Alegre Reunião 6: Licitação para a 

primeira parte do convênio (MS 

e SES), parceria com o CIT e 

encaminhamento do projeto. 

20 de março Rio de Janeiro Reunião 7: Definição da 

estrutura do Manual de 

Prevenção Intersetorial do 

Suicídio.  

20 de maio Santa Cruz do 

Sul 

Oficina 8: Discussão sobre a 

versão preliminar do Manual de 

Prevenção Intersetorial do 

Suicídio. 

02 de agosto Porto Alegre Reunião 8: Definição dos 

desdobramentos finais da 

primeira etapa do projeto e 

encaminhamento. 

 

 


