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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 
Secretaria 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 e 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 identifica-se 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). Verifica-se, também, que o 
apoio de outras instituições comunitárias, fora de área da saúde é fundamental 
para que se concretize esta rede intersetorial.  
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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. 
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