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PORTARIA N.º 177/2019-GDPG/DPE/AM 

CONSIDERANDO a função institucional da 
Defensoria Pública de promover a mais ampla 
defesa dos direitos fundamentais dos 
necessitados, abrangendo seus direitos 
individuais e coletivos, sociais, econômicos, 
culturais e ambientais, sendo admissíveis todas 
as espécies de ações capazes de propiciar sua 
adequada e efetiva tutela, conforme previsão do 
art. 3°, X, da Lei Complementar 01/90; 
CONSIDERANDO que dentre as funções 
institucionais da Defensoria Pública se inclui o 
exercício da defesa dos interesses individuais e 
coletivos da mulher em situação de 
vulnerabilidade, a teor do que estipula do art. 3°, 
XI, da Lei Complementar n. 01/90; 
CONSIDERANDO que cabe à Defensoria 
Pública atuar na preservação e reparação dos 
direitos de pessoas vítimas de qualquer forma 
de violência, nos termos do art. 3°, XVI; 
CONSIDERANDO os compromissos 
assumidos pela Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas no Termo de Cooperação 
Técnica, assinado em 18 de novembro de 2016, 
junto ao Comitê Multi-institucional de Combate 
à Violência Obstétrica no Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO a necessidade de se 
implementar melhorias no trabalho de combate 
à violência obstétrica realizado pela Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais, com previsão no art. 3°, XI, 
da Lei Complementar n°01/90,  
 

RESOLVE 

 

I – INSTITUIR, no âmbito da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, o Grupo de Trabalho, 
com o objetivo de coordenar a atuação da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
junto ao Comitê Multi-institucional de 

Enfrentamento à Violência Obstétrica no 
Amazonas, sobretudo no que diz respeito aos 
compromissos institucionais assumidos no 
termo de cooperação técnica assinado em 18 
de novembro de 2016 no referido Comitê.  
II – DETERMINAR que dentre as atividades a 
serem desenvolvidas pelo grupo de trabalho 
seja realizada a recepção das pessoas 
encaminhadas à Defensoria Pública do Estado 
a partir da Associação civil humaniza coletivo 
feminista, a fim de que se proceda com a coleta 
de dados estatísticos e o encaminhamento ao 
competente órgão de atuação para as devidas 
providências jurídicas. 
III – DETERMINAR que o grupo de trabalho 
auxilie no desempenho da atuação coletiva 
relacionada ao PADAC n. 01/2019-
DPE/DPEAIC/AM, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, Edição nº 939, de 20 de 
fevereiro de 2019, instaurado com a finalidade 
de averiguação da regularidade da prestação 
do serviço público de saúde dispensado às 
mulheres grávidas e nascituros pelo sistema de 
saúde do Estado do Amazonas. 
IV – DESIGNAR para composição do grupo de 
trabalho as Defensoras Públicas Suelen Paes 
dos Santos Menta, Caroline Pereira de Souza e 
Pollyana Gabrielle Souza Vieira, o Defensor 
Público Theo Eduardo Ribeiro Fernandes 
Moreira Costa e o Assessor de Defensor 
Adriano Cézar Lins Carlos, sem prejuízo do 
exercício de suas funções originárias.  
V – DETERMINAR que esta portaria entre em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2019. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 21 de fevereiro de 2019. 
 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 181/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.001213/2019-84, datado de 15.02.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público: 

Nome: MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA 

Cargo: Defensor Público de 1ª Classe  
Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Belo Horizonte/MG 

Período: 12 a 15.03.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 4 (quatro diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 975,93 
3. Valor das Diárias: R$ 3.903,72 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 390,37 
5. Valor total das Diárias: R$ 4.294,09 

Objetivo / Justificativa: 
Participar do “Curso de Formação e Aperfeiçoamento 
para Pregoeiros, Equipe de Apoio e Profissionais da 
Área”. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 21 de fevereiro de 2019. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 182/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.001360/2019-54, datado de 20.02.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora 
Pública: 

Nome: NATASHA YUKIE HARA DE OLIVEIRA  
Cargo: Defensor Público de 4ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: São Sebastião do Uatumã/AM 

Período: 25 a 28.02.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 4 (quatro diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 502,04 
3. Valor das Diárias: R$ 2.008,16 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 200,82 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.208,98 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar Atendimentos e atuar em Audiências 
Judiciais na Comarca de São Sebastião do 
Uatumã/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 21 de fevereiro de 2019. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 

PORTARIA N.º 183/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
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da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO as ações itinerantes da 
Defensoria junto à sociedade, 

RESOLVE: 
I – DESIGNAR os Defensores, Assessores e 
os servidores abaixo relacionados para 
atuarem, sob a Coordenação da Exma. Sra. 
Defensora Pública Dra. Juliana Linhares de 
Aguiar Lopes, na ação Itinerante que 
acontecerá no SHOPPING PHELIPPE DAOU, 
no dia 23 de fevereiro de 2019 a seguir 
destacados: 
 

 Shopping Phelippe Daou 

Dia 23 de fevereiro de 2019 

Defensor Público 

Juliana Linhares de Aguiar Lopes 

Defensora 

Pública 

Equipe Jurídica 

Edilene de Queiroz Lopes 

Gerente – 

DPE - 2 

Raquel Ferreira dos Santos Coordenad
or - DPE-3 

Raimunda Juliane Pereira de 

Albuquerque 

Coordenad

or- DPE - 3 

Reinaldo Oliveira Machado Gonzaga 
Assessor - 
DPE-2 

Equipe de Informática 

Andre de Oliveira Bemfica 

Auxiliar 
Técnico 
DPE-1 

Equipe Administrativa 

Aldener Maciel da Silva 
Auxiliar I de 
Defensoria 

Edilson da Costa Serrão 

Auxiliar II 
de 
Defensoria 

 
II –  ATRIBUIR a gratificação referente à 57% 
(cinquenta e sete por cento) do Jeton Nível 1, 
constante no anexo I da Lei Estadual n. 
3.301/2008, para a equipe jurídica e de 
informática acima indicadas, por dia 
trabalhado. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 21 de fevereiro de 2019. 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 184/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada II) de 
04.12.2018, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 891, pág. 4/10 de 05.12.2018; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 
008/2019-GDPG/DPE/AM, de 08.01.2019, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 909, pág. 
2/29 de 08.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
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20000.001203/2019-49, datado de 15.02.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Corregedora 
Geral: 

Nome: MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA 

Cargo: Defensor Público de 1ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Foz do Iguaçu/PR 

Período: 01 a 04.04.19. 
Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 4 (Quatro Diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 975,93 

3. Valor das Diárias: R$ 3.903,72 

4. 40% do Valor Básico da Diária: R$ 390,37 

5. Valor Total da Diária: R$ 4.294,09 

Objetivo / Justificativa 

Participar da XXXVII Reunião Ordinária do Conselho 
Nacional dos Corregedores Gerais das Defensorias 
Públicas dos Estados do Distrito Federal e da União - 
CNCG-DPE-DPDF-DPU a ser realizada em Foz do 
Iguaçu/PR. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 22 de Fevereiro de 2019. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
 Defensor Público Geral do Estado, em 

exercício 

 

PORTARIA N.º 005/2019-GSPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10º, 
da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 891, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.001243/2019-91, datado de 18.02.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público Geral: 

Nome: RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Cargo: Defensor Público de 1ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: São Paulo/SP – Curitiba/PR 

Período: 26 a 29.03.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 4 (Duas diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 975,93 

3. Valor das Diárias: R$ 3.903,72 

4. 40% do valor básico da Diária: R$ 390,37 

5. Valor total das Diárias: R$ 4.294,09 

Objetivo / Justificativa: 
Participar do Evento New Law Annual Meeting - 
Tecnologia e o Futuro Da Humanidade em São 
Paulo/SP e da Reunião Ordinário do Colégio 
Nacional dos Defensores Públicos Gerais em 
Curitiba/PR. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DOS SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 22 de Fevereiro de 2019. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
 Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 

DEFENSORIA ESPECIALIZADA NA 
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

RELACIONADOS À SAÚDE 
 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
  

Objeto: Colheita de depoimentos e 
levantamento de informações quanto à 
problemática do suicídio no Estado do 
Amazonas, bem como às políticas 
públicas adotadas.  

  

Ao décimo sétimo dia de dezembro de dois 
mil e dezoito, às quatorze horas, no prédio 
da Defensoria Pública do Estado do 
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Amazonas, localizada no endereço 
constante do rodapé, foi iniciada a 
audiência pública para apuração de fatos e 
colheita de informações abrangendo a 
temática do suicídio no Estado do 
Amazonas. 

 

O Defensor Público, Dr. Arlindo Gonçalves, 
dá início à audiência pública e informa que 
a preocupação no que se refere ao suicídio 
não teve início com a Defensoria Pública, 
mas da iniciativa de profissionais da saúde 
mental, como a Dra. Rosângela Aufiero, em 
conjunto com outros profissionais, que 
idealizaram a a formação de um comitê de 
prevenção ao suicídio. 

 

Relata que, durante as duas primeiras 
reuniões para discutir a formação do comitê, 
foi possível a oitiva de depoimentos de 
profissionais da saúde e da educação que 
lograram relatar diversos fatos importantes 
relacionados à temática do suicídio, e que 
se constatou que seria mais produtivo que 
tais depoimentos fossem formulados em 
sede de audiência pública, sendo possível 
seu adequado registro, sendo 
imprescindível na formação de material 
probatório que poderá ser utilizado para fins 
diversos. 

 

Esclarece que o objetivo inicial é o registro 
em ata dos depoimentos, não sendo o foco 
específico a discussão das ações do comitê 
de prevenção, mas sim de oportunizar aos 
presentes a exposição de relatos pessoais, 
informando que cada depoimento será, a 
princípio, limitado a 05 (CINCO) minutos, 

sem prejuízo de eventuais elastecimentos, 
o que irá possibilitar a oitiva do maior 
número de pessoas e de grande gama 
temática.  

 
Após, convidou, para comporem a mesa de 
abertura, Dra. Rosângela Aufiero e Dra. 
Arminda Rodrigues, que estiveram à frente 
da idealização do comitê.   

 

Dada a palavra à Dra. Arminda Rodrigues, 
psicóloga que trabalha na SUSAM, relata 
que, ao chegar a Manaus, conversando 
com a Dra. Rosângela, sempre retornavam 
à temática do suicídio, e decidiram iniciar 
um trabalho que não fosse apenas um 
grupo de desabafo em que as pessoas 
relatassem sua aflição, em especial 
professores, em virtude da recorrência de 
casos. 

 

Após conversas e reuniões com a Dra. 
Rosângela Aufiero, chegaram à iniciativa 
do comitê, relatando que no Brasil inteiro 
tem havido iniciativas semelhantes, para 
além do programa Setembro Amarelo, 
coordenando uma atuação sistemática 
continuada, para o ano inteiro.  

 

Isso levou à proposta da formação de um 
comitê para realizar uma programação de 
ações durante o ano todo, destacando a 
importância da presente audiência pública 
para a oitiva dos pacientes. 

 

Teceu considerações ainda sobre o 
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sofrimento psíquico contemporâneo, uma 
real crise de época, envolvendo a 
fragilidade das relações sociais, como as 
familiares, mas que não é o principal foco 
da presente audiência. Destaca que o 
comitê idealizado precisa aglutinar o maior 
número de participantes e ideias, e que não 
existe fórmula mágica para resolver a 
referida crise.  

 

Os professores com quem tem contato 
relatam que chegam a ter até duas 
tentativas de suicídios por semana. Há 
necessidade, portanto, de um diálogo entre 
os diversos ramos do conhecimento para se 
tentar chegar a uma solução.  

 

Ressalta o grande contingente de 
professores que procuram auxílio, 
informando que não tem o devido preparo 
na área da saúde mental para prestar 
auxílio aos alunos, sendo importante a 
cooperação na construção do caminho que 
se deve seguir. 

 

A Dra. Rosângela Aufiero informa que é 
psicóloga participante do Navima, atuando 
também na coordenação do programa CVV, 
Comitê de Valorização da Vida.  

 

Relata que tenta há dois anos montar o 
referido posto físico, mas que encontra 
dificuldades na implantação, destacando 
que Manaus é uma cidade atípica em que 
há extrema exploração dos habitantes, que 
vivem em condições precárias.  

 

Ressalta que o grupo recebeu apoio da 
Secretaria de Saúde, que cedeu uma sala, 
mas que ainda não possuem os móveis e 
infraestrutura necessária a seu adequado 
funcionamento. Relatou a existência de 
uma “vaquinha virtual” com objetivo de 
arrecadar 05 mil reais para implementação 
do espaço físico do grupo. 

 

Destaca que o CVV é uma organização 
reconhecida pelo Ministério da Saúde pelos 
serviços prestados à Humanidade, 
destacando que o Navima não impede o 
suicídio, mas que podem atuar no sentido 
da prevenção, de ouvir os relatos do 
paciente, prestar o auxílio necessário a 
quem gostaria. Destaca que, em última 
análise, é o sujeito que decide.  

 

O Defensor Público então ressalta a 
presença da Dra. Denise Gutierrez, 
professora de psicologia da UFAM e 
estudiosa do tema, com diversos livros 
publicados, abrindo, portanto, espaço para 
sua exposição.  
 
A Dra. Denise Gutierrez agradece o convite 
e destaca a importância de repassar 
algumas informações à sociedade do ponto 
de vista da academia, informando que tem 
estudado o tema há algum tempo e que 
pretende repassar alguns dados 
estatísticos colhidos neste período. 

 

A Dra. Denise Gutierrez destaca alguns 
dados sobre sua pesquisa. Destaca que o 
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suicídio acompanha a humanidade ao 
longo dos tempos, e que é um objeto de 
estudo que diz respeito a diversas áreas do 
conhecimento. Observa que, ao longo do 
tempo, estas temáticas têm modificado, 
passando desde o heroísmo até a covardia, 
o que ainda se reflete em falas das pessoas 
quando se referem à Referência suicida, 
informando que as taxas de suicídio tem 
aumentado bastante e que é um fenômeno 
geral e mundial, não sendo localizado.  

 

Ressalta que o modo como isso toma corpo 
e se expressa ocorre dentro da cultura e 
dentro de vários contextos, pelo que é 
importante analisar contextos específicos 
em que tais taxas são mais elevadas. 

 
Destaca que a OMS trata o suicídio como 
problema de saúde pública, tamanha a 
magnitude. Ressalta que, analisando as 
faixas etárias, verifica-se que o jovem 
adolescente de 15 a 35 anos e o idoso são 
considerados grupos de risco, 
principalmente o idoso de segunda década 
(acima de 70 anos).  

 

Informa que é importante distinguir a 
ideação suicida, a tentativa e o suicídio 
propriamente dito. Ressalta que o jovem 
adulto costuma ter alto índice de tentativas, 
um índice de 20 tentativas para cada 
suicídio, sendo que entre os idoso o índice 
é de 04 tentativas para 01 suicídio, 
mostrando um planejamento maior que 
demonstra uma decisão mais firme, de 
pessoas que analisam sua vida, seu futuro 
próximo, melhoria ou degradação à saúde, 

a presença de doenças degenerativas 
dolorosas, perda de funcionalidades e etc. 

 
Destaca que no caso do idoso a questão do 
planejamento é muito mais efetiva para o 
ato fatal do suicídio, não sendo comum 
suicídio por impulso, enquanto em relação 
ao jovem adulto é mais comum.  

 

Destaca que por vezes a problemática do 
suicídio é banalizada no sentido de que o 
senso comum por vezes aponta a tentativa 
suicídio como uma tentativa de chamar a 
atenção, e que não se trata disso, mas um 
ato existencial profundo e muito sério. 
Observa que tal banalização coloca tais 
sujeitos em condição de vulnerabilidade, 
até pelo fato de que os próprios 
funcionários da saúde por vezes 
reproduzem tal tipo de discurso.  

 

Destaca que quase 100 (cem) por cento 
dos casos estudados de idosos que 
cometeram suicídio, havia registro de 
passagem por serviços de saúde nos 
últimos meses, relatando que o acesso ao 
sistema não é o problema, mas observa 
que o risco não foi adequadamente 
avaliado, pelo que se faz necessário 
monitorar a qualidade do serviço, o tipo de 
serviço e a adequada avaliação dos riscos 
entre os pacientes que adentram o sistema 
público de saúde.  
 
Ressalta que a avaliação de risco não é 
novidade e é um procedimento 
padronizado na OMS, mas que tal 
informação não chega aos agentes do 
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sistema, o que possui reflexos nos 
resultados práticos, com aumento do índice 
de casos de suicídio.  

 

Destaca ainda que cada vez mais começam 
a surgir estatísticas relacionadas às 
pessoas de tenra idade, tais como crianças 
e pré-adolescentes, pelo que se chega à 
conclusão que tais problemas sociais estão 
se tornando cada vez mais intensos, a 
ponto de atingir grupos que antes se 
considerava estarem imunes.  

 

Explica ainda que quando vai para a rede 
pública, em que pese haja esta estatística, 
poucas pessoas da rede detém essa 
informação, o que denota que não está se 
fazendo uma filtragem adequada dos casos, 
havendo uma relativa invisibilidade do 
problema. 

 

Relata ainda que há uma grande influência 
de estereótipos sociais, como naturalizando 
o fato de idosos que ficam muito tempo 
quietos e isolados, bem como ressaltando o 
estereótipo no sentido das crianças, que 
seriam pessoas inocentes e sem 
conhecimento da vida e da morte, o que 
ajuda a mascarar esses casos, o que 
impede que os profissionais identifiquem 
quando veem diante de si o risco, e deixam 
de encaminhar o paciente ao tratamento 
adequado.  

 

No que se refere aos registros 
epidemiológicos, ressalta que foram 
estudados registros apenas até 2016, os 

quais podem ser defasados e não 
necessariamente traduzem a realidade 
atual, mas dão idéia do crescimento da 
incidência de casos, pois saltou de 180 
óbitos de suicídio em 2007, chegando a 230 
em 2016.  

 
Por gênero, informa que os homens se 
suicidam muito mais, e por razões 
específicas, pois quando há a aproximação 
desses casos e da lógica por trás das 
mortes, se percebe que o conjunto de 
motivações e os métodos adotados são 
bem distintos, o que mostra a relevância de 
pensar a questão de gênero, o papel do 
homem, a construção da masculinidade na 
sociedade, o que mostra que há uma razão 
lógica pela qual os homens se suicidam 
mais.  

 

Demonstra ainda haver um número 
alarmante entre jovens e adultos, e 
crescente entre idosos. Nas estatísticas se 
evidencia também uma relação entre a 
baixa escolaridade e um risco maior de 
suicídios, e que os dados vão sendo 
colhidos principalmente na rede de saúde 
pública, mas não porque não ocorram em 
outras classes, mas porque certas classes 
sociais estão blindadas desta exposição, 
pois em geral não utilizam o sistema público, 
e também são mais preservados quando da 
notificação de ocorrências policiais.  
 
Ressalta que os solteiros também são 
grupos mais vulneráveis estatisticamente, o 
que denota a importância no 
estabelecimento de laços sociais, 
destacando que também é maior em áreas 
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urbanas do que em áreas rurais, 
ressaltando que pode ser em razão da 
distância da pessoa que reside em áreas 
rurais dos serviços públicos.  

 
Destaca que o local em que é mais 
frequente casos de suicídio é nas próprias 
residências. Destaca que entre crianças 
acima de 09 (nove) anos, cada vez vem 
apresentando estatísticas maiores, 
demonstrando um gráfico de 1969 até 2011, 
onde há uma tendência estatística de 
crescimento entre pessoas dessa faixa 
etária.  
 
Entre municípios, é importante destacar o 
alto índice de suicídios entre indígenas e 
que há 2 (dois) lugares que inspiram muita 
preocupação do sistema de saúde entre 
suicídio entre tais grupos étnicos, em 
especial o Mato Grosso e São Gabriel da 
Cachoeira, em que ainda há poucos 
estudos no sentido de qual é o fenômeno 
específico que se desenvolve naquelas 
localidades. Destaca ter algumas linhas de 
trabalho que tem identificado algumas 
razões, apontando como exemplo o 
alcoolismo, sobre o qual ainda pairam 
dúvidas, uma vez que o consumo de álcool 
ocorre entre outras etnias, cujas estatísticas 
não são tão elevadas, levando a procurar 
outras causas para o fenômeno.  

  

O Defensor Público agradece a exposição 
com profundidade da Dra. Denise Gutierres, 
e sem maiores considerações retorna ao 
objetivo primordial da audiência, que seria 
a colheita de testemunhos e fatos concretos 
relacionados à experiência com suicídio, 

pedindo que quem quiser fazer alguma 
exposição que se direcione à frente do 
auditório para fazer uso da palavra. 

 

O Defensor Público, considerando o 
aumento do número de presentes, e 
visando a oportunizar a palavra ao máximo 
de interessados, estipula um tempo básico 
de fala para 03 (três) minutos para cada 
indivíduo, podendo estender esse tempo 
conforme a situação concreta. 

 

O Sr. Rafael Rodrigues destaca que é 
representante de uma instituição do 
terceiro setor, e que possuem um 
instrumento que pode ser muito útil ao tema 
da presente audiência. Ele informou que 
prestou atenção à fala da Dra. Rosângela 
Aufiero sobre a falta de recursos, e 
informou que o terceiro setor tem como 
disponibilizar esses recursos para ajudar a 
implementação da comissão.  
 
Ressaltou que o terceiro setor procura 
efetivar os objetivos previstos no artigo 3º 
da CF/88 a todos e coloca seu telefone às 
disposição para contatos.  

 

O Sr. Levi, do programa Estação 
Amazonense, de uma determinada rádio da 
capital, e relata que, como radialista, chega 
a seu conhecimento muitas pessoas que 
vêem como o programa de rádio a única 
oportunidade para desabafar.  
 
Destaca que até janeiro de 2018 nunca 
havia passado por essa experiência, mas 
que uma determinada ouvinte estava 
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desesperada e com o pai doente em um 
hospital público da Zona Leste, e que não 
recebia suporte de mais ninguem da família, 
passando a apresentar pensamentos 
suicidas, e contou que num sábado 
começou a mexer no celular e passou a 
procurar no rádio algum canal para que 
pudesse desabafar. Disse que havia 
entrado em contato com 2 (duas) rádios 
gospel para desabafar e não conseguiu. 

 

Após procurar o programa do radialista, 
este se comprometeu a colocar a história da 
paciente no ar, a qual falou por 43 (quarenta 
e três) minutos, a qual após chorou muito e, 
ao final, tomou a iniciativa de visitá-la no 
hospital, tendo tomado conhecimento de 
seu pai, e que, na hora de ajudá-la com 
psicólogo e psiquiatra no serviço público, 
enfrentou grandes dificuldades, ressaltando 
a carência profissionais de saúde mental 
disponíveis nas secretarias estaduais e 
municipais. 

 

A senhora então informou que não estava 
conseguindo o acesso ao sistema público, 
apenas logrando êxito após a intervenção 
do radialista, destacando que agora com a 
audiência pública espera que vá haver 
algum tipo de repercussão positiva em 
torno deste tema. 

 

O Sr. Carlos Gomes Aragão, integrante do 
Fórum da Cidadania, informa que é 
professor de biologia há 13 (treze) anos, e 
relata que se encontra renascendo na 
presente instituição. Informou que se 
formou em psicanálise e que atuou no PAM 

da Codajás.  

 
Ressaltou que, ao retornar a Manaus/AM, 
acabou perdendo o emprego e estudou 
direito e passou a estudar a saúde mental, 
tendo feito especialização em políticas 
públicas, e que o atendimento à saúde 
mental realizou grandes alterações em sua 
vida.  

 

Relata que seu TCC foi sobre as políticas 
públicas, e que tudo esbarra na teoria da 
reserva do possível, e que as necessidades 
básicas fundamentais acabam ficando 
desprezadas.  

 

Sua proposta é que possui uma área atrás 
do prédio dos correios, e que pretende levá-
la ao novo governo. Seu enfoque é 
principalmente o suicídio entre os policiais 
militares. Esclarece que a situação é grave.   

 

A sra. Josiane Medeiros, psicóloga da 
UFAM, lotada no departamento infantil. 
Entrou na UEA no Ano passado e relata que 
foram poucos dias que não se deparou com 
situações relacionadas ao suicídio, em 
suas diferentes fases. 

 

Sobre a população universitária, também 
disse que está no grupo prioritário, o que foi 
debatido em diversos congressos que 
participou, identificando ainda como 
prioritários os grupos dos idosos, 
adolescentes, LGBT e população 
carcerária. Ressalta que realizou pesquisa 
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com 16 jovens dos quais 14 já haviam 
tentado suicídio. 

 

Ressalta que fica feliz com a iniciativa do 
comitê e que em Vitória/ES foi montando 
um núcleo de prevenção ao suicídio e que, 
em 1 (um) ano, quase 300 (trezentas) 
pessoas se suicidaram em uma 
determinada ponte da capital, tendo a 
iniciativa de realizar um encontro de 
sobreviventes, objetivando formar um grupo 
de apoio.  

 

Destaca que o congresso foi muito 
produtivo e que irá disponibilizar o conteúdo 
do congresso a todos e que, se necessário 
prestar mais informações, estará à 
disposição na UFAM.  

 

A Sra. Maria Lima Saldanha relata que sua 
filha tentou o suicídio por diversas vezes, e 
que sua filha entrou em depressão, e que 
tentou cortar os pulsos, ingeriu remédios 
para se matar e sempre foi tratada com 
descaso, relatando que sempre no sistema 
público costumam ouvir que isso é coisa de 
“pessoas desocupadas”.  
 
Relata que chegou a ser agredida pela filha, 
que chegou a entrar em estado de surto, 
relatando que é atendida no CAPS SUL, 
onde até hoje realiza acompanhamento, 
tendo sido diagnosticada com transtorno 
bipolar e transtorno de personalidade, 
sendo submetida a medicação, e relatando 
que sua filha apenas não se suicidou pela 
graça de Deus e apoio da família, relatando 
que acompanhava a filha todos os dias à 

faculdade, e que ela tentou se jogar do 3º 
andar por diversas vezes, e que sua filha 
até chegava a dizer que ela era como um 
sombra, mas destaca que foi exatamente 
essa sua presença que impediu o suicídio.  

 

A genitora faz parte da comissão de 
melhorias dos CAPS, pois a instituição não 
tem recursos suficientes para o tratamento 
dos pacientes de saúde mental. 

 

O Defensor Público questiona qual a 
unidade de saúde que não prestou o 
atendimento adequado, tendo respondido 
que principalmente no Pronto Socorro do 
Coroado, e que atualmente encontrou um 
psiquiatra de confiança e que agora está 
sendo medicada regularmente. A depoente 
disse que teve que pagar por consultas 
psiquiátricas no sistema particular, pois não 
conseguiu atendimento na rede pública.  

 

O Sr. Paulo Sérgio informa é professor da 
rede estadual e municipal e que agora 
encontra-se aposentado por invalidez em 
virtude de danos psiquiátricos sofridos. 
Informou que saiu uma calúnia contra si em 
2006 numa grande rede de televisão, o qual 
se mostrou não ser verdadeira, e que 
apresentou transtorno pós-estresse 
traumático, apresentando sintomas de 
mania de perseguição, que pode evoluir 
para síndrome do pânico. 

 

Depois disso, relata que apresentou 
depressão profunda, que caracteriza como 
se fosse um “câncer na alma”, o que o levou 
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a várias tentativas de suicídio, sendo o 
último caso se apresentado através de uma 
intenção de exterminar toda a sua família, 
seus irmãos, os filhos deles, esposo, 
esposa, sua mãe e por fim se matar. Porém, 
todas as tentativas de suicídio anteriores 
foram salvas por instinto de sobrevivência, 
e que quando tentou se enforcar acabou 
interrompendo o ato.  

 

Na SEDUC e SEMED, relata que as 
secretarias não tem dados estatísticos 
sobre óbitos em virtude de suicídio, e que 
há poucos meses perderam um aluno, e 
que não era de conhecimento o fato de 
haverem mortes por suicídio na rede de 
saúde pública. Relata que foi humilhado 
pelo poder público, principalmente no 
Eduardo Ribeiro, informando que chegava 
às 03 (três) horas da manhã com quadro de 
depressão profunda, e, após grande espera, 
não conseguia acesso ao médico psiquiatra, 
nem medicamentos e etc., e que voltava 
para casa de ônibus com seu quadro de 
depressão profunda agravado. 

 
Destaca que tem perdido colegas 
professores em razão de transtornos 
psicológicos e psiquiátricos, criando o 
grupo “professores aflitos” e também tem o 
projeto “meninos de ouro”, relacionado a 
adolescentes que têm problemas com 
drogas. Relata que no âmbito familiar é 
complicado lidar com esse tipo de situação, 
pois alguns familiares não compreendem e 
falam que se trata de “frescura” e outros 
termos pejorativos. 

 

A Sra Kethy Figueiredo é psicóloga na rede 
estadual de educação. Relata que a 
secretaria funciona em 07 zonas, cada uma 
com com 08 psicólogos no total, e que cada 
psicólogo assiste aproximadamente 27000 
(vinte e sete mil) alunos e 2000 (dois mil) 
funcionários.  

 
Informa que não fazem a abordagem clínica, 
mas que são a porta de entrada dos relatos 
de casos.  Destaca que, em geral, 
inicialmente quem primeiro percebe os 
sintomas é o professor, que repassa ao 
pedagogo e à secretaria, e, 
consequentemente, aos psicólogos. 
Atendem demandas de alunos e de 
professores, bem como casos de violência, 
drogas, abuso sexual e etc. e tem notado 
que atualmente cresceu muito a incidência 
de suicídios e automutilação.  
 
Informa que tiveram a iniciativa de se reunir 
uma vez por semana em assembleias 
realizadas junto à Dra. Rosângela Aufiero 
para discutir a problemática, e que também 
passaram a fazer um trabalho  de 
construção, atuando em igrejas, 
universidades e no conselho tutelar, onde 
captavam a demanda e encaminhavam ao 
setor responsável da Uninorte. 

 

Relata que, no decorrer do tempo, houve 
vários casos de suicídio, sendo o último na 
escola Tiradentes, informando que o 
procedimento consiste em a GEPAI 
registrar o caso, e fazer a pós-venção, 
comparecendo à residência do falecido 
aluno, acompanhando o funeral.  Relata 
que elas vão na casa do aluno, no enterro, 
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orientam os professores, alunos e pais, 
bem como organizam passeios no Teatro 
Amazonas e na casa Eduardo Ribeiro.  

 

Ressalta que a SEDUC possui uma 
atuação específica nessa área, mas o 
problema é a falta de pessoas e recursos. A 
demanda supera em muito os recursos da 
secretaria.  

 

Informa que, em sua dissertação de 
mestrado, fez um levantamento estatístico 
de professores que passaram pela junta 
médica, com resultado com depressão, 
ansiedade e estresse.  

 

Uma das propostas é que cada escola 
tivesse um professor sentinela, o qual fica 
responsável por identificar esses casos e 
levar a conhecimento da gerência 
específica para que seja dado o 
acompanhamento adequado ao aluno. 
Também integra um grupo chamado Mãos 
Dadas, em que fazem iniciativas de 
palestras, exposições, tentando sensibilizar 
a sociedade para a questão da prevenção 
ao suicídio. 

 

Relata que houve uma audiência pública 
com o Dep. Luiz Castro, destacando que 
dentro do concurso a SEDUC só foram 
abertas 02 vagas de psicólogos para a 
capital, para atender em torno de 2 milhões 
de pacientes, e que é meramente 
impossível atender toda a demanda. Por 
isso, destaca que é necessária a 
implementação do programa de 01 

psicólogo e 01 assistente social para cada 
escola.  

 

Relata que sua idéia é criar um centro de 
atendimento em cada escola, e que é muito 
difícil o profissional lidar com mais de um 
público alvo, no caso, o aluno e o professor. 

 

Destaca que é impossível abarcar toda a 
demanda, mas que a proposta ideal seria 
que a gerência atuasse como um centro de 
captação de demandas, e que cada zona 
tivesse uma escola piloto.   

 

O defensor relata que as 08 psicólogas em 
07 zonas atendem cerca de 27000 alunos, 
e questiona à representante da SEDUC 
acerca de um número ideal de profissionais 
para atendimento adequado. Como 
resposta, foi informado que o ideal seria 
pelo menos um profissional para cada 
escola, que faria uma abordagem inicial e 
encaminharia para o serviço adequado. 

 

Relata, por fim, que deixou a proposta do 
Centro Psicossocial de Educação por 
escrito para conhecimento, tendo entregue 
ao defensor.   

 

O defensor questiona qual é a visão das 
secretarias sobre a carência de 
profissionais nas escolas. Destaca o artigo 
200 da Constituição Estadual que 
determina a contratação de 01 psicólogo e 
01 assistente social por escola. 
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A representante da SEDUC relata que veio 
como representante da GErbes, e que se 
solidariza com a problemática das outras 
depoentes, e que tem trabalhando junto à 
secretaria para a melhoria do plano de 
cargos, que seria a única forma de ampliar 
a capacidade de absorção do sistema, bem 
como delimitar as atribuições específicas 
de cada um dos profissionais.  

 
No Setembro Amarelo, relata que foram 
destacados quais os principais sinais que 
devem ser levados em consideração para 
que se possam identificar casos de suicídio, 
mas que nem todos os profissionais da rede 
de educação conseguem identificar 
adequadamente os casos. 

 

Relata que o Estado não tem como informar 
quais foram as políticas públicas que foram 
adotadas efetivamente para a 
implementação do que dispõe a CE, e que 
no plano de cargos ainda não há a previsão 
de tais profissionais para lotação em 
escolas, mas apenas nas coordenadorias.  

 

Um dos participantes faz uma intervenção e 
diz que a sala é muito pequena para 
atendimento aos professores, bem como 
que o plano de saúde Hapvida não 
disponibiliza atendimento psiquiátrico aos 
professores da SEDUC, e que na SEMED a 
demora chega a 04 ou 05 meses para ser 
liberada a consulta.  

 

A assessora do Dep. Luiz Castro, Sra. Altina, 

destaca que tem conhecimento de um 
projeto de lei para planos e cargos e 
salários, com previsão para contratação de 
quantitativo suficiente de profissionais. O 
Defensor requisitou oralmente o 
encaminhamento do referido projeto de Lei 
pelo Deputado. 

 

A representante da SEMED também 
afirmou que é necessário aprovar um plano 
de cargos e salários para contratação do 
efetivo de profissionais de psicologia e 
assistência social. Relata que existem 04 
Centros Municipais Psicopedagógicos - 
CEMASP, e que possuem 06 psicólogos e 
06 assistentes sociais divididos nos 03 
turnos, que atendem uma média de 10.300 
alunos por profissional, o que é 
absolutamente inviável para o atendimento 
adequado de tais casos. 

 

Destaca ainda que há apenas 01 CAPS I, 
que é pra onde é feito o referenciamento de 
crianças e jovens, e que seria necessário 
haver pelo menos 01 CAPS I em cada zona 
da cidade. Destaca ainda que há apenas 01 
único profissional psiquiatra disponível para 
atendimento dos professores da rede.  
 
Relata que esse ano a SEMED entrou em 
parceria com a SEMSA e, durante o 
Setembro Amarelo, fizeram um trabalho de 
prevenção em ideação e tentativa, e que, 
com apoio do estratégia da família, nesse 
período conseguiram elaborar um 
zoneamento em cada zona. 

 

Através desse trabalho, puderam identificar 
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a ficha de notificação das escolas, em que 
puderam  perceber as estatísticas de  
suicídio.  

 

Nessa ficha, enquadraram a questão da 
autoagressão e ideação, e contou um relato 
de que uma aluna pegou um estilete e 
estava pressionando contra a garganta, 
pelo que chegaram à conclusão que 
necessitavam fazer um fluxo, mas que seria 
necessário encarregar esse caso para o 
sistema de saúde (SUS).  Afirma não ser 
propriamente uma questão de transgressão 
de comportamento, mas sim de saúde. 

 

Relata terem ocorrido ainda dois casos de 
suicídio com dois ex-alunos, um na Escola 
Fábio Lucena e na Escola São João. 
Criaram uma parceria e um grupo de 
trabalho com vários membros e estão 
trabalhando com a prevenção no âmbito 
escolar, tendo conseguindo encaminhar 
alguns casos para o serviço de saúde, mas, 
como ainda não havia [serviços adequados 
no SUS], algumas faculdades fizeram o 
atendimento e, em duas escolas (Fabio 
Lucena e Abílio Alencar), conseguiram 
reunir com os professores, destacando que 
isso é de suma importância, pois o 
professor é cobrado com uma série de 
metas.  

 

Relata que em uma única sala chega a ter 
9 casos de autoagressão. O professor, por 
mais preparado que seja, não tem 
capacidade para lidar com tais situações. 
São 500 escolas. Deve ser feita adequação 
no plano de cargos e salários. O básico é 

que tenha pela menos 1 pedagogo em cada 
escola.  

 

Relata ainda que uma unidade básica de 
saúde (UBS) bem orientada e uma 
estratégia bem equipada [estratégia de 
saúde da família – ESF] já fazem a 
diferença, e que 01 CAPS [Centro de 
Atenção Psicossocial] em cada zona 
também é um grande avanço.  

 

O Sr. Erivan Chaves dos Santos, 
representando o coletivo Manifesto LGBT+, 
e que agradece a relevância do projeto, e 
que possuem o projeto Casa Amiga, da 
agência para refugiados da ONU, que 
atendem LGBTs que foram expulsos de 
casa. Relata que a homofobia aumenta o 
nível de suicídio entre LGBTs, tendo 
conhecimento de estudos internacionais, e 
também do Dr. Renan Antônio Silva, da 
UNESP, o qual chega à conclusão que o 
jovem LGBT tem 05 vezes mais chances de 
cometer suicídio do que heterossexuais, 
mas informa que não teve problemas em 
casa, mas, por outro lado, teve na escola, o 
que o levou a ter pensamentos suicidas. 
Ressalta ainda que talvez o atual cenário 
esteja sendo estimulado pelo discurso do 
atual presidente eleito. Disse que todo dia 
recebe olhares e falas de agressão, mas 
que atualmente tem mais condições de se 
defender, o que não é o caso de outros 
jovens.  

 
Pensa que a criminalização da homofobia 
pode ser uma solução para isso, e que o 
apoio da família pode ser crucial para evitar 
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tais casos.  

 

A Sra. Isabelle Pinto Carneiro, tem 17 anos, 
cursa ensino médio e relata que vinha 
guardando muitas coisas de anos 
anteriores, mas que chegou a um certo 
momento em que tudo explodiu, que foi 
quando um de seus melhores amigos 
cometeu suicídio. O seu pai falou sobre isso 
há pouco. O nome do aluno era Breno Silva. 
Disse que, após isso, apresentou quadro de 
depressão, ansiedade, e encontrou 
pessoas, e, com a ajuda de familiares a 
amigos, apresentou melhoras, tendo 
acompanhamento de psicólogas, e que 
criaram o projeto Acolhedor, em prol de 
ajudar alunos com risco de suicídio, e 
informa que está neste grupo até hoje e que 
tem esperança no futuro, afirmando que a 
vida não é essa escuridão que a depressão 
tenta fazer parecer, e que sabe de tudo isso 
e que hoje está se recuperando.  

 

A sra. Esmeira ALmeida da Silva, psicóloga, 
representante do grupo Acolhedor, relata 
que o grupo foi criado em decorrência do 
ocorrido com a Isabelle e o grupo dela era 
composto por 8 adolescentes. A mãe de um 
deles a procurou.  Estava de licença médica 
e procurou ajuda da psicóloga para verificar 
o que seria necessário fazer para que 
outros não chegassem a esse mesmo fim [o 
suicídio do colega]. 

 

Eles foram ouvidos e fizeram terapia, bem 
como foram chamados os pais dos alunos. 
A mãe do aluno Breno também compareceu. 
Ela relata que não percebeu evidências 

suicidas nos filhos, que não sabia o motivo, 
e que a partir do ocorrido teria olhar 
diferenciado em relação a seus outros filhos 
e às pessoas com quadro de depressão.  

 

Relata que o aluno Breno era uma pessoa 
altiva e que era uma espécie de líder dentro 
do grupo, mas que atualmente não 
puderam continuar o atendimento dentro da 
clínica, e que os psicólogos que 
compunham o grupo decidiram atuar 
voluntariamente no grupo, e que também 
agrega outros tipos de profissionais e 
atividades como aulas de yoga e etc.  

 

Não tendo local, funcionavam onde eram 
acolhidos, sendo convocados a palestrar 
no grupo de prevenção ao suicídio. Em 
contato com a psicóloga Kethy, esta 
informou que havia um espaço disponível 
mas que havia carência de pessoal, o que 
deu origem à atual formulação do projeto 
Acolhedor. 

 

Relata que em 2017 atendeu 18 
adolescentes com risco de suicídio. E ainda 
87 pessoas na escola Antônio de Lucena, o 
que também conta com o apoio de pais dos 
alunos, que foram progressivamente se 
conscientizando da gravidade da temática.  

 

A sra. Iris Carneiro, servidora pública do 
municipal, mãe da Sra. Isabelle, relata que 
já vinham passando por momentos difíceis 
e que a Isabelle sempre foi uma criança 
muito calada, e que ela nunca havia notado 
algo mais grave. Relata que, como sua filha 
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falou, já havia muita coisa reprimida, mas o 
suicídio do amigo de escola foi o gatilho, 
além do fato de que seu o esposo tem o 
transtorno bipolar. 

 

Quando o amigo da filha se suicidou, 
iniciou-se a crise da Isabelle. Sua filha tem 
plano de saúde e pôde fazer o tratamento, 
mas a situação de seus colegas não foi a 
mesma, pois esbarraram em limitações 
financeiras e na incompreensão da família.  

 

Afirma que o maior problema são os que 
não possuem condições financeiras para 
ter acesso a psicólogo, psiquiatra e 
medicação, pois foi o que conseguiu 
estabilizar o quadro clínico da sua filha.  

 

A Sra. Vanessa da Silva Marques, 
professora de língua portuguesa, e 
destacou que trabalha na escola Antônio 
Lucena e na escola Tiradentes no turno da 
tarde, mas que não foi professora do rapaz 
que cometeu suicídio. Como professora, diz 
que procura seguir o calendário letivo, e 
que no decorrer ocorrem diversos casos de 
abandono afetivo, agressão, e que esse 
ano houve um grande boom de tentativas 
de suicídio e depressão, casos que eles 
têm conhecimento mas que não podem 
fazer muito mais em virtude de suas 
limitações na área da saúde. 

 

Disse que cada vez mais os relatos vêm 
aumentando, e que o procedimento padrão 
é chamar a coordenação para fazer a 
notificação e o encaminhamento. Disse que 

é complicado, pois o aluno procura quando 
já está muito fragilizado, na última tentativa 
de pedir socorro, muitos dos quais já 
haviam tentado suicídio reiteradas vezes, e 
que os professores não estão preparados 
para suportar essa demanda. Ressalta que 
o profissional precisa ser muito competente 
para aguentar a excessiva carga de 
responsabilidades, e que frequentemente 
pedia ajuda da Sra. Kathy, mas que 
esbarravam nas limitações do sistema, 
uma vez que não havia CAPS disponíveis 
em número suficiente para atender 
adequadamente os pacientes, o que 
inviabilizava o tratamento.  

 

Ressalta que o sistema é o que impede o 
avanço do tratamento, e que é frequente o 
relato de pedagogos informando que os 
alunos deram entrada em pronto socorro 
infantil por tentativas de suicídio como 
ingestão de remédios, tendo sido 
importante a atuação do projeto acolhedor, 
onde disponibilizaram local para que as 
psicólogas possam absorver esta demanda. 
Relata ainda que chegou a ter mais de 3 
casos em uma semana. 

 

Relata que é preciso fornecer informação 
para os professores, e que virou sentinela 
pois tinha um pouco mais de sensibilidade 
do que outros professores, ressaltando que 
é importante que tenham o preparo para 
lidar com esse tipo de situação, bem como 
o suporte adequado do sistema de saúde.  

 

Relata que há um número muito grande de 
alunos pedindo socorro. Atualmente, 
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integra o projeto “Mãos Dadas”, que 
trabalha com professores e promove a 
prevenção, passeios, bem como fornece 
medicações, dentre outras formas 
utilizadas para evitar o suicídio.  

 

O defensor questiona se a professora 
chegou a identificar o contexto em que o 
aluno se encontra, se existe um padrão de 
comportamento no aluno suicida.  

 

Em resposta, a sra Vanessa relatou que 
logo na primeira conversa, que é uma 
primeira abordagem, evitando que a pessoa 
se feche para receber ajuda. Normalmente 
ela pergunta o que está ocorrendo, sendo 
geralmente relacionados a desestrutura 
familiar, pais ausentes, e em alguns casos 
não sabe explicar, dizendo que sentem 
tristeza muito grande. 

 

Relata que uma de suas pacientes possui 
uma depressão mascarada, sendo 
extremamente extrovertida, e que mistura 
sentimentos euforia com depressão 
profunda, sendo crianças. Relata que a 
partir disso eles substituem essa dor 
psicológica pelo cutting, a dor física.  

 

O Defensor questiona sobre o trabalho de 
acolhimento.  

 
A sra. Vanessa informa que atende 05 
turmas de manhã e que tem 42 alunos em 
cada sala. O acolhimento consiste em 
chamar a pessoa para conversar e ouvir, 

momento em que o aluno se abre e faz 
questionamentos sobre se o aluno já tratou 
sobre isso com alguém. Após isso, aciona a 
Sra. Kethy, que registra no sistema público 
e encaminha para o CAPS e, em alguns 
casos, Eduardo Ribeiro. Agora com a 
parceria, pede para que compareça ao 
Projeto Acolhedor aos sábados. 

 

O Defensor pergunta se conhece algum 
serviço no ambiente escolar ou fora que 
possa identificar risco de ideação suicida. 

 

A Professora informa que não conhece. 

 

O defensor questiona se há algum 
representante da SEMSA. O Defensor 
dirigiu o questionamento de que é notório a 
ausência cobertura de serviços de saúde 
mental na atenção primária, perguntando 
quais foram as medidas efetivas adotadas 
para a expansão, bem como sobre a 
atuação e expansão do CAPSi. 

 

A sra. Efithimia destaca que, na atenção 
básica, a cobertura é muito baixa e relata 
que a ideia é capacitar os profissionais da 
atenção básica. A previsão da secretaria é 
aumentar a cobertura, e informa que há 
previsão de criar mais um CAPSi no bairro 
Parque das Laranjeiras em 2019, que está 
em processo de locação, e um CAPS 
Transtorno Geral, o qual ainda não possui 
um local específico. A prioridade do 
município no ano que vem é implantar 
esses dois serviços. 
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O Defensor questiona a cobertura da 
atenção primária e sobre os ofícios que são 
encaminhados, que são direcionados 
apenas ao CAPS, que não é 
necessariamente a porta de entrada do 
sistema, o que possivelmente demonstra 
que o próprio secretário desconhece o 
funcionamento da atenção básica ou a 
complexidade dos procedimentos 
realizados no CAPS. 

 

Em resposta, informou que não acredita 
que o secretário desconheça, e informou 
que irá enviar o quantitativo da atenção 
primária no que se refere à saúde mental, 
mas afirma que há encaminhamentos para 
o CAPs quando é caso da atenção primária.  

 

O defensor diz que os ofícios relatam 
claramente que os atendimentos não são 
apenas restritos ao CAPS, mas que 
demandam atendimento mais complexos.  

 

O defensor reitera que os ofícios não 
restringem o atendimento a um único 
serviço, e não procura direcionar o 
atendimento. Relata ainda que em alguns 
casos o assistido chega a óbito enquanto 
aguarda o atendimento.  

 

A sra Efthimia ressalta que irá responder 
através da expedição de Ofício, tendo se 
comprometido a remeter a resposta até o 
dia 18/12/2018. 

 

Relata ainda que criou o GT de educação, 
uma parceria com a secretaria de educação, 
em decorrência da conscientização 
promovida pelo setembro amarelo. Há 
também o GT da saúde mental indígena, 
pois há grande incidência de suicídio nesse 
grupo, destacando a presença de 
representante da FUNAI à audiência. 

 

A sra. Samilly, que trabalha no serviço 
social, diz que o problema dos ofícios da 
defensoria é que o familiar comparece à 
defensoria para pedir o resgate do familiar. 
Caso o próprio usuário procurasse o 
serviço de saúde, o serviço de saúde seria 
disponibilizado. Afirma ainda que o 
paciente se encontra em lugares 
inacessíveis e que o serviço de saúde 
pública não poderia pegar o paciente. 

 

O Defensor, em resposta, afirma que é 
função da atenção primária sim resgatar o 
paciente, e que é necessário um serviço 
proativo e enérgico, preocupado com 
efetivamente concretizar as políticas 
públicas de saúde.  

 

Ressalta que houve casos em que 
profissionais conseguiram fazer o resgate 
de vários pacientes. É compreensível que o 
Estado não pode fazer tudo, mas que deve 
encontrar as áreas de falhas para poder 
ampliar o serviço. O Dr. Arlindo relata ainda 
a possibilidade de ingressar com Ação Civil 
Pública para solucionar algumas demandas 
de caráter reiterado.  
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A Sra. Efthimia relata que não é correto 
informar que o município não atende nunca, 
mas reconhece que a rede é incipiente.  

 

O Dr. Arlindo responde que não se trata de 
desqualificar o serviço, pelo contrário, que 
nas inspeções que realizou observou o 
grande comprometimento do servidor, mas 
que existem falhas estruturais, em especial 
no que tange a baixa cobertura.  

 

A sra. Efthimia concordou com a afirmação 
do Defensor no sentido de que realmente é 
baixa a cobertura do sistema.  

 

Sobre a população indígena, a Sra. Luciana 
Lopes destaca que os grupos minoritários 
às vezes não tem representação em 
audiências públicas. No caso, os indígenas 
em contexto urbano acabam sofrendo em 
um limbo de atendimento, pois a atenção 
primária não dá atenção devida aos grupos 
indígenas.  

 

Relata que é nesse contexto que surgem os 
GTs de saúde mental junto à saúde mental 
indígena, e que, segundo os dados 
epidemiológicos, é três vezes maior do que 
entre a população não indígena. Na 
população indígena, verifica-se um quadro 
epidemiológico crescente, pelo que destaca 
a importância da Dra. Andrea da FUNAI 
falar sobre essa questão.  

 

A Sra. Andrea Prado, trabalha na 
coordenação de acompanhamento da 

saúde indígena da FUNAI, informando que 
existe a secretaria de saúde indígena, mas 
que esse atendimento é exclusivo para 
terras indígenas, mas que em áreas 
urbanas o indígena fica num limbo de 
atendimento, que representa duas vezes a 
falha do estado, desprovido do atendimento 
prestado pela Secretaria de Saúde 
Indígena e pelo próprio sistema público.  

  

Informa que 50% da população indígena 
acaba ficando sem atendimento. Quando 
ele comparece à SESAI, por exemplo, 
geralmente é encaminhado a outras áreas, 
que o encaminham novamente, de modo a 
terminar desistindo do atendimento. O ideal 
é que todos os campos estivessem juntos, 
fazer um nivelamento conceitual, e cada 
órgão saber sua área de atuação.  

 

Ressalta que esse grupo de trabalho utiliza 
a metodologia do nivelamento conceitual, 
integrando as distintas concepções de 
saúde. 

 

Relata que os conceitos de vida e morte 
são diferentes nas sociedades indígenas, e 
que muitos indígenas acreditam que, ao 
cometerem suicídio, apenas estão 
passando de uma vida para outra, o que 
podem ser fatores que influenciam nas 
elevadas estatísticas.   

 

Relata que a entrada de mineradores e 
madeireiros em suas terras, o racismo 
institucional, a dificuldade em falar sua 
língua nas instituições de ensino acabam 
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também afetando a expectativa social 
indígena. 

 

Relata que uma das medidas importantes é 
qualificar a entrada de indígenas nos 
serviços públicos, pois o fato de ser 
indígena irá modificar totalmente a 
condição jurídica do atendimento.  

 

Registra que é fundamental para o plano 
nacional e plano estadual de prevenção ao 
suicídio, que a FUNAI, suas secretarias e 
os povos indígenas participem da 
construção dos planos.  

 

Relata que todo o sistema psicossocial tem 
sido efetivo, com estatísticas de que, onde 
há CAPS, o nível de suicídio é reduzido, 
pelo que é necessária a expansão desse 
serviço no Estado do Amazonas como um 
todo, estruturados também nos municípios 
do interior.  

 

Relata que o trabalho que faz é tentar 
explicar o que os órgãos fazem para chegar 
a um consenso no atendimento ao indígena.  

 

Em relação ao plano nacional de prevenção 
ao suicídio, relata que ele deve ser 
discutido sob a perspectiva da FUNAI, em 
rede, para poder ter resultados esperados, 
e que os povos indígenas devem participar 
da produção do plano.  

 

O Defensor Público passa a palavra à 

representante da SUSAM e questiona a 
respeito do que se pode esperar de 
melhoria, considerando a transição política, 
para 2019 no que tange à emergência 
psiquiátrica e à responsabilidade do Estado 
na Saúde mental. Indaga por quais 
resultados de implantação do plano para 
2019. 

 

A Sra. Luciana Diedrich informa que, sobre 
o plano de saúde mental, destaca que “o 
que cai do céu é chuva, todo o resto você 
tem que lutar”. Nesses dois anos e meio 
que esteve como coordenadora, a equipe 
trabalhou com profundidade o documento, 
e que é necessário aguardar que se siga 
com o plano, que foi construído a várias 
mãos, que tentaram concatenar diferentes 
interesses. 

 

Informa que há um movimento muito 
grande que afirma que a RAPS não 
funciona, e que é necessário voltar aos 
hospícios. Ressalta que, no Estado, nem ao 
menos se tem o número adequado de 
CAPS a fim de que se possa julgar se o 
mesmo é eficaz.  

 
Informa que espera que seja dado 
sequência ao plano. Relata ainda ter 
maturidade ao lidar com posições 
diferentes. Afirma ainda que a saúde 
mental está mais fragilizada que os demais 
ramos do SUS.  

 

Destaca novamente a importância de se 
manter o plano, que prevê 04 unidades 
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para internação nos hospitais entre eles o 
Dr. Fajardo (sendo necessário ainda 
reestruturação física, capacitação 
profissional e etc.). Considera importante as 
coisas serem construídas por várias 
cabeças, destacando que a portaria de 
novembro de 2017, 3588, vem reforçar a 
criação dos hospitais psiquiátricos e o 
CAPS IV. 

 

Destaca que, após diversas reuniões, a 
equipe conseguiu entender que deveriam 
manter as policlínicas, não só pela ausência 
de CAPS, mas pelo atendimento específico, 
que não é básico nem de média 
complexidade.  

 

Relembra ainda que o financiamento do 
SUS é tripartite. Então, todos os entes 
podem financiar o serviço. Se o plano for 
aprovado, haverá previsão para 
implantação de leitos psiquiátricos infantis e 
adultos.  

 

Esclarece ainda que, a nível de gestão, o 
período de 2 anos é muito pouco e que, 
ainda que no âmbito de saúde, a área da 
saúde mental ainda é fragilizada. 

 

Destaca que é necessário fortalecer a rede, 
e que se discute também o processo de 
trabalho, pois o cotidiano dos serviços é 
impactado pelas más condições a que são 
submetidos os trabalhadores.  

 

Destaca que o plano traz um panorama, 

que explica como funciona a rede no 
Estado. Relata ainda que os municípios de 
São Gabriel da Cachoeira, Manaus e 
Tabatinga são os que têm os maiores 
índices de suicídios.  

 

O Defensor Público passou a palavra à 
representante da coordenadoria do núcleo 
estadual do Ministério da Saúde, a sra. 
Virgínia, que relatou que, como enfermeira 
e representante do núcleo, conhece que o 
suicídio é um fenômeno complexo e 
discriminado, muitas vezes pelos próprios 
profissionais de saúde.  

 

Relata que é mais fácil mostrar os sintomas 
de uma outra doença do que algo interno 
ao ser humano. Parabeniza os profissionais 
de saúde, que demonstram grande 
comprometimento.  

 

Informa que compareceu ao congresso 
Saúde Brasil, em que constatou o aumento 
do suicídio, em especial, em relação aos 
indígenas, adolescentes e idosos. Diz que 
o fator que influencia o índice baixo em 
relação às mulheres é principalmente a fé.  

 

Relata que as violências interpessoais e a 
violências autoprovocadas estão sendo 
priorizadas pelo Ministério da Saúde, e que 
irá remeter as informações necessárias à 
Defensoria Pública sobre o tema.  

 

Relata que há diferença entre abordar os 
pacientes e os profissionais. Relata que a 
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saúde mental começou a ser abordada em 
2006, portanto é recente o início da 
abordagem nessa área específica. 

 

Informa que em 2014 o suicídio e a tentativa 
foram colocados na notificações 
compulsória, em 2015 o Ministério da 
Saúde reconheceu a importância da CVV e, 
esse ano, Amazonas, Mato Grosso foram 
selecionados para serem locais em que 
serão estudados para fins da criação de um 
plano nacional de prevenção ao suicídio. O 
Amazonas ocupa o décimo lugar do brasil 
em casos de suicídio 

 

Relata que há necessidade da 
implementação de mais CAPS, em especial 
o de emergência. Deseja que não haja 
retrocesso na saúde mental.  

 

Sobre políticas públicas, destaca que 
muitas vezes não acontece porque 
infelizmente quem decide o que fazer são a 
Câmara [talvez tenha pretendido aqui se 
referir à Assembleia Legislativa] e o 
Congresso [talvez tenha pretendido se 
referir ao Congresso Nacional, que é 
composto pela Câmara de Deputados e 
Senado Federal], e que muitas vezes não 
se prendem em evidências científicas e 
estatísticas, e que é necessário que 
representantes da Câmara Estadual 
[Assembleia Legislativa] se façam 
presentes a este tipo de evento para sentir 
a necessidade da população. 

 

A sra. Marie, assistente social, relatou que 

acompanhou 2 casos de enforcamento e 
que foi situação muito difícil.  

 

A Sra Marie disse que ainda há uma 
Constituição vigente, que ainda diz que a 
saúde é direito de todos e que, por isso, o 
Estado tem que garantir o acesso à saúde 
de todos. 

 

Aduz que é contra o serviço de saúde 
mental exclusivamente voluntário, pois 
muitas vezes a atuação de tais profissionais 
incomoda os gestores, de modo que são 
transferidos e não podem continuar os 
serviços. Afirma ainda a impossibilidade de 
trabalho solitário. Há necessidade de 
atendimento multiprofissional. Afirma que 
se precisa efetivar a rede.  

 

Alega que a doença é biopsicossocial, e 
que é necessária uma equipe 
multiprofissional, e que o profissional que 
quiser abordar sozinho esses casos irá 
adoecer, pelo que irá necessitar de suporte 
de outros profissionais, sendo importante a 
criação de redes. 

 
Destaca a necessidade de qualificação, 
pois, se está trabalhando com seres 
humanos complexos, é necessário ter a 
técnica adequada. Relata que há muitos 
profissionais de saúde mental doentes, que 
não estão suportando a grande demanda. 

 

Relata que Saúde mental é diferente de 
todos os demais programas, pois o 
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tratamento é contínuo. As pessoas não são 
doidas, elas têm sofrimento mental. Na 
verdade, ninguém quer se matar, mas que 
o suicida quer acabar com sua dor, pois 
considera que a morte é melhor do que a 
dor.  

 

Disse que os adolescentes estão se 
matando porque não sonham mais, porque 
não tem laços sociais firmes. 

 

Relata que atende 3 casos por semana de 
tentativa de suicídio no hospital Gilberto 
Mestrinho. É necessário haver 
especialização em cada área e 
humanização no atendimento.  

 

Relata ainda que o Estado tem o dever de 
ampliar os serviços relacionados à saúde 
mental. 

 

A Sra. Thayna, recém formada em 
psicologia, relata que, como mulher lésbica 
e como estagiária de psicologia, passou 
pelo Centro Estadual de Referência em 
Direitos Humanos, que trabalha com 
promoção e prevenção, tendo atuado na 
gerência de diversidade de gênero, pelo 
não reconhecimento de sua profissão 
naquele ambiente.  

 

Relata que as violências transsexuais que 
tais pacientes com ideações suicidas 
passam também tem vinculação com 
violência sexual ou de gênero, relatando o 
descaso do poder público. Em dados 

epidemiológicos não se vai encontrar o 
perfil de pacientes LGBT, bem como os 
casos são subnotificados.  
 
Relatou que no interior houve um caso de 
violência relacionado a homofobia por parte 
dos professores de uma escola, por 
desconhecimento. Destaca que admira 
muito o voluntariado. 

 

Relata que, durante sua atuação no referido 
Centro, encontrou descaso e 
marginalização dos direitos humanos 
quantos à população LGBT. Uma de suas 
funções como servidora era atender o Disk 
100, em que deveria verificar in loco a 
ocorrência. Enfrentou dificuldades várias 
como a ausência de carros, de modo que 
muitas vezes atendia indo de ônibus.  

 

A Dra. Elvira França, terapeuta, relata que 
fica feliz de ouvir os depoimentos das 
pessoas e que desenvolve trabalho na UBS 
da Aparecida, Irmãzinha do Céu, e que foi 
criado para poder proteger famílias cujos 
filhos estavam sendo assassinados pelo 
envolvimento com álcool em drogas. 

 

Relata que há alguns dados importantes 
para a temática do suicídio. Destaca que 
necessita saber os hábitos alimentares da 
pessoa, pois isso influencia na qualidade 
pensamento, e que o junkie food altera o 
funcionamento nervoso/mental. O tempo 
de sono também é importante, pois o 
adolescente que não dorme não libera o 
hormônio melatonina que traz a sensação 
de alívio e descanso. Também informa ser 
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relevante o tipo de filmes, livros, sites que 
essa pessoa consome. Relata que em sua 
atuação também tenta ler os gestos 
corporais, e, quando o paciente não quer 
falar, ela pede para fazer caretas e faz uma 
leitura psicológica.  

 

Um outro presente se manifestou e relatou 
que trabalhou em todas as zonas de 
Manaus e que atualmente leciona na 
Fundação Castelo Branco, do ensino 
infantil ao médio. Destaca que também é 
relevante o fator abandono, pais ausentes, 
que descarregam estresse nos filhos, o uso 
do celular, que leva os filhos a se 
distanciarem dos pais e se fechar no 
universo virtual, passando a se envolver 
com jogos de suicídio. 

 

Relata que passou por uma situação de 
uma pessoa próxima que foi estuprada, 
destacando ainda o grande problema social 
no que se refere às drogas. Relata ainda 
que o hospital Eduardo Ribeiro se equipara 
ao inferno, que compareceu várias vezes 
como paciente. Pede à Defensoria que 
visite o hospital.  

 

A sra. Taiane Vitória Lima Saldanha, 
paciente do CAPS Sul, disse que quando se 
sentia perturbada procurava se ocupar, mas 
não adiantou, e a situação só piorava, 
quando procurou atendimento junto ao 
CAPS. Foi atendida com a Dra. Isabel. 
Marcou em abril consulta apenas para 
agosto. Nesse intervalo, ela tentou suicídio 
diversas vezes, pois essa adrenalina 
aliviava a sua dor.  

 

Disse que se mutilava para atenuar a dor, 
mas que nunca conseguiu se matar, 
tomando remédio, andou despida na rua, 
tudo porque nada mais importava. Relata 
ainda que não é só querer ser ajudada, pois 
na verdade o paciente não sabe sequer o 
que está acontecendo com sua mente.  

 

Informou que foram os dois piores anos de 
sua vida, e que a mãe deu todo o suporte e 
que fez empréstimos e pôde custear os 
medicamentos necessários, que nesse 
período perdeu dez quilos, até a hora em 
que foi à consulta, em que a psiquiatra 
disse para ela que sofria de transtorno 
bipolar e que com essa doença jamais iria 
namorar, casar, ter filhos etc., o que lhe 
deixou muito consternada. Relatou que o 
psiquiatra Dr. Fajardo foi a salvação de sua 
vida, que lhe chama pelo segundo nome, 
Vitória, que é como ela gosta de ser 
chamada, e que agora só faz o tratamento 
medicamentoso, e que os psicólogos que 
procurou não conseguiu criar uma afeição. 

 

Relata que sentiu empatia por uma médica 
do PAM, mas que atualmente não 
consegue consultar-se com ela. Relata 
ainda o atendimento desumano nos órgãos 
públicos.  

 

Relata que só o tratamento medicamentoso 
infelizmente não lhe ajuda, que passa mal 
do estômago e que só toma porque não 
quer voltar para a condição anterior. Relata 
que precisa de um psicólogo, mas não 
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consegue encontrar uma solução pelo 
sistema público. 

 

Relata ainda que as políticas públicas, 
como Setembro Amarelo, não tem 
efetividade, pois não alcançam aqueles que 
necessitam; os suicídios continuam no 
mesmo grau que antes. Que é 
fonoaudióloga e que as crianças a fazem 
levantar todos os dias da cama. Ela 
ingressou em duas pós-graduações para 
conseguir lidar com suas dificuldades que 
decorrem do transtorno bipolar. 

 

Relata que é preciso um olhar mais humano 
antes de olhar o outro, e se colocar no lugar 
do outro, agradecendo a palavra e o 
momento, a oportunidade de falar. 

 

A sra. Silvia Laila, formanda em psicologia 
pela UFAM relata que acha importante a 
vivência que teve na graduação, das 
clínicas-escolas, de instituição privada, 
reforçando que precisamos na rede de 
profissionais de psicologia e psiquiatria.  

 

Relata que, ao entrar na clínica-escola, 
deparou-se com situação chocante, pois a 
demanda é maior que a capacidade. 
Ademais, a referida clínica é formada por 
estudantes, muitas vezes despreparados 
para a complexidade do atendimento.  

 

Relata que nem toda demanda é para ser 
atendida por uma clínica-escola. A primeira 
coisa que pensou é que iria denunciar ao 

conselho [Conselho de Psicologia], mas, 
num segundo momento, tentou um diálogo. 
Acompanhando, havia pessoas que já 
tinham tentado o suicídio por 20 vezes, 
pessoas que necessitavam de atendimento 
especializado, documentos sem assinatura 
e etc.  

 

Relata ainda que estamos em uma lógica 
de patologização e medicalização da vida 
muito grande, mas que é necessário 
analisar o contexto do suicídio, destacando 
que existem aspectos sociais, políticos e 
sociais, que influem na saúde mental do 
indivíduo.  

 

Relata que a temática da saúde mental é 
transversal, que perpassa vários elementos 
culturais e sociais.  

 

Relata ainda que fez pesquisa sobre 
evasão escolar LGBT e que muitas vezes o 
que é registrado com bulling é na verdade 
homofobia.  

 

O Sr. Rafael Rodrigues da SISMAZA 
(instituição do terceiro setor), relata que foi 
o fundador do GACC (Grupo de Apoio a 
Crianças com Câncer). Segundo as 
estatísticas da época, de 10 crianças com 
câncer, apenas 8 sobreviviam. 

 

Aprofundando-se, descobriu que a questão 
logística influenciava muito. Em São Paulo, 
relata que em qualquer local havia 
laboratórios, médicos e hospitais 
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especializados.  

 

A partir de então, especializou-se no 
terceiro setor, que vai além da caridade. 
Quando ouve depoimento de famílias e a 
atuação da defensoria quanto a esse 
problema, destaca que há muito grande 
aporte de recursos que podem ser 
destinados a estas iniciativas pelo terceiro 
setor. 

 
Informou que o terceiro setor se coloca à 
disposição para que a luta e bandeira de 
todos não seja em vão.  

 

O Defensor Público leu uma dúvida de um 
paciente, informando que dois alunos 
passaram pelo Pronto Socorro Infantil por 
tentativa de suicídio e receberam apenas 
uma folha de papel dizendo que o aluno 
estava com depressão e que procurasse 
um psicólogo, não tendo conseguido o 
atendimento.  

 

A Dra. Luciana Diedrich informa que ainda 
não há um atendimento de 
urgência/emergência dirigido à saúde 
mental, pelo que o Eduardo Ribeiro ainda é 
o único polo procurado pela população, 
relatando ainda que não há ainda um centro 
psiquiátrico infantil. 

 

Relata que a necessidade é a 
implementação do projeto da rede. Diz 
ainda que é mais fácil o atendimento de 
nível adulto que o infantil, que ainda não 

tem estatística. A rede precisa ser vinculada, 
articulada, para poder efetivar uma política 
psiquiátrica infantil mais efetiva.  

 

Entende que é necessário qualificar o 
profissional da urgência e emergência, a 
fim de que haja um esclarecimento quanto 
ao sistema público de saúde, sendo a rede 
infanto-juvenil ainda mais crítica. O risco de 
ideação suicida também deve ser 
enquadrado como caso de urgência e 
emergência.  

 

O Defensor Público informou que a 
pergunta será registrada em ata. 

 

A Sra. Vitória informou que, quando cortou 
os pulsos, foi conduzida ao Eduardo Ribeiro, 
que afirma parecer uma casa mal-
assombrada, onde tudo é escuro e que 
apenas dopam os pacientes. Relata que foi 
dirigida ao pronto-socorro e não foi 
atendida por profissionais preparados e 
com um atendimento humano. 

 

O Defensor Público destaca a importância 
da humanização dos atendimentos 
psiquiátricos, em especial em relação aos 
que tentam suicídio.  

 

O Defensor Público questionou ao 
representante da secretaria de segurança 
pública se há monitoramento nos locais 
com maior índice de suicídio Em uma 
segunda pergunta, questiona se há alguma 
política voltada a saúde mental dos policiais.  
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O Sr. Marcelo Mello, delegado de polícia, 
informa que é uma preocupação não só 
como funcionário público, mas como 
cidadão, dizendo que o trabalho da SSP é 
vinculado à questão de estatística, em 
especial à questão das metas. Com isso, 
lêem todos os relatos mensais do IML com 
relação a tudo que há relação com mortes 
de causas não naturais.  

 

O Defensor Público questiona ainda se 
existe a possibilidade de os dados não 
serem fidedignos, no sentido de a indicação 
realizada pelo médico do IML não identificar 
ao certo o motivo da morte, se por suicídio 
ou não, apenas esclarecer o instrumento e 
a lesão.  

 

Respondeu que existe uma segurança, 
uma vez que toda morte nesse sentido 
consta como morte esclarecida, e que os 
outros tipos constam como morte não 
esclarecida, que teria sido causada por 
outros motivos. Se por algum motivo há 
qualquer dúvida sobre se de fato se trata de 
suicídio, a informação é colocada como 
morte a esclarecer.  

 

Relata ainda que há comissão que observa 
o motivo de todas as mortes. Qualquer 
dúvida em relação ao tema, recorre-se ao 
IML e às Delegacias.  

 

A imprecisão se deve ao fato de que nem 
tudo passa pelo IML, que não chega a seu 

conhecimento, pelo fato das chamadas 
cifras negras, já mencionadas.  

 

Relata ainda que não é possível computar 
as tentativas de suicídio, pela ausência de 
dados nos hospitais. Afirma ainda que há 
casos em que o caso vai diretamente para 
a funerária, sem passar pelo IML. Tais 
casos não são computados nas estatísticas.  

 

Sobre o suicídio, a SSP participa de um 
comitê que analisa todas as ocorrências 
que se dão na ponte, tendo em vista que o 
local mais frequente fora de casa são os 
suicídios na ponte. Informa que possuem 
medidas de contingência relacionadas 
unicamente com as tentativas de suicídio 
na ponte. Ainda não foi desenvolvida 
política pública nas demais áreas.  

 

Relata que, segundo os dados do IML, não 
se trata apenas de jovens, mas de todas as 
faixas etárias cometendo suicídio, muitos 
em bairros distantes, de locais de renda 
baixa, mas que é uma problemática que 
abrange todo o tecido social.  

 

Sugeriu a criação de alguma forma de 
desenvolver diálogo com as pessoas nessa 
situação, pois às vezes o indivíduo apenas 
quer ser ouvido.  

 

Com relação à saúde mental dos policiais, 
informou que a Policia Civil possui alguns 
programas neste sentido, que ocorrem 
casos de síndrome de pânico, depressão e 
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voltada à saúde mental. Relata falta de 
pessoal, falta de estrutura que dificulta o 
atendimento a essas demandas. Relata que 
muitos policiais desenvolvem síndrome de 
pânico e alguns chegam ao suicídio. A 
polícia atualmente tem uma área exclusiva 
sobre essa temática.  

 

Aproveita a oportunidade para homenagear 
o programa Ame a Vida. E pediu à 
Defensoria ajuda para o retorno do referido 
programa, pois o programa humanizava 
bastante o atendimento. Relata que alguns 
problemas não eram resolvidos pelos 
profissionais do direito, mas pelos 
psicólogos e assistentes sociais.  

 

Sugeriu ainda a contratação de psicólogos 
e assistentes sociais para atendimento em 
delegacias, que seria uma forma de levar 
esse atendimento à população de um modo 
facilitado. 

 

A sra. Kathye relata que todos procuram 
felicidade, e que a procura é feita de forma 
subjetiva. Relatou que viu na televisão uma 
matéria jornalística com o título “À procura 
da felicidade”, bem como que tomou 
conhecimento do programa de aprendizado 
emocional. Se houvesse na base curricular 
disciplina que ensinasse formas de controle 
emocional, o índice de suicídio diminuiria. O 
ideal é ensinar formas de trabalhar com a 
base das emoções. A forma mais 
apropriada seria a prevenção e não apenas 
trabalhar nas causas.  

 

Relata que se atua muito na intervenção, e 
que é necessário trabalhar na prevenção. 
Relata que a base curricular tem que 
envolver o desenvolvimento emocional do 
ser humano.  

 

Afirma ainda que muitas famílias 
desajustadas buscam matricular suas 
crianças em colégio militar, tendo em vista 
que a instituição atua na área de educação 
emocional, ensinando regras de controle 
emocional. Essa atuação ameniza o índice 
de suicídio. Inclusive, a UNESCO tem 
pesquisa nesse sentido.  

 

O Defensor Público demonstrou 
concordância com a referida afirmação, no 
sentido de que há necessidade de atuação 
mais intensa na prevenção, na atenção 
básica.  

 

Relatou ainda que o trabalho voluntário 
ocorre de forma paliativa, que o ideal é que 
fosse público ou remunerado, mas que é 
necessário em virtude do sofrimento das 
pessoas, que não pode ser ignorado.  

 

O Defensor Público relatou que a audiência 
pública conseguiu atingir a sua finalidade, 
que era de trazer fatos que possam nortear 
o trabalho da instituição daqui para frente 
quanto ao tema, inclusive quanto à própria 
formação do comitê. Ressaltou que a ata 
estará disponível para consulta nos 
endereços eletrônicos da Defensoria. 
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Relatou que certamente um dos 
encaminhamentos será a implementação 
do comitê, e que a expectativa é que se 
possa contar com compromissos dos entes 
públicos no sentido de buscar soluções 
para os problemas enfrentados.   

 

Relatou ainda que a melhor solução das 
demandas que chegam à Defensoria é 
sempre a extrajudicial. O ideal é não 
precisar provocar o Poder Judiciário para se 
buscar uma solução. Caso seja 
implementado o comitê, possivelmente as 
situações serão resolvidas de forma mais 
eficaz.  

 

Ao final, agradeceu à presença de todos e 
declarou encerrada a presente audiência 
pública, reiterando a disponibilidade da 
Defensoria Pública Estadual para colher 
demais informações, e que a presente 
audiência servirá para instruir procedimento 
coletivo, com vistas aos requerimentos aqui 
levantados. 

 

Sem mais para o momento, a presente 
audiência encerrou-se às 18:20. 

 

Arlindo Gonçalves dos Santos 

Defensor Público 

Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas 

 

 

 

 

 


