
PROJETO:
FALANDO SOBRE VIDA:

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO



OBJETIVO:
Construir uma Rede de Proteção à Vida, contribuindo para a promoção da
cidadania e dos direitos individuais e indisponíveis da comunidade de Brazlândia.

FASES:

1. Sensibilização de atores: sensibilizar a Rede Social de Brazlândia em relação à
importância da identificação e do encaminhamento das pessoas que apresentam

comportamento suicida, além da formação de um grupo de trabalho (GT) de

prevenção ao suicídio em Brazlândia;

2. Ações de divulgação: estabelecer meios de divulgação interna e externa do projeto, 
planejar e produzir material de divulgação com a SECOM;

3. Realização de ações de desenvolvimento educacional, oficinas e palestras: realizar 
um curso para capacitação, em conjunto com parceiros, para profissionais da 

educação, saúde e áreas afins, com abordagem nas formas de prevenção ao suicídio 

e na identificação de possíveis fatores de risco. Bem como, promover oficinas e 
palestras em diferentes instituições para propagação da prevenção ao suicídio;



8. Campanha interna: elaborar uma campanha em setembro, mês definido pelo
Ministério da Saúde como “Setembro Amarelo”, para divulgação interna e externa das

rodas de conversa e ações do projeto.

4. Realização de palestras na comunidade escolar de Brazlândia sobre os temas
saúde mental e prevenção ao suicídio;

5. Realização da semana falando sobre vida em uma das escolas públicas de
Brazlândia;

6. Distribuir cartilhas do projeto em eventos em atividades voltadas para prevenção ao
suicídio;

7. Organizar roda de conversa com membros e servidores do MPDFT em parceria com
a APRES;



RESULTADOS

✓Curso de Prevenção, Intervenção e Encaminhamento



RESULTADOS

✓Rodas de conversas com servidores do MPDFT e Comunidade



RESULTADOS

✓Concretização da Semana Falando Sobre Vida no CEF 02/Brazlândia



RESULTADOS

✓10 palestras oferecidas

✓11 mil cartilhas distribuídas



RESULTADOS

✓Campanha interna e externa realizada



OUTROS RESULTADOS
✓Fortalecimento do CAPS

✓Parceria internas efetivadas

✓5 reuniões do Grupo de Trabalho realizadas

✓Parceria externas efetivadas


