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Pode-se considerar o suicídio como sendo um fenômeno bastante complexo,
que ao longo do tempo tem atraído a atenção de muitos estudiosos, e ganhou
uma proporção considerada, levando a ser um caso grave na saúde pública, no
Brasil e no mundo inteiro. Requer a nossa atenção para sua prevenção e controle,
o que infelizmente, não constitui uma tarefa fácil, porque grande parte das
pesquisas indicam que a prevenção do suicídio, enquanto factível, envolve
complexas atividades, que vão desde o conhecimento do número de ocorrências,
até a detecção das causas prováveis. Dentre os elementos importantes para
elaboração de qualquer programa de prevenção, necessário se faz um aumento
crescente da percepção e a consequente disseminação de informações da forma
mais apropriada possível. Buscamos nesse estudo identificar a ocorrência de
casos de suicídio no Ceará, na Macrorregião do cariri e na Região de Saúde do
Crato. Nesse estudo, através de informações baseadas no Datasus, trazemos
dados de casos de suicídio nos anos de 2015, com a ocorrência de 20 casos na
regional, 76 na macrorregião e 511 no estado; 2016 com 27 casos na regional,
89 na macrorregião e 487 no estado, e em 2017, com 15 ocorrências na regional,
85 na macro e 545 no estado do Ceará, mostrando assim que os números
apontam para a necessidade de se adotar importantes medidas para conter essa
onda crescente e assustadora de ocorrências.
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