
Fortalecimento de Redes de Proteção 
e Prevenção ao Suicídio



INTERFACE DA COLETA DE DADOSO que é o Fique Vivo?

q Iniciativa digital de prevenção ao suicídio

q Em uma plataforma, a pessoa passando por sofrimento emocional é conduzida por meio de

algumas questões para um algoritmo que irá perguntar se há algum tipo de pensamento de

autodestruição e suicídio

q Se positivo é realizada uma estratificação de risco e, de acordo com a gravidade, recebe

algumas orientações e é incentivado a indicar alguém de sua rede de apoio

q Caso o usuário disponibilize contato da pessoa indicada para rede de apoio há disparo

imediato de mensagem com pedido de suporte



INTERFACE DA COLETA DE DADOSO que é o Fique Vivo?

q Além disso, o usuário tem seu sofrimento legitimado como uma questão de saúde com

estímulo a buscar suporte de um profissional ou serviço de saúde.

q Pode ser acessado de qualquer local no Brasil 24/7, não tem espera para atendimento,

busca mostrar possibilidades de suporte e superação e estabelecer ações imediatas

q Todos os casos recebem uma mensagem de acompanhamento via e-mail alguns dias após

o primeiro contato



INTERFACE DA COLETA DE DADOSPlataforma on-line com link o trajeto com algoritmo



Fique Vivo

Rede de Suporte Social

Serviços de Saúde
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Emocional



INTERFACE DA COLETA DE DADOSContato de Acompanhamento em 7 dias

Clicando aqui acessa 
outro Formulário



INTERFACE DA COLETA DE DADOS
Redes de Proteção e Prevenção ao Suicídio

q Identificação de Serviços de Saúde abertos a acolher a demanda

q Mapeamento de outros recursos para compor Rede Local

q Articulação com serviços e recursos da Rede de Proteção

q Análise dos dados por região para compreensão da demanda e direcionamento de decisões



INTERFACE DA COLETA DE DADOS
Níveis das Redes de Proteção e Prevenção ao Suicídio

q Nível 1:
– Legitimação do sofrimento emocional como questão de saúde
– Estímulo a buscar suporte profissional
– Orientação sobre tipos de unidades de saúde em função da estratificação de risco e urgência 

do caso
– Atualmente disponível para todo Brasil

q Nível 2:
– Indicação das unidades de saúde e profissionais de referência em função do local -município e 

bairro- onde estiver a pessoa em sofrimento
– Disponibilização de dados de endereço e contatos do serviço a partir de mapeamento por 

região realizado previamente
– Em uso em 2 capitais, São Paulo e Salvador

q Nível 3:
– Encaminhamento de pedido de consulta para avaliação em unidade de saúde de referência do 

usuário em função do local a partir de pactuação prévia com o serviço
– Acompanhamento se agendamento foi realizado pela unidade com disponibilização de data e 

hora para consulta
– Monitoramento com o usuário se o mesmo compareceu a consulta agendada



INTERFACE DA COLETA DE DADOSO que o Fique Vivo entrega a quem o procura

1) Abordagem customizada
– Em todas as páginas o usuário é chamado pelo nome
– O conteúdo de algumas páginas é adaptado de acordo com gênero e faixa etária, como por exemplo, perguntas sobre 

bullying para o usuário adolescente ou violência a mulher para usuárias do sexo feminino

2) Estratificação de risco de suicídio
– Em 5 perguntas baseadas em estudo da Universidade de Columbia, com tradução validada para o português, em que se 

avalia se o usuário tem ideação ou em situações mais graves, se já tem planejamento suicida
– O conteúdo a seguir a estratificação também é customizado de acordo com o risco

3) Identificação e contato com pessoa de referência próxima
– Se autorizado pelo usuário fazemos contato com a pessoa de referência para facilitar a aproximação

4) Validação do sofrimento como questão de saúde
– De acordo com o risco estratificado é realizada indicação de qual tipo de serviço de saúde o usuário deve procurar, se o 

de urgência/emergência ou ambulatorial

5) Pedido de consulta ao CAPS mais próximo em nome do usuário
– Uma mensagem é enviada pela equipe do Fique Vivo ao Centro de Atenção Psicossocial da localidade com uma 

notificação da existência do caso de risco e um pedido de agendamento de consulta
– Existem 2500 CAPS no Brasil e esses serviços estão sendo contatados pela equipe do Fique Vivo para apresentação do 

projeto e articulação do referenciamento on-line
6) Envio de Plano de Proteção individualizado

– As informações e opções feitas são agrupadas oferecendo um resumo enviado imediatamente ao usuário dos recursos 
possíveis para proteção em momentos de crise

7) Articulação com escola parceira em caso de adolescentes
– Notificação e contato com orientador pedagógico pela equipe do Fique Vivo para casos em que o adolescente não tenha 

tido a iniciativa de procurar ajuda na escola
– 7 escolas candidatas em Salvador com contato já identificado do diretor para encaminhamento de notificações



INTERFACE DA COLETA DE DADOSOpções oferecidas para usuário adolescente se estuda em 
uma escola parceira do projeto



Parcerias atuais


