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 Este Relatório Técnico é referente ao primeiro estudo. Ele visa 
caracterizar e avaliar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), das 
equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e de indicadores de saú-
de mental a partir da dados secundários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) nos municípios cearenses com e sem presença de populações 
indígenas e quilombolas.

 Esse projeto encontra-se vinculado às linhas de pesquisa dos 
Grupos de Pesquisa/CNPq: Rede de Estudos e Afrontamentos das 
Pobrezas, Discriminações e Resistências (REAPODERE/UNILAB-C-
NPq), Grupo de Estudos com Povos Indígenas (GEPI/UNILAB-CNPq) e 
Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e Contextos de Vulnerabili-
dades (GEC220-09//UFRN/UFC/CNPq). Essas linhas de pesquisa têm 
como objetivos discutir os princípios e diretrizes da Política Nacional 
de Saúde Mental (PNSM) em articulação com o SUS, analisar a organi-
zação e funcionamento dos serviços e processos de gestão em saúde 
mental e investigar a articulação entre modos de subjetivação, am-
biente, desigualdades sociais e saúde mental entre as populações do 
campo e da floresta.
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APRESENTAcão

 Foram utilizados diversos dados secundários para caracteriza-
ção e análise das cidades com e sem populações indígenas e quilom-
bolas. Neste relatório técnico, foram realizadas análises descritivas 
e comparativas para avaliar a situação dos municípios cearenses em 
relação com a presença ou ausência de populações indígenas e qui-
lombolas.
 
 O projeto “Detecção de agravos e fatores de proteção em saúde 
mental de populações indígenas e quilombolas do Ceará” é financiado 
pela Chamada 02/2020 - Programa Pesquisa para o Sistema Único de 
Saúde - SUS (PPSUS) da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) em parceria com a Se-
cretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA-CE) em convênio com 
o Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (DECIT/SC-
TIE) vinculado ao Ministério da Saúde (MS). O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entidade ligada ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI), 
também é parceiro dessa iniciativa. 

 Trata-se de uma pesquisa composta por três estudos integrados 
e complementares, com delineamento metodológico misto, abarcan-
do estratégias de natureza quantitativa e qualitativa, na perspectiva 
de complementaridade e qualidade das conclusões do trabalho (PA-
RANHOS et al., 2016). Optamos por esse desenho em função da ne-
cessidade de levantamento, análise e sistematização de informações 
acerca da situação de saúde mental, bem como sobre a cobertura e 
acesso aos cuidados por populações quilombolas e indígenas no terri-
tório cearense, as quais encontram-se disponíveis em distintas fontes 
e bancos de dados públicos, mas amplamente fragmentadas e desco-
nhecidas no meio científico.
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OBJETIVOS

Fazer a caracterização sociodemográfica dos municípios cearenses 
(por porte e região de saúde), comunidades e famílias quilombolas e 
indígenas.

Mapear a distribuição e oferta dos serviços de atenção psicossocial 
(RAPS) nos municípios cearenses com presença de populações qui-
lombolas e indígenas.

Identificar o número e a distribuição espacial dos serviços e equipes 
da Atenção Primária à Saúde (APS) (Agentes Comunitários de Saúde - 
ACS/ Estratégia Saúde da Família - ESF/ Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família - NASF) nos municípios cearenses e os com presença de po-
pulações quilombolas e indígenas.

Analisar a cobertura e acessibilidade geográfica e sócio-organizacio-
nal em saúde mental de populações quilombolas e indígenas.

Diagnosticar a situação de saúde mental nos municípios cearenses 
com presença de populações quilombolas e indígenas, a partir dos 
seguintes indicadores (proporção e taxa de internação hospitalar por 
transtornos mentais e comportamentais; média de tempo de interna-
ção; morbidade hospitalar capítulo V da 10ª revisão da Classificação 
Internacional de Doenças (cap. V CID-10); número de óbitos, morta-
lidade proporcional e taxa de mortalidade por transtornos mentais e 
comportamentais, uso de substâncias psicoativas e suicídio) – séries 
históricas 2010-2020.

1

2

3

4

5
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METODOLOGIA
Natureza metodológica: quantitativa

Uso de Microdados recuperados da base de dados da Fundação Cultural Pal-
mares.

Uso de Microdados recuperados da base de dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Uso de Microdados recuperados da base de dados do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Consulta ao Censo SUAS – Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 

Consulta aos dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Secretaria 
Especial de Saúde Indígena – (SESAI) e Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), 
Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (SasiSUS) e Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). 

Consulta ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Ministério 
da Cidadania.

Consulta ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DA-
TASUS) – Equipamentos de Saúde por região de saúde, séries históricas de 
assistência à saúde 2010-2020, morbimortalidade hospitalar, produção dos 
serviços.

Consulta aos dados da Coordenação Nacional de Saúde Mental (CNSM/MS) – 
equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Consulta ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)/ Certificação de 
Entidades de Assistência Social (CEBAS) - cadastro e mapas de georreferen-
ciamento das comunidades terapêuticas.

Consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/DATA-
SUS) – equipamentos de saúde segundo gestão pública ou privada, números 
de profissionais por Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), histórico 
das habilitações, número de leitos.

Consulta à base de dados do Departamento de Atenção Básica (DAB) – equi-
pes de APS.

Consulta ao banco de dados do Fundo Nacional de Saúde (FNS) - sobre 
financiamento do SUS por município/municípios com quilombo ou assenta-
mento, bem como a série histórica de recursos para a APS e RAPS.

Consulta ao DATASUS, por região de saúde e município aos seguintes indi-
cadores: (proporção e taxa de internação hospitalar por transtornos mentais 
e comportamentais; média de tempo de internação; morbidade hospitalar 
capítulo V da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (cap. V 
CID-10); número de óbitos, mortalidade proporcional e taxa de mortalidade 
por transtornos mentais e comportamentais, uso de substâncias psicoativas e 
suicídio) – séries históricas 2010-2020.

1

2

3

4

5

3.1 Dados secundários utilizados:

6

7

8

9

10

11

12

13
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3.2 Análises realizadas

 Análises descritivas foram conduzidas para conhecer as caracte-
rísticas gerais dos municípios incluídos nas análises. 

 Para as comparações entre as cidades conforme a presença de 
comunidades indígenas (aldeadas, não aldeadas ou sem comunidade) 
e de Quilombos, os dados receberam tratamento estatístico conforme 
a sua distribuição. 
A partir dos dados com distribuição normal foram realizados teste t e 
Análise de Variância. 

 A partir dos dados que violaram a normalidade, foram conduzi-
dos os respectivos testes não paramétricos, Mann Whitney e Kruskal-
-Wallis. 

 A análise da normalidade foi feita a partir de inspeção gráfica e 
da variação da assimetria e curtose, considerados normais os dados 
com distribuição entre +1 e -1 (TABACHNICK; FIDELL, 2019; MISHRA 
et al., 2019). Para as comparações dos equipamentos de saúde mental 
foi utilizado como critério ter ou não esses equipamentos, portanto, a 
comparação foi feita por meio de teste qui-quadrado. Os dados foram 
analisados a partir do programa estatístico JASP 0.16.0.0. 

 A interpretação dos tamanhos de efeito foi realizada a partir de 
diferentes pontos de corte (COHEN, 1988). Para o V Cramer (qui-qua-
drado), o tamanho de efeito correlação ponto bisserial (Mann Whit-
ney) e o Tamanho de efeito post hoc de Dunn (Kruskal-Wallis efeito 
específico de comparação entre grupo; post-hoc de Dunn), os parâ-
metros foram os seguintes: 0,1-0,3 (pequeno), 0,4-0,5 (médio) e >0,5 
(forte). Para interpretar o d de Cohen (teste t): 0,2 - 0.3 (pequeno), 
0.5 (médio) e >0.8 (forte). Para interpretar o εε épsilon ao quadra-
do (Kruskal-Wallis efeito geral) e o ε2 eta ao quadrado ao quadrado 
(ANOVA): 0.01 (pequeno), 0.06 (médio) e 0.14 (grande).
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4. CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES

    COM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Inicialmente, foi feita uma caracterização geral dos 184 municí-
pios que serviram como amostra para as análises. A Tabela 1 apresenta 
esses dados, a maioria dos municípios pertenciam à região de Forta-
leza (54,89) e eram de pequeno porte (80,98). Quanto à presença de 
comunidades indígenas e Quilombolas: 9,24% possuíam comunidade 
indígena aldeada, 6,52% comunidades não aldeadas e 16,8% possuíam 
comunidade quilombola. 

Adicionalmente identificamos que existem nove municípios que 
possuem simultaneamente comunidades indígenas aldeadas e comu-
nidades quilombolas, são eles: Crateús, Itapipoca, Acaraú, Caucaia, 
Tamboril, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Quiterianópolis e São 
Benedito. Além disso, não havia nenhum município com comunidade 
indígena não aldeada e com comunidade quilombola.

Tabela 1. Características dos municípios analisados (N = 184)

4. 1 Caracterização das cidades com comunidades indígenas

Em seguida, a Tabela 2 apresenta o percentual de cidades alde-
adas, não aldeadas ou sem comunidade Indígena conforme o porte do 
município. As comunidades aldeadas ficam em sua maioria em municí-
pios de pequeno e médio pequeno porte e as não aldeadas majorita-
riamente em municípios de pequeno porte.
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Tabela 2. Porcentagem de cidades aldeadas, não aldeadas ou sem comunidade 
Indígena conforme o porte do município

O percentual de municípios em desenvolvimento socioeconômico e baixa 
oferta de serviços é maior para aqueles com comunidades não aldeadas, seguido 
dos sem comunidade indígena e com comunidade aldeada (Tabela 3). Há percen-
tualmente mais cidades de médio/alto desenvolvimento socioeconômico e baixa 
oferta de serviços com comunidades aldeadas do que sem comunidade indígena 
ou com comunidades não aldeadas. Todos os municípios de médio desenvolvi-
mento socioeconômico e média/alta oferta de serviços não possuem comunidade 
indígena. Por fim, as cidades de alto desenvolvimento socioeconômico e alta ofer-
ta de serviços são proporcionalmente mais aquelas com comunidades não alde-
adas, com comunidades aldeadas e sem comunidade indígena, respectivamente.

Tabela 3. Porcentagem de cidades aldeadas, não aldeadas ou sem comunidade 
Indígena conforme Grupos de Regiões de Saúde segundo Condições Socioeconô-

micas e de Saúde - 2016

Condições
Aldeada

Nº(%)
Não Aldeada

Nº(%)
Sem Comunidade

Indígena Nº(%)

Baixo desenvolvi-
mento socioeconô-
mico e baixa oferta 

de serviços

14 (82,4) 11 (91,7) 141 (91,0)

Médio/alto desen-
volvimento socio-
econômico e baixa 
oferta de serviços

2 (11,7) 0 6 (3,9)

Médio desenvolvi-
mento socioeconô-
mico e média/alta 
oferta de serviços

0 0 0

Alto desenvolvi-
mento socioeconô-
mico e média oferta 

de serviços

0 0 0

Alto desenvolvi-
mento socioeconô-
mico e alta oferta 

de serviços

1 (5,9) 1 (8,3) 2 (1,2)

Total 17 12 155
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Fonte: Elaborado por Eduard Montesinos Ciuró com as malhas territoriais do IBGE 
(2021) e as regiões de saúde editadas por Landir Saviniec e Alexsandra Bezerra da 

Rocha (2020)

4. 2 Caracterização das cidades com comunidades quilombolas

O percentual de municípios em desenvolvimento socioeconômico e baixa 
oferta de serviços é maior para aqueles com comunidades não aldeadas, seguido 
dos sem comunidade indígena e com comunidade aldeada (Tabela 3). Há percen-
tualmente mais cidades de médio/alto desenvolvimento socioeconômico e baixa 
oferta de serviços com comunidades aldeadas do que sem comunidade indígena 
ou com comunidades não aldeadas. Todos os municípios de médio desenvolvi-
mento socioeconômico e média/alta oferta de serviços não possuem comunidade 
indígena. Por fim, as cidades de alto desenvolvimento socioeconômico e alta ofer-
ta de serviços são proporcionalmente mais aquelas com comunidades não alde-
adas, com comunidades aldeadas e sem comunidade indígena, respectivamente.

Figura 1. Mapa Municípios com presença de comunidades indígenas
no estado do Ceará

Tabela 4. Porcentagem de cidades com ou sem comunidade quilombola
conforme o porte do município
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A maioria das cidades com comunidade Quilombola pertencem à con-
dição de baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços. 
Os municípios sem comunidade Quilombola possuem diversas outras condi-
ções, desde baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços 
até alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços (Tabela 5).

Condições
Com Comunidade
Quilombola Nº(%)

Sem Comunidade
Quilombola Nº(%)

Baixo desenvolvimento 
socioeconômico e baixa 

oferta de serviços
23 (93,5) 137 (89,5)

Médio/alto desenvolvi-
mento socioeconômico e 
baixa oferta de serviços

1 (3,2) 7 (4,6)

Médio desenvolvimento 
socioeconômico e média/

alta oferta de serviços
1 (3,2) 5 (3,3)

Alto desenvolvimento 
socioeconômico e média 

oferta de serviços
0 0

Alto desenvolvimento so-
cioeconômico e alta ofer-

ta de serviços
0 4 (2,5)

Total 31 153

Tabela 5. Porcentagem de cidades com ou sem comunidade quilombola con-
forme Grupos de Regiões de Saúde segundo Condições Socioeconômicas e de 

Saúde - 2016

16
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Figura 2. Mapa municípios com presença de comunidades quilombolas
no estado do Ceará

Fonte: Elelaborado por Eduard Montesinos Ciuró com as malhas territoriais do 
IBGE (2021) e as regiões de saúde editadas por Landir Saviniec e Alexsandra Be-

zerra da Rocha (2020).

Fonte: Elaborado por Eduard Montesinos Ciuró com as malhas territoriais do IBGE 
(2021) e as regiões de saúde editadas por Landir Saviniec e Alexsandra Bezerra da 

Rocha (2020).

Figura 3. Mapa municípios com presença de comunidades indígenas
e quilombolas no estado do Ceará
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5. Caracterização e Avaliação da rede de atenção psicossocial (RAPS),

das equipes de atenção primária à saúde (APS) e de indicadores de saú-

de mental a partir da dados secundários do Sistema Universal de Saúde

(SUS) nos municípios cearenses com e sem presença de populações indí-

genas

Foram realizados testes Kruskal-Wallis, ANOVA e qui-quadrado para compa-
rar as cidades aldeadas, não aldeadas ou sem comunidade Indígena, em relação há 
uma série de indicadores sociais. A primeira leva dessas comparações foi em relação 
ao Teto de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estabelecido pelo Departamento 
de Atenção Básica (DAB) no período de dezembro de 2019, aos Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS) credenciados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), ao 
Teto de Estratégia Saúde da Família (ESF) estabelecido pelo Departamento de Aten-
ção Básica (DAB) no período de dezembro de 2019 e às equipes de Estratégia Saú-
de da Família (ESF) credenciadas pelo Departamento de Atenção Básica (DAB). 

Os resultados foram significativamente diferentes para todos os indica-
dores, com um escalonamento das medianas indo da maior para a menor se-
guindo a ordem de municípios com comunidade aldeada, municípios com co-
munidade não aldeada e municípios sem comunidade indígena (Tabela 6).

5. Caracterização e Avaliação da rede de atenção psicossocial (RAPS), 

Quadro Explicativo para Leitura dos Resultados!

Iremos apresentar os dados das tabelas a partir de cores. Lembramos que agregamos 
os os indicadores presentes em diferentes bases de dados vinculados ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) em grupos de cidades. As cidades cearenses foram dividias em cida-
des com comunidades indígenas aldeadas, não aldeadas e sem comunidades indígenas. 
Quando as comparações apresentadas não são estatisticamente significativas, ou seja, 
os dados não apresentam diferenças importantes apesar de terem valores diferentes 
entre as cidades, iremos apresentar a linha das tabelas com as seguintes cores: 

Verde: Diferenças significativas com melhor situação para as cidades com comunidades 
indígenas aldeadas e não aldeadas.

Vermelho: Diferenças significativas com pior situação do indicador para as cidades 
com comunidades indígenas aldeadas e não aldeadas..

Azul: Sem diferenças significativas entre cidades com sem comunidades índígenas e com 
comunidades indígenas aldeadas e não aldeadas.

Além disso, vamos apresentar as principais diferenças encontradas nas tabelas em for-
mato de gráfico para melhor visualização das comparações.

RESULTADOS INDÍGENAS



19

Aldeada
Mdn

Não
Aldeada

Mdn

Sem
comunidade 

Indígena
Mdn

Todos os 
Municípios
Mdn/M(-

DP)

Kruskal-
-Wallis H 

(gl)

Tamanho 
de efeito 

TETO 
ACS DAS 

(DEZ/2020)
116 137 (89,5) 50 53,5

10,529** 
(2)

0,06

ACS cre-
denciados 

DAB
100 7 (4,6) 46 50 9,909** (2) 0,05

TETO 
ESF DAB 

(DEZ/2020)
23 5 (3,3) 10 11

10,767** 
(2)

0,06

ESF creden-
ciadas DAB 16 12,50 9 9

10,992** 
(2)

0,06

Tabela 6. Comparação do TETO ACS DAB (DEZ/2019), ACS credenciados DAB, TETO 
ESF DAB (DEZ/2019) e ESF credenciadas DAB conforme cidades aldeadas, não aldea-

das ou sem comunidade Indígena

POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS:
Há uma maior oferta dos serviços de saúde da

Estratégia de Saúde da Família nas cidades
com comunidades indígenas aldeadas.

Vamos apresentar as principais diferenças encontradas nas tabelas em formato
de gráfico para melhor visualização das comparações na seção por dentro

das principais diferenças. 
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 O teste post-hoc de Dunn-Bonferroni identificou diferença significativa entre 
os municípios sem comunidade indígena e os com comunidades aldeada para o 
Teto de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estabelecido pelo Departamento 
de Atenção Básica (DAB) no período de dezembro de 2020 (H = 41,274, H padro-
nizado = 3,033, p ajustado < 0,01, tamanho de efeito = 0,23), os Agentes Comuni-
tários de Saúde (ACS) credenciados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) 
(H = 39,976, H padronizado = 2,938, p ajustado < 0,01, tamanho de efeito = 0,22), 
o Teto de Estratégia Saúde da Família (ESF) estabelecido pelo Departamento de 
Atenção Básica (DAB) no período de dezembro de 2020  (H = 41,734, p ajustado 
< 0,01, H padronizado = 3,071, tamanho de efeito = 0,23), as equipes de Estratégia 
Saúde da Família (ESF) credenciadas pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) 
(H = 42,113, p ajustado < 0,01, H padronizado = 3,101, tamanho de efeito = 0,24). Em 
todos os casos as cidades com comunidades aldeadas apresentaram as maiores 
medianas. Ou seja, há uma melhor oferta dos serviços de saúde nessas cidades.
 
 Em seguida, foram comparados a quantidade de Núcleos de Apoio a Saú-
de da Família tipo 1 (NASF1) credenciados pelo Departamento de Atenção Bá-
sica, a soma de  Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) credenciados, 
as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as equipes de Estratégia Saúde da Famí-
lia (ESF), as Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI) e os Núcleos 
de Apoio a Saúde da Família (NASF). Os resultados foram significativamente 
diferentes para todos os indicadores, com as cidades com comunidades aldea-
das apresentando as maiores medianas para todos os indicadores (tabela 7).

Aldeada
Md-

n/M(DP)

Não
Aldeada

Mdn/M(DP)

Sem
comunidade 

Indígena
Mdn/M (DP)

Todos os 
Municípios
Mdn/M(-

DP)

Kruskal-
-Wallis H 

(gl)

Tamanho 
de efeito 

εε2

NASF1 DAB 
credenciado 2 1 1 1 9,602** (2) 0,05

NASF2 DAB 
credencia-

doa
0,12 0,17 0,23 0,21

0,609 
(2,181)

0,01

Soma NASF 
credenciado 2 1 1 1 11,871*** (2) 0,07

UBS
16 10 9 10 9,144** (2) 0,05

ESF 15 10,50 9 9 7,827*** (2) 0,04

Tabela 7. Comparação de NASF1 DAB credenciado, NASF2 DAB credenciado, UBS, ESF 
e soma NASF credenciado conforme cidades aldeadas, não aldeadas ou sem comuni-

dade Indígena
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POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS:
Há mais ofertas de Nasf, UBS e ESF nas cidades com comunidades indígenas aldeadas.

O teste post-hoc de Dunn-Bonferroni identificou diferença significativa en-
tre os municípios sem comunidade indígena e os com comunidades aldeada para 
Núcleos de Apoio a Saúde da Família tipo 1 (NASF1) credenciados pelo Departa-
mento de Atenção Básica (H = 38,711, p ajustado < 0,01, H padronizado = 3,050, 
tamanho de efeito = 0,23), a soma de  Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) 
credenciados (SOMA NASF credenciado) (H = 38,537, p ajustado < 0,01, H padro-
nizado = 3,422, tamanho de efeito = 0,26) e UBS (H = 40,927, p ajustado < 0,01, 
H padronizado = 3,013, tamanho de efeito = 0,23), ESF (H = 36,675, p ajustado 
< 0,05, H padronizado = 2,701, tamanho de efeito = 0,21). Em todos os casos as 
maiores medianas foram para as cidades com comunidades aldeadas. Dessa ma-
neira, há mais ofertas de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) nesses municípios.

Quanto à frequência de municípios que possuem ou não Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas II (CAPS ad II), Centro de Atenção Psicossocial 
I (CAPS I), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) e Centro de Atenção Psicos-
social Infantil (CAPSi), conforme a classificação como possuindo comunidade alde-
ada, não aldeada e sem comunidade indígena, a diferença foi significativa para a 
oferta de Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) e Centro de Atenção Psicos-
social Infantil (CAPSi), com os municípios com comunidade aldeada apresentan-
do uma maior frequência de oferta do que os sem comunidade Indígena (Tabela 
8). Já a oferta de Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) e Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas II (CAPS ad II) não difere significativamente.
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A seguir, a Tabela 9 apresenta a comparação de leitos hospital geral (HG), leitos 
totais, internações e óbitos hospitalares e gerais por transtornos mentais e compor-
tamentais, óbitos devido ao uso de substância psicoativa e devido ao uso de álcool.

Oferta
Aldeada

n (%)

Não
Aldeada

n (%)

Sem
comunidade 

Indígena
n (%)

Todos os 
Municípios

n (%)
X2

Tamanho 
de efeito V 
de Cramer

CAPS ad II 3 (17,6) 3 (25) 15 (9,7) 21 (11,41) 3,30 0,13

CAPS I 7 (41,2) 7 (58,3) 73 (47,4) 87 (47,2) 0,84 0,07

CAPS II 8 (47,1) 3 (25) 15 (9,7) 26 (14,1) 18, 89* 0,32

CAPSi 5 (29,4) 1 (8,3) 7 (4,5) 13 (7,0) 14,49* 0,28

Tabela 8. Porcentagem de municípios com CAPS ad II, CAPS I, CAPS II e CAPSi, de 
acordo com comunidades aldeadas, não aldeadas ou sem comunidade Indígena

POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS: 
A diferença foi significativa para a oferta de CAPS II e CaPsi, com os municípios com 
sem comunidade indígena apresentando uma maior frequência de oferta do que as 

cidades com indígenas aldeadas e não aldeadas.
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Aldeada
Mdn

Não Aldeada
Mdn

Sem
comunidade 

Indígena
Mdn

Todos os Mu-
nicípios

Mdn

Kruskal-
-Wallis H 

(gl)

Tamanho 
de efeito εε

Tempo 
médio de 

permanên-
cia na inter-
nação (dias) 

(2008-
2020)a

26,12 21,60 27,94 27,36
1,842 (2, 

181)
0,02

Leitos HG 0 0 0 0,72 2,737 (2) 0,01

Internação 
hospitalar 

em transtor-
nos mentais 
e compor-
tamentais 

(2008-
2020)

203,50/ 
472,25 

(837,47)

108/ 5.684,25 
(19.236,28)

129/ 233,45 
(592,42)

129/ 615,94 
(4.980,63)

3,537 (2) 0,02

Internações 
por 1000 

habitantes 
(2008-
2020)

5,20 4,50 5,96 5,82 3,808 (2) 0,02

Óbitos hos-
pitalar em 

transtornos 
mentais e 
compor-

tamentais 
por 1000 

habitantes 
(2008-

2020)

0,02 
(0,04)

0,02 (0,03) 0,03 (0,04) 0,03 (0,04) 1,098 (2) 0,01

Óbitos em 
geral por 

transtornos 
mentais e 
compor-

tamentais 
(2008-
2020)

57 31,50 22 25 15,825* (2) 0,09

Óbitos de-
vido ao uso 
substância 
psicoativa 

(2008-

2020)

29 25,50 17 19 14,385* (2) 0,04

Óbitos devi-
do ao  Uso 
de Álcool 

(2008-
2020)

26 22,50 12 14,5 14,740* (2) 0,08

Tabela 9. Comparação de tempo médio de permanência na internação, leitos HG, in-
ternações e óbitos hospitalares e gerais por transtornos mentais e comportamentais, 
óbitos devido ao uso de substância psicoativa e devido ao uso de álcool, conforme 

cidades aldeadas, não aldeadas ou sem comunidade Indígena



24

Os testes post-hoc de Dunn-Bonferroni identificou diferença significati-
va entre os municípios sem comunidade indígena e os com comunidades al-
deada para os óbitos em geral por transtornos mentais e comportamentais 
(2008-2020) (H = 49,935, p ajustado < 0,001, H padronizado = 3,637, tamanho 
de efeito = 0,28), óbitos devido ao uso substância psicoativa (2008-2020) (H 
= 45,384, p ajustado < 0,01, H padronizado = 3,337, tamanho de efeito = 0,25), 
óbitos devido ao  uso de álcool (2008-2020) (H = 47,384, p ajustado < 0,001, H 
padronizado = 3,484, tamanho de efeito = 0,26). Em todos os casos as media-
nas maiores foram para as cidades com comunidade aldeada. Os indicadores 
analisados têm maior frequência nessas cidades com comunidades aldeadas. 

Para os dados com distribuição normal foi realizada uma ANOVA ao invés do 
Kruskal-Wallis. A Tabela 10 traz os resultados da comparação de tempo médio de 
internação, óbitos em geral por transtornos mentais e comportamentais, óbitos de-
vido ao uso de substância psicoativa e devido ao uso de álcool por 1000 habitantes.

POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS: 
Houve diferença significativa entre os municípios sem comunidade indígena e os com 

comunidades aldeada para os óbitos em geral por transtornos mentais e comportamen-
tais, óbitos devido ao uso substância psicoativa e óbitos devido ao uso de álcool. Além 
disso, os indicadores analisados têm maior frequência nas cidades com comunidades 

indígenas aldeadas.
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Aldeada
M (DP)

Não Aldeada
M (DP)

Sem comunida-
de Indígena

M (DP)

Todos os 
Municípios

M (DP)

ANOVA F 
(gl)

Tamanho 
de efeito 

εε

Óbitos em 
geral por 

transtornos 
mentais e 
compor-

tamentais 
por 1000 

habitantes 
(2008-
2020)

1,28 (0,54) 1,34 (0,53) 1,09 (0,50) 1.13 (0,51)
2,206 (2, 

181)
0,02

Óbitos de-
vido ao uso 
substância 
psicoativa 
por 1000 

habitantes 
(2008-
2020)

0, 98 (0,51) 1,01 (0,41) 0,80 (0,40) 0,84(0,42)
2,579 (2, 

181)
0,03

Óbitos de-
vido ao  uso 

de álcool 
por 1000 

habitantes 
(2008-
2020)

0,78(0,45) 0,78(0,37) 0,63(0,34) 0,66(0,35)
2,073 (2, 

181)
0,02

Taxa de 
Suicídio 

por 100 mil 
habitantes 

(2008-
2020)

97,66(34,63) 85,94 (20,73) 85,38(28,96) 86,56(29,15)
1,367 (2, 

181)
0,01

Taxa de 
Suicídio 

por 100 mil 
habitantes 
(média por 

ano)

7,51(2,66) 6,61(1,59) 6.56(2,22) 6,66(2,24)
1,369  (2, 

181)
0,01

Taxa de 
Suicídio por 
comporta-
mento de 
violência 
autoinfli-
gida por 
100 mil 

hab (2008-
2020)

93,77 
(34,02)

80,64(23,02) 81,62(26,90) 82,68(27,48)
1,543 (2, 

181)
0,02

Tabela 10. Comparação de óbitos em geral por transtornos mentais e comportamen-
tais, devido ao uso de substância psicoativa e devido ao uso de álcool por

1000 habitantes, taxa de suicídio, conforme cidades aldeadas, não aldeadas ou sem 
comunidade Indígena

 Não houve diferença significativa entre os grupos para todos os indica-
dores, portanto, não foram realizados testes post-hoc para a ANOVA. Portan-
to, não há diferenças entre os óbitos e taxas de suicídio entre as cidades com co-
munidades indígenas aldeadas, não aldeadas e sem comunidades indígenas. 
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 Abaixo a Tabela 11 apresenta a comparação de diversos indicadores relacionados ao 
suicídio, bem como um de casos de violência interpessoal e autoprovocada.   

Aldeada
Mdn

Não Aldeada
Mdn

Sem comunidade 
Indígena

Mdn

Todos os 
Municípios

Mdn

Kruskal-
-Wallis H 

(gl)

Tamanho 
de efeito 

εε

Óbitos por 
suicídio 

(2008-2020)
36 24 18 21 13,393* (2) 0,07

Suicídio por 
comporta-
mento de 
violência 

autoinfligida 
(2008-2020)

34 22 18 19
12,876** 

(2)
0,07

Suicídio por 
comporta-
mento de 

intoxicação 
exógena 

(2008-2020)

2 2 0 0,50 15,661* (2) 0,09

Taxa de 
Suicídio por 
comporta-
mento de 

intoxicação 
exógena 

por 100 mil 
(2008-2020)

3,74 4,80 0 0,48
6,636*** 

(2)
0,04

Tentativa de 
suicídio por 
intoxicação 

exógena 
(2008-2020)

51 25,50 18 20
10,289** 

(2)
0,06

Tentativa 
de Suicídio 
por 100 mil 
habitantes 

(2008-2020)

123,32 100,08 77,53 81,38 2,027 (2) 0,01

Tentativa 
de Suicídio 
por 100 mil 
habitantes 
(média por 

ano)

9,49 7,70 5,96 6,26 2,014 (2) 0,01

Casos de 
violência 

interpessoal 
e autoprovo-
cada (2009-

2020)

292 110,50 71 86 11,867** (2) 0,06

Tabela 11. Comparação de óbitos por suicídio, tentativas de suicídio, suicídio por com-
portamento de violência autoinfligida, taxa e tentativa de suicídio por intoxicação exó-
gena e casos de violência interpessoal e autoprovocada, conforme cidades aldeadas, 

não aldeadas ou sem comunidade Indígena
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Os testes post-hoc de Dunn-Bonferroni identificou diferença significativa entre 
os municípios sem comunidade indígena e os com comunidades aldeada para os óbitos 
por suicídio (2008-2020) (H = 47,633, p ajustado < 0,001, H padronizado = 3,502, ta-
manho de efeito = 0,27), suicídio por comportamento de violência autoinfligida (2008-
2020) (H = 47,322, p ajustado < 0,01, H padronizado = 3,479, tamanho de efeito = 0,26), 
suicídio por comportamento de intoxicação exógena (2008-2020) (H = 41,974, p ajus-
tado < 0,01, H padronizado = 3,327, tamanho de efeito = 0,25), tentativa de suicídio 
por intoxicação exógena (2008-2020) (H = 40,180, p ajustado < 0,01, H padronizado 
= 2,954, tamanho de efeito = 0,22) e  casos de violência interpessoal e autoprovocada 
(2009-2020) (H = 44,026, p ajustado < 0,01, H padronizado = 3,252, tamanho de efeito 
= 0,25). Além disso, houve diferença significativa entre os municípios sem comunidade 
indígena e os com comunidades não aldeada para suicídio por comportamento de in-
toxicação exógena (2008-2020) (H = 35,751, p ajustado < 0,05, H padronizado = 2,337, 
tamanho de efeito = 0,19). Dessa maneira, as comunidades com comunidades aldea-
das tem os indicadores mais elevados quando comparadas com as outras cidades.

Na maioria dessas casos a mediana maior foi para municípios com comunidades 
aldeadas, exceto para os indicadores de suicídio por comportamento de intoxicação 
exógena (2008-2020) e taxa de suicídio por comportamento de intoxicação exógena 
por 100 mil (2008-2020). Para o primeiro indicador, as cidades com comunidade alde-
adas e não aldeadas tiveram a mesma mediana, diferenciando-se por ter uma mediana 
maior do que os municípios sem comunidade Indígena. Já o segundo indicador, ape-
sar de ter diferença significativa na comparação geral, não houve diferença no post-
-hoc, ou seja, não há diferença entre as comparações dos grupos em pares.  

POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS: 
Cidades com comunidades indígenas aldeadas tem mais óbitos por suicídio, suicídio 
por comportamento de violência autoinfligida e tentativa de suicídio por intoxicação.
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6. Síntese Analítica da Avaliação da rede de atenção psicossocial 

(RAPS), das equipes de atenção primária à saúde (APS) e de indicadores 

de saúde mental nos municípios cearenses com e sem presença de popu-

lações indígenas

Para a cobertura de saúde as médias, em geral, foram maiores para os municí-
pios com comunidade indígena não aldeada, mas essa medida é influenciada pela pre-
sença de alguns poucos municípios com uma grande quantidade de cobertura neste 
grupo. Dessa forma, a análise adequada para Teto de Agentes Comunitários de Saú-
de (ACS) estabelecido pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS) credenciados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), 
Teto de Estratégia Saúde da Família estabelecido pelo Departamento de Atenção 
Básica (DAB), Estratégia Saúde da Família (ESF) credenciadas pelo Departamento 
de Atenção Básica (DAB), Núcleo de Apoio à Saúde da Família I (NASF I) credencia-
dos pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), Soma  Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família I (NASF I) credenciados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF) é a partir da 
mediana, com valores significativamente maiores para os municípios com comunida-
de indígena aldeada seguido dos municípios com comunidade indígena não aldeada. 
Isso indica que há uma tendência de que estas cidades possuem a melhor cobertura 
de saúde em comparação com os municípios sem comunidade indígena, especialmen-
te, em relação às cidades com comunidade indígena aldeada.    

Especificamente em relação à cobertura de saúde mental, houve diferença sig-
nificativa na comparação dos municípios, com as cidades com comunidade indíge-
na aldeada apresentando, proporcionalmente, os maiores percentuais de Centro de 
Atenção Psicossocial II (CAPS II) e Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi). 
Isso indica que há uma tendência de que as cidades com comunidade indígena pos-
suam mais desses equipamentos, especialmente aquelas com comunidade aldeada.

Quanto aos indicadores de desfecho em saúde, a diferença foi significativa, com 
os municípios com comunidade indígena, principalmente, os com comunidade aldea-
da apresentando uma tendência a ter mais casos de violência interpessoal e autopro-
vocada e maior quantidade de óbitos em geral por transtornos mentais e comporta-
mentais, devido ao uso substância psicoativa, devido ao uso de álcool e por suicídio. 
Ligado a este último indicador, apresentaram também maior tendência a suicídios por 
comportamento de violência autoinfligida e por comportamento de intoxicação exógena 
(valores absolutos e por 100 mil habitantes). Em resumo, as cidades com comunidade 
indígena tendem a apresentar os piores desfechos em saúde, incluindo saúde mental.

SÍNTESE RESULTADOS INDÍGENAS
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7. Caracterização e Avaliação da rede de atenção psicossocial (RAPS), 

das equipes de atenção primária à saúde (APS) e de indicadores de saú-

de mental a partir da dados secundários do Sistema Universal de Saúde 

(SUS) nos municípios cearenses com e sem presença de populações qui-

lombolas

Foram realizados testes Mann Whitney, teste t e qui-quadrado para compa-
rar as cidades com e sem comunidade Quilombola em relação há uma série de indi-
cadores sociais. A primeira leva dessas comparações foi em relação ao Teto de Agen-
tes Comunitários de Saúde (ACS) estabelecido pelo Departamento de Atenção 
Básica (DAB) no período de dezembro de 2019, aos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) credenciados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), ao Teto da Estra-
tégia Saúde da Família estabelecido pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) 
no período de dezembro de 2019 e às Estratégias Saúde da Família credenciadas 
pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) (Tabela 12). O teste Mann Whitney U 
identificou diferença significativa entre os municípios com ou sem comunidade Qui-
lombola, com uma média maior para as cidades com comunidade Quilombola em to-
dos os indicadores.           

Quadro Explicativo para Leitura dos Resultados!

Iremos apresentar os dados das tabelas a partir de cores. Lembramos que agregamos 
os os indicadores presentes em diferentes bases de dados vinculados ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) em grupos de cidades. As cidades cearenses foram dividias em cida-
des com comunidades quilombolas e cidades sem comunidades quilombolas. Quando 
as comparações apresentadas não são estatisticamente significativas, ou seja, os dados 
não apresentam diferenças importantes apesar de terem valores diferentes entre as 
cidades, iremos apresentar a linha das tabelas com as seguintes cores:

Verde: Diferenças significativas com melhor situação para as cidades com comunida-
des quilombolas

Vermelho: Diferenças significativas com pior situação do indicador para as cidades 
com comunidades quilombolas

Azul: Sem diferenças significativas entre cidades com comunidades quilombolas e sem 
comunidades quilombolas;

Além disso, vamos apresentar as principais diferenças encontradas nas tabelas em for-
mato de gráfico para melhor visualização das comparações.

RESULTADOS QUILOMBOLAS
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Com comuni-
dade Quilom-

bola 
M (DP)

Sem comunida-
de Quilombola 

M (DP)

Todos os Muni-
cípios
M (DP)

Mann Whitney 
U (valor padro-

nizado)

Tamanho de 
efeito correlação 

ponto-biserial

TETO 
ACS DAS 

(DEZ/2020
126,16 (163,15) 120,88 (528,51) 121,77 (486,18)

1.787,0 
(-2,162)***

0,25

ACS CRE-
DENCIADOS 

DAB
97,13 (90,00) 80,67 (184,30) 83,42 (172,06)

1.744,0 
(-2,321)***

0,26

TETO 
ESF DAB 

(DEZ/2020)
25,29 (32,62) 24,18 (105,72) 24,36 (97,25)

1.776,50 
(-2,203)***

0,25

ESF CRE-
DENCIADAS 

DAB
16,64 (14,32) 14,60 (38,20) 14,95 (35,30) 1.747 (-2,314)*** 0,26

Tabela 12. Comparação do TETO ACS DAB (DEZ/2019), ACS CREDENCIADOS DAB, 
TETO ESF DAB (DEZ/2019) e ESF CREDENCIADAS DAB cidades com ou sem comuni-

dade quilombola

Em seguida, a Tabela 13 apresenta a comparação de Núcleos de Apoio a 
Saúde da Família 1 (NASF1) credenciados pelo Departamento de Atenção Básica, 
Núcleos de Apoio a Saúde da Família 2 (NASF2) credenciados, a soma de  Núcle-
os de Apoio a Saúde da Família (NASF) credenciados, Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), as Equipes Multipro-
fissionais de Saúde Indígena (EMSI) e os Núcleos de Apoio a Saúde da Família 
(NASF) conforme cidades com ou sem comunidade quilombola.   

POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS: 
Há uma maior oferta de serviçoes referentes a Estratégia de Saúde da Família para as 

cidades com comunidades quilombolas.
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Com comuni-
dade Quilom-

bola 
M (DP)

Sem comunida-
de Quilombola 

M (DP)

Todos os Muni-
cípios
M (DP)

Mann Whitney 
U (valor padro-

nizado)

Tamanho de 
efeito correla-
ção ponto-bi-

serial

NASF1 DAB 
credenciado

1,71 (1,34) 1,34 (2,41) 1,40 (2,29) 1.885,50 (-1,927) 0,20

NASF2 DAB 
credencia-

doa
0,13 (0,34) 0,23 (0,42) 0,21 (0,41) -1.237 -0,24

TETO 
ESF DAB 

(DEZ/2020)
1,84 (1,57) 1,57 (2,32) 1,62 (2,20) 1.973 (-1,781) 0,17

SOMA NASF 
credenciado

1,84 (1,57) 11,99 (11,39) 12,53 (11,31)
1.829,50 

(-2,008)***
0,23

UBS 15,16 (10,66) 11,99 (11,39) 12,53 (11,31)
1.829,50 

(-2,008)***
0,23

ESF 16,32 (14,16) 14,52 (38,24) 14,83 (35,33)
1.783,50 

(-2,181)***
0,25

EMSI
0,45 (1,43)

0,05 (0,30) 0,12 (0,66) 2.151 (-2,076)*** 0,09

Tabela 13. Comparação de NASF1 DAB credenciado, NASF2 DAB credenciado, SOMA 
NASF credenciado, UBS, ESF e EMSI conforme cidades com ou

sem comunidade quilombola

Notaa: NASF2 DAB credenciado teve uma distribuição normal, por isso foi realizada um teste t, o valor 
na coluna Mann Whitney U é o valor da estatística t e o valor de tamanho de efeito na coluna correlação 
ponto-biserial é o d de cohen (d).
Nota1: A comparação para o NASF3 DAB credenciado não foi possível, pois somente um munícipio no 
Ceará tem o equipamento. 
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POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS: 
Notou-se uma diferença significativa entre os municípios com ou sem comunidade 

Quilombola para UBS, ESF e EMSI, com uma média maior para as cidades com comuni-
dade Quilombola. A diferença para NASF1 credenciado foi marginalmente significativa, 

com média maior para os municípios com comunidade quilombola.

O teste Mann Whitney U identificou diferença significativa entre os mu-
nicípios com ou sem comunidade Quilombola para Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), Estratégias Saúde da Família (ESF) e Equipes Multiprofissionais de 
Saúde Indigina (EMSI), com uma média maior para as cidades com comunidade Qui-
lombola. A diferença para Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF1) creden-
ciados pelo pelo Departamento de Atenção Básica foi marginalmente significati-
va (p=0,054), com média maior para os municípios com comunidade quilombola.

A seguir a Tabela 14 apresenta a frequência de municípios que possuem Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas II (CAPS ad II), Centro de Atenção Psicos-
social I (CAPS I), Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) e Centro de Atenção Psicos-
social Infantil (CAPSi), de acordo com as cidades com ou sem comunidade quilombola.  
A diferença foi significativa para a oferta de Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), 
com os municípios com comunidade Quilombola apresentando uma maior frequência 
de oferta do que os sem comunidade Quilombola. Já a oferta de Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas II (CAPS ad II), Centro de Atenção Psicossocial I 
(CAPS I) e Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) não diferiu significativamente.
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Ofertaa
Com comuni-
dade Quilom-

bola n (%)

Sem comunida-
de Quilombola 

n (%)

Todos os Muni-
cípios n (%) 

X
Tamanho de 

efeito V de Cra-
mer

CAPS ad II 6 (19,4) 15(9,8) 21 (11,41) 2,32 0,11

CAPS I 16 (51,6) 71 (46,7) 87 (47,2) 0,25 0,04

CAPS II 8 (25,8) 18 (11,8) 26 (14,1) 4,19*** 0,15

CaPsi 3 (9,7) 10 (6,5) 13 (7,0) 0,39 0,05

Tabela 14. Porcentagem de municípios com CAPS ad II, CAPS I, CAPS II e CAPSi, de 
acordo com as cidades com ou sem comunidade quilombola

Notaa: Foi considerado apenas ter ou não o serviço.
Nota1: Unidade de Acolhimento Adulto (UAA), Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), Serviço 
Residencial Terapêutico (SRT),  CAPS ad III e CAPS III não tiveram variabilidade suficiente para a compa-
ração entre os municípios.

POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS: 
A diferença foi significativa para a oferta de CAPS II, com os municípios

sem comunidade Quilombola apresentando uma maior frequência de oferta
do serviço de atenção psicossocial.
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 A seguir, a Tabela 15 apresenta a comparação de leitos HG, leitos totais, inter-
nações e óbitos hospitalares e gerais por transtornos mentais e comportamen-
tais, óbitos devido ao uso de substância psicoativa e devido ao uso de álcool.

Com comuni-
dade Quilom-

bola 
M (DP)

Sem comunida-
de Quilombola 

M (DP)

Todos os Muni-
cípios
M (DP) 

Mann Whitney 
U (valor padro-

nizado)

Tamanho de 
efeito correla-
ção ponto-bi-

serial

Tempo mé-
dio de per-

manência na 
internação 

(dias) (2008-
2020)a

26,05 (9,77) 27,63 (11,76) 27,36(11,44) -0,700 -0,14

Leitos HG 0,45 (1,18) 0,78 (3,56) 0,72(3,28) 2,331 (-0,212) 0,02

Leitos totais 0,45 (1,18) 3,85 (41,00) 3,28(37,38) 2.332 (-0,207) 0,02

Internação 
hospitalar 
em trans-

tornos 
mentais e 
compor-

tamentais 
(2008-
2020)

241,10 
(204,62)

690,41 
(5.452,18)

615,94 
(4.980,63)

1.715 
(-2,098)***

0,24

Interna-
ções por 
1000 ha-
bitantes 
(2008-
2020)

6,83 (3,86) 7,21 (6,66) 7,14(6,27) 2.355 (-0,061) 0,00

Óbitos 
hospitalar 
em trans-

tornos 
mentais e 
compor-

tamentais 
(2008-
2020)

0,87 (1,69) 1,84 (8,68) 1,68(7,95) 2.571 (0,816) -0,08

Tabela 15. Comparação de tempo médio de permanência na internação, leitos HG, 
leitos totais, internações e óbitos hospitalares e gerais por transtornos mentais e com-
portamentais, óbitos devido ao uso de substância psicoativa e devido ao uso de álcool, 

conforme cidades com ou sem comunidade quilombola
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Com comuni-
dade Quilom-

bola 
M (DP)

Sem comunida-
de Quilombola 

M (DP)

Todos os Muni-
cípios
M (DP) 

Mann Whitney 
U (valor padro-

nizado)

Tamanho de 
efeito correla-
ção ponto-bi-

serial

Óbitos 
hospitalar 
em trans-

tornos 
mentais e 
compor-

tamentais 
por 1000 

habitantes 
(2008-
2020)

0,01 (0,02) 0,03 (0,04) 0,03(0,04) 2.789 (1,690) -0,18

Óbitos 
em geral 
por trans-

tornos 
mentais e 
compor-

tamentais 
(2008-
2020)

57,55 (78,63)
59,34 

(281,85)
59,04 

(528,84)
1.832,50 

(-1,994)***
0,23

Óbitos 
devido 
ao uso 

substância 
psicoativa 

(2008-
2020)

43,06 (61,96)
39,75 

(151,30)
40,31(140,15)

1.934,50 
(-1,617)

0,18

Óbitos 
devido 
ao uso 

de álcool 
(2008-
2020)

32,42 
(45,05)

29,98 (111,15)
30,39 

(102,94)
1.954 (-1,545) 0,18

Notaa: Tempo médio de permanência na internação (dias) (2008-2020) teve uma distribuição normal, 
por isso foi realizada um teste t, o valor na coluna Mann Whitney U é o valor da estatística t e o valor de 
tamanho de efeito na coluna correlação ponto-biserial é o d de cohen (d).
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Foi identificada diferença significativa entre os municípios com ou sem 
comunidade Quilombola, em que as cidades com comunidade Quilombo-
la apresentaram maior média de óbitos em geral por transtornos mentais e com-
portamentais (2008-2020). Houve também diferença significativa em relação à in-
ternação hospitalar em transtornos mentais e comportamentais (2008-2020), 
com os municípios sem comunidade quilombola apresentando uma média maior.
Para os dados com distribuição normal foi realizado teste t ao invés do Mann Whit-
ney. A tabela 16 apresenta a comparação para o de tempo médio de internação, óbitos 
em geral por transtornos mentais e comportamentais, óbitos devido ao uso de subs-
tância psicoativa e óbitos devido ao uso de álcool por 1000 habitantes. Não foi en-
contrada diferença significativa entre as cidades com e sem comunidade Quilombola.

Com comuni-
dade Quilom-

bola 
M (DP)

Sem comunida-
de Quilombola 

M (DP)

Todos os Muni-
cípios
M (DP) 

Teste t Tamanho de 
efeito d de 

Cohen

Óbitos 
em geral 
por trans-

tornos 
mentais e 
compor-

tamentais 
por 1000 

habitantes 
(2008-
2020)

1,14 (0,47) 1,13 (0,52) 1.13(0,51) 0,171 0,03

Tabela 16. Comparação de óbitos em geral por transtornos mentais e comportamen-
tais, devido ao uso de substância psicoativa e devido ao uso de álcool por 1000 habi-

tantes, taxa de suicídio, conforme cidades com ou sem comunidade quilombola

POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS: 
A diferença foi significativa para a oferta de CAPS II, com os municípios

sem comunidade Quilombola apresentando uma maior frequência de oferta
do serviço de atenção psicossocial.
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Com comuni-
dade Quilom-

bola 
M (DP)

Sem comunida-
de Quilombola 

M (DP)

Todos os Muni-
cípios
M (DP) 

Teste t Tamanho de 
efeito d de 

Cohen

Óbitos 
devido 
ao uso 

substância 
psicoativa 
por 1000 

habitantes 
(2008-
2020)

0,82 (0,38) 0,84 (0,43) 0,84(0,42) -0,208 -0,04

Óbitos 
devido 

ao uso de 
álcool por 
1000 ha-
bitantes 
(2008-
2020)

0,63 (0,31) 0,66 (0,36) 0,66(0,35) -0,460 0,02

Taxa de 
Suicídio 
por 100 
mil ha-

bitantes 
(2008-
2020)

84,69 
(30,89)

86,93 (28,87) 86,56(29,15) -0,391 -0,08

Taxa de 
Suicídio 
por 100 
mil ha-

bitantes 
(média por 

ano)

6,51 (2,37) 6,69 (2,22) 6,66(2,24) -0,391 -0,08

Taxa de 
Suicídio 

por com-
porta-

mento de 
violência 

autoinfligi-
da por 100 

mil hab 
(2008-
2020)

82,36 
(30,48)

82,75 (26,94) 82,68(27,48) -0,071 -0,01
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 A Tabela 17 apresenta a comparação de médias de alguns indicadores relacio-
nados ao suicídio, além de um indicador de violência interpessoal e autoprovocada.

Com comuni-
dade Quilom-
bola M (DP)

Sem comunida-
de Quilombola 

M (DP)

Todos os Muni-
cípios
M (DP) 

Mann Whitney 
U (valor padro-

nizado)

Tamanho de 
efeito correla-
ção ponto-bi-

serial

Óbitos por 
suicídio 
(2008-
2020)

40,51 (43,08)
39,14 

(143,94)
39,7(132,34)

1.839 
(-1,970)***

0,22

Suicídio 
por com-

porta-
mento de 
violência 

autoinfligi-
da (2008-

2020)

39,26 (41,05)
36,65 

(133,46)
37,10(122,77)

1.820,50 
(-2,039)***

0,23

Suicídio 
por com-

portamen-
to de in-

toxicação 
exógena 
(2008-
2020)

1,29 (2,41) 2,42 (12,37) 2,23(11,33)
2.441,00 
(0,257)

0,03

Taxa de 
Suicídio 

por com-
portamen-
to de in-

toxicação 
exógena 
por 100 

mil (2008-
2020)

2,35 (3,08) 4,07 (8,38) 3,78(7,77)
2.289,00 
(-0,329)

-0,06

Tentativa 
de suicídio 
por into-
xicação 
exógena 
(2008-
2020)

72,71 (125,36)
69,64 

(259,33)
70,16(241,74)

2.129,50 
(-0,895)

0,10

Tabela 17. Comparação de óbitos por suicídio, tentativas de suicídio, suicídio por com-
portamento de violência autoinfligida, taxa e tentativa de suicídio por intoxicação exó-
gena e casos de violência interpessoal e autoprovocada, conforme cidades aldeadas, 

não aldeadas ou sem comunidade Indígena
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Com comuni-
dade Quilom-
bola M (DP)

Sem comunida-
de Quilombola 

M (DP)

Todos os Muni-
cípios
M (DP) 

Mann Whitney 
U (valor padro-

nizado)

Tamanho de 
efeito correla-
ção ponto-bi-

serial

Tentativa 
de Suicí-
dio por 
100 mil 

habitantes 
(2008-
2020)

113,19 (93,05)
126,14 

(126,42)
123,96(121,32)

2.397,00 
(0,094)

-0,01

Tentativa 
de Suicí-
dio por 
100 mil 

habitantes 
(média por 

ano)

8,71 (7,16) 9,70 (9,72) 9,54(9,33)
2.397,50 
(0,096)

-0,01

Casos de 
violência 
interpes-

soal e 
autopro-
vocada 
(2009-
2020)

282,77 
(367,34)

293,65 
(1.632,94)

291,81(1.494,85) 1.820,00 
(-1,994)**

0,23

O teste Mann Whitney U identificou diferença significativa entre os mu-
nicípios com ou sem comunidade Quilombola, com média maior para cida-
des com comunidade Quilombola para óbitos por suicídio (2008-2020), sui-
cídio por comportamento de violência autoinfligida (2008-2020). A diferença 
também foi significativa para casos de violência interpessoal e autoprovocada 
(2009-2020), com uma maior média para as cidades sem comunidade quilombola.

POR DENTRO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS: 
Cidades com comunidades quilombolas tem mais óbitos por suicídio, suicídio

por comportamento de violência autoinfligida e tentativa de suicídio por intoxicação.
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8. Síntese Analítica da Avaliação da rede de atenção psicossocial 

(RAPS), das equipes de atenção primária à saúde (APS) e de indicadores 

de saúde mental nos municípios cearenses com e sem presença de popu-

lações quilombolas

Para a cobertura de saúde, os valores foram significativamente maiores para os mu-
nicípios com comunidade quilombola para Teto de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
estabelecido pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), Agentes Comunitários de Saú-
de (ACS) credenciados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), Teto de Estratégia 
Saúde da Família (ESF) estabelecido pelo Departamento de Atenção Básica (DAB),Estra-
tégia Saúde da Família (ESF) credenciados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia Saúde da Família (ESF), Equipes Multiprofis-
sionais de Saúde Indígina (EMSI) e Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), especifica-
mente em saúde mental. Isso indica que há uma tendência de que estas cidades possuem 
uma melhor cobertura em comparação com os municípios sem comunidade quilombola.

Quanto aos indicadores de desfecho em saúde, os valores foram significativamente 
maiores para os municípios sem comunidade quilombola em relação à internação hospi-
talar em transtornos mentais, comportamentais e óbitos em geral por transtornos mentais 
e comportamentais e casos de violência interpessoal e autoprovocada. Por outro lado, os 
municípios com comunidade quilombola apresentaram valores significativamente maio-
res para óbitos por suicídio e suicídio por comportamento de violência autoinfligida. Vale 
ressaltar que, entre os outros indicadores que não tiveram diferença significativa, há uma 
tendência de que os municípios sem comunidade quilombola apresentem piores desfe-
chos em saúde, exceto para os óbitos devido ao uso substância psicoativa e devido ao 
uso de álcool, em que as médias das cidades com comunidade quilombola são maiores.

Outro aspecto que chama atenção é o de que na comparação das cidades com e sem 
comunidade quilombola para a maioria dos indicadores ponderados os dois grupos 
apresentaram valores muito semelhantes (i.e., por 1000 ou 100 mil habitantes, nas ta-
belas 10 e 16). Nas mesmas comparações para os municípios com ou sem comunida-
des indígenas, mesmo que as diferenças não tenham sido significativas, havia uma ten-
dência de os resultados seguirem o mesmo padrão das demais comparações, com os 
municípios com comunidade indígena apresentando os piores desfechos em saúde. 

Assim, em conjunto, os resultados indicam uma tendência de desfechos em saúde piores para 
os municípios sem comunidade quilombola. As exceções são os valores absolutos de óbitos 
por suicídio (ligado ao indicador de suicídio por comportamento de violência autoinfligida) 
e, em certa medida, os óbitos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e de álcool.
          

SÍNTESE RESULTADOS QUILOMBOLAS
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9. Panorama das nove cidades com comunidade indígenas aldeada e co-

munidade quilombola

Nove cidades tinham simultaneamente comunidades indígenas aldeadas e comunida-
des quilombolas, eram elas: Crateús, Itapipoca, Acaraú, Caucaia, Tamboril, Monsenhor 
Tabosa, Novo Oriente, Quiterianópolis e São Benedito. As Tabelas 18 e 19 apresentam as 
informações detalhadas dos indicadores para esses municípios.

Não foram feitas análises de comparação entre esses grupos de nove municípios e os 
outros do Estado. Ainda assim, é importante observar as informações sobre essas cida-
des, pois fornecem um panorama geral da situação da cobertura de saúde e de indica-
dores de desfecho em saúde para esses municípios. 

Na Tabela 18, os dados confirmam uma tendência de que os municípios com comuni-
dade indígena aldeada e com comunidade quilombola possuam uma oferta de equi-
pamentos/políticas de saúde maior do que a média do Estado. A Tabela 19, mostra 
que para vários indicadores de desfecho em saúde os nove municípios tem uma média 
próxima à do Estado. 

Porém, chama atenção, a tendência a um maior número de óbitos em geral por trans-
tornos mentais e comportamentais, devido ao uso de substância psicoativa e devido ao  
uso de álcool, seja na comparação para os valores absolutos quanto para a taxa ponde-
rada por 1000 habitantes. 

Além disso, as taxas de suicídio por 100 mil habitantes,  por comportamento de vio-
lência autoinfligida por 100 mil habitantes e de tentativa de Suicídio por 100 mil habi-
tantes; o número de óbitos por suicídio e de suicídios por comportamento de violência 
autoinfligida; a quantidade de tentativa de suicídio por intoxicação exógena; e os casos 
de violência interpessoal e autoprovocada.

SÍNTESE ANALÍTICA DOS RESULTADOS
PARA INDÍGENAS QUILOMBOLAS
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Municípios com Comunidade indígena 
(CI) aldeada + não aldeada (09 itens)

Municípios com Comunidade Quilombola 
(CQ)

(04 itens)

Óbitos em geral por transtornos mentais 
e comportamentais (2008-2020)

Internação hospitalar em transtornos mentais 
e comportamentais (2008-2020)

Óbitos devido ao uso substância psicoa-
tiva (2008-2020)

Óbitos em geral por transtornos mentais e 
comportamentais (2008-2020)

Óbitos devido ao Uso de Álcool Óbitos 
devido ao Uso de Álcool

 (2008-2020)
Óbitos por suicídio (2008-2020

Óbitos por suicídio (2008-2020)
Suicídio por comportamento de violência 

autoinfligida (2008-2020)

Suicídio por comportamento de violên-
cia autoinfligida (2008-2020

Casos de violência interpessoal e autoprovo-
cada (2009-2020)

Suicídio por comportamento de intoxi-
cação exógena (2008-2020

Taxa de Suicídio por comportamento de 
intoxicação exógena por 100 mil (2008-

2020

Tentativa de suicídio por intoxicação 
exógena (2008-2020)

Casos de violência interpessoal e auto-
provocada (2009-2020)

Itens de Saúde Mental com diferença significativa em comparação
aos municípios do CE
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Esses dados mostram:

Que as populações indígenas parecem estar mais vulneráveis em termos da saúde 
mental que as quilombolas;

Que essa realidade retrata o intervalo de 10 anos, ou seja, é algo persistente no CE;

Há registro de óbitos por transtornos mentais tanto em um quanto em outro é
mais alto que no resto do estado, indicando que os municípios com populações
tradicionais merecem atenção nesse aspecto;

Quanto às internações psiquiátricas, os municípios com CQ pontuam mais que
os com CI, que estão na média do estado.  

Os óbitos devido ao uso de álcool e/ou drogas se destacam apenas nos municípios 
com CI. (CI = tem mais óbito e suicídio que CQ). 

Os casos de violência destacam-se nos 2 blocos de municípios, indicando
a necessidade de investigar a dinâmica das relações sociais em ambas as comunidades;

O suicídio e/ou tentativa de suicídio é uma realidade preocupante nos 2 blocos
de municípios, com destaque nos municípios com CI. 
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Cratéus Itapipoca Acaraú Caucaia Tamboril
Monsenhor 

Tabosa

TETO ACS DAS 
(DEZ/2020)

186 316 154 895 64 43

ACS credenciados 
DAB

160 279 154 463 50 42

TETO ESF DAB 
(DEZ/2020)

37 63 31 179 13 9

ESF credenciadas 
DAB

20 39 28 74 12 7

NASF1 DAB cre-
denciado

2 3 4 7 1 1

NASF2 DAB cre-
denciadoa

0 0 0 0 0 0

SOMA NASF cre-
denciado

2 3 4 7 1 1

UBS 23 40 22 52 12 8

ESF 23 39 28 73 9 8

EMSI 3 0 0 7 0 3

CAPS ad IIa 0 0 0 1 0 0

CAPS Ia 1 0 0 0 0 1

CAPS IIa 0 1 1 1 1 0

CAPSia 0 0 0 1 1 0

Tabela 18. Apresentação dos indicadores de Saúde Mental nas cidades 

com populações indígenas e quilombolas
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Novo
Oriente

Quinterianó-
polis

São Benedito Grupo M (DP) Estado M (DP)

TETO ACS DAS 
(DEZ/2020)

71 52 116
210,78 

(270,76)
121,77 (486,18)

ACS credencia-
dos DAB

71 49 93 151,22 (139,67) 83,42 (172,06)

TETO ESF DAB 
(DEZ/2020)

14 10 23 42,11 (54,15) 24,36 (97,25)

ESF credenciadas 
DAB

13 9 16 24,22 (21,21) 14,95 (35,30)

NASF1 DAB cre-
denciado

1 1 2 2,44 (2,00) 1,40 (2,29)

NASF2 DAB cre-
denciadoa

0 1 0 0,11 (0,33) 0,21 (0,41)

SOMA NASF cre-
denciado

1 2 2 2,55 (1,94) 1,62 (2,20)

UBS 11 9 16 21,44 (15,18) 12,53 (11,31)

ESF 10 8 15 23,67 (21,38) 14,83 (35,33)

EMSI 0 0 1 1,55 (2,40) 0,12 (0,66)

CAPS ad IIa 0 0 0 1 (11,11%) 21 (11,41)

CAPS Ia 1 1 1 5 (55,55%) 87 (47,2)

CAPS IIa 0 0 0 4 (44,44%) 26 (14,1)

CAPSia 0 0 0 2 (22,22%) 13 (7,0)
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Cratéus Itapipoca Acaraú Caucaia Tamboril
Monsenhor

Tabosa

Tempo médio de 
permanência na 
internação (dias) 

(2008-2020)a

24,7 35,5 22,9 36,7 30,0 14,4

Leitos HG 2 2 1 0 0 0

Leitos totais 2 2 1 0 0 0

Internação hospita-
lar em transtornos 
mentais e compor-
tamentais (2008-

2020)

377 350 204 - 83 140

Internações por 
1000 habitantes 

(2008-2020)
5,02 2,71 3,26 10,64 3,16 8,12

Óbitos hospitalar 
em transtornos 

mentais e compor-
tamentais (2008-

2020)

0 3 0 8 0 0

Óbitos hospitalar 
em transtornos 

mentais e compor-
tamentais por 1000 
habitantes (2008-

2020)

0 0,02 0 0,02 0,00 0,00

Óbitos em geral 
por transtornos 

mentais e compor-
tamentais (2008-

2020)

123 57 57 411 30 30

Óbitos devido ao 
uso substância 

psicoativa (2008-
2020)

95 24 45 321 23 20

Óbitos devido 
ao uso de álcool 

(2008-2020)
78 21 34 230 20 16

Óbitos em geral 
por transtornos 

mentais e compor-
tamentais por 1000 
habitantes (2008-

2020)

1,64 0,44 0,91 1,14 1,14 1,74

Novo
Oriente

Quinterianó-
polis

São
Benedito

Grupo M (DP) Estado M (DP)

Tempo médio de 
permanência na 
internação (dias) 

(2008-2020)a

28,7 16,3 25,7 26,10 (7,65) 27,36(11,44)

Leitos HG 0 0 0 0,56 (0,88) 0,72(3,28)

Leitos totais 0 0 0 0,56 (0,88) 3,28(37,38)

Internação hos-
pitalar em trans-
tornos mentais e 
comportamentais 

(2008-2020)

111 65 249 197,37 (119,30)
615, 94 ( 4.980, 

63)

Internações por 
1000 habitantes 

(2008-2020)
3,88 3,08 5,20 5,00 (2,70) 7,14(6,27)

Óbitos hospitalar 
em transtornos 
mentais e com-
portamentais 
(2008-2020)

0 0 1 1,33 (2,69) 1,68(7,95)

Óbitos hospitalar 
em transtornos 
mentais e com-

portamentais por 
1000 habitantes 

(2008-2020)

0,00 0,00 0,02 0,01 (0,01) 0,03(0,04)

Óbitos em geral 
por transtornos 
mentais e com-
portamentais 
(2008-2020)

24 18 84 92,67 (124,00) 59,04(528,84)

Óbitos devido 
ao uso substân-
cia psicoativa 
(2008-2020)

16 10 81 70,56 (98,56) 40,31(140,15)

Óbitos devido 
ao uso de álcool 

(2008-2020)
15 6 61 53,44 (70,28) 30,39(102,94)

Óbitos em geral 
por transtornos 
mentais e com-

portamentais por 
1000 habitantes 

(2008-2020)

0,84 0,85 1,75 1,16 (0,46) 1.13(0,51)
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Novo
Oriente

Quinterianó-
polis

São
Benedito

Grupo M (DP) Estado M (DP)
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Óbitos hospitalar 
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Óbitos em geral 
por transtornos 
mentais e com-
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(2008-2020)

24 18 84 92,67 (124,00) 59,04(528,84)

Óbitos devido 
ao uso substân-
cia psicoativa 
(2008-2020)

16 10 81 70,56 (98,56) 40,31(140,15)

Óbitos devido 
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(2008-2020)

0,84 0,85 1,75 1,16 (0,46) 1.13(0,51)
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Cratéus Itapipoca Acaraú Caucaia Tamboril
Monsenhor 

Tabosa
Novo Oriente

Quinterianó-
polis

São
Benedito

Grupo M 
(DP)

Estado M (DP)

Óbitos devido ao 
uso substância 
psicoativa por 

1000 habitantes 
(2008-2020)

1,27 0,19 0,72 0,89 0,88 1,16

ao uso subs-
-

tiva por 1000 
habitantes 

(2008-2020)

0,56 0,47 1,69 0,87 (0,45) 0,84(0,42)

Óbitos devido ao 
uso de álcool por 
1000 habitantes 

(2008-2020)

1,04 0,16 0,54 0,64 0,76 0,93
ao uso de ál-

habitantes 
(2008-2020)

0,52 0,28 1,27 0,68 (0,36) 0,66(0,35)

Taxa de Suicídio 
por 100 mil ha-
bitantes (2008-

2020)

114,55 58,75 95,78 63,64 57,14 121,85

Taxa de Sui-
cídio por 100 

(2008-2020)

104,87 156,52 125,25
99,82 

(34,32)
86,56(29,15)

Taxa de Suicídio 
por 100 mil habi-
tantes (média por 

ano)

8,81 4,52 7,37 4,90 4,40 9,37

Taxa de Sui-
cídio por 100 

(média por 
ano)

8,07 12,04 9,63 7,68 (2,63) 6,66(2,24)

Taxa de Suicídio 
por comporta-

mento de violên-
cia autoinfligida 
por 100 mil hab 
(2008-2020)

110,56 56,43 90,99 60,04 57,14 121,85

-
dio por com-
portamento 
de violência 
autoinfligida 
por 100 mil 
hab (2008-

2020)

104,87 156,52 123,17
97,95 

(34,86)
82,68(27,48)

Óbitos por suicí-
dio (2008-2019)

86 76 60 230 15 21
-

cídio (2008-
2019)

30 33 60
67,89 

(65,62)
39,7(132,34)

Suicídio por com-
portamento de 

violência autoin-
fligida (2008-

2020)

83 73 57 217 15 21

Suicídio por 
-

autoinfligida 
(2008-2020)

30 33 59
65,33 
(61,52)

37,10(122,77)

Suicídio por 
comportamento 
de intoxicação 

exógena (2008-
2020)

3 3 3 13 0 0

Suicídio por 
-
-

ção exógena 
(2008-2020)

0 0 1 2,56 (4,16) 2,23(11,33)

Taxa de Suicídio 
por comporta-
mento de into-
xicação exóge-
na por 100 mil 
(2008-2020)

4,00 2,32 4,79 3,60 0,00 0,00

-
dio por com-
portamento 

exógena por 

2020)

0,00 0,00 2,09 1,87 (1,95) 3,78(7,77)
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Cratéus Itapipoca Acaraú Caucaia Tamboril
Monsenhor 

Tabosa
Novo Oriente

Quinterianó-
polis

São
Benedito

Grupo M 
(DP)

Estado M (DP)

Óbitos devido ao 
uso substância 
psicoativa por 

1000 habitantes 
(2008-2020)

1,27 0,19 0,72 0,89 0,88 1,16

Óbitos devido 
ao uso subs-

tância psicoa-
tiva por 1000 

habitantes 
(2008-2020)

0,56 0,47 1,69 0,87 (0,45) 0,84(0,42)

Óbitos devido ao 
uso de álcool por 
1000 habitantes 

(2008-2020)

1,04 0,16 0,54 0,64 0,76 0,93

Óbitos devido 
ao uso de ál-
cool por 1000 

habitantes 
(2008-2020)

0,52 0,28 1,27 0,68 (0,36) 0,66(0,35)

Taxa de Suicídio 
por 100 mil ha-
bitantes (2008-

2020)

114,55 58,75 95,78 63,64 57,14 121,85

Taxa de Sui-
cídio por 100 
mil habitantes 
(2008-2020)

104,87 156,52 125,25
99,82 

(34,32)
86,56(29,15)

Taxa de Suicídio 
por 100 mil habi-
tantes (média por 

ano)

8,81 4,52 7,37 4,90 4,40 9,37

Taxa de Sui-
cídio por 100 
mil habitantes 

(média por 
ano)

8,07 12,04 9,63 7,68 (2,63) 6,66(2,24)

Taxa de Suicídio 
por comporta-

mento de violên-
cia autoinfligida 
por 100 mil hab 
(2008-2020)

110,56 56,43 90,99 60,04 57,14 121,85

Taxa de Suicí-
dio por com-
portamento 
de violência 
autoinfligida 
por 100 mil 
hab (2008-

2020)

104,87 156,52 123,17
97,95 

(34,86)
82,68(27,48)

Óbitos por suicí-
dio (2008-2019)

86 76 60 230 15 21
Óbitos por sui-

cídio (2008-
2019)

30 33 60
67,89 

(65,62)
39,7(132,34)

Suicídio por com-
portamento de 

violência autoin-
fligida (2008-

2020)

83 73 57 217 15 21

Suicídio por 
comportamen-
to de violência 
autoinfligida 
(2008-2020)

30 33 59
65,33 
(61,52)

37,10(122,77)

Suicídio por 
comportamento 
de intoxicação 

exógena (2008-
2020)

3 3 3 13 0 0

Suicídio por 
comportamen-
to de intoxica-
ção exógena 
(2008-2020)

0 0 1 2,56 (4,16) 2,23(11,33)

Taxa de Suicídio 
por comporta-
mento de into-
xicação exóge-
na por 100 mil 
(2008-2020)

4,00 2,32 4,79 3,60 0,00 0,00

Taxa de Suicí-
dio por com-
portamento 

de intoxicação 
exógena por 

100 mil (2008-
2020)

0,00 0,00 2,09 1,87 (1,95) 3,78(7,77)
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Cratéus Itapipoca Acaraú Caucaia Tamboril
Monsenhor 

Tabosa
Novo Oriente

Quinterianó-
polis

São Benedito
Grupo M 

(DP)
Estado M (DP)

Tentativa de suicí-
dio por intoxicação 

exógena (2008-
2020)

244 43 51 615 35 5

Tentativa de 
-
-

gena (2008-
2020)

5 26 107
125,67 

(197,95)
70,16(241,74)

Tentativa de Sui-
cídio por 100 mil 

habitantes (2008-
2018)

325,01 33,24 81,42 170,17 133,33 29,01

Tentativa de 
Suicídio por 
100 mil habi-
tantes (2008-

2018)

17,48 123,32 223,37
126,26 

(101,78)
123,96(121,32)

Tentativa de Sui-
cídio por 100 mil 

habitantes (média 
por ano)

25,00 2,56 6,26 13.09 10,26 2,23

Tentativa de 
Suicídio por 
100 mil habi-
tantes (média 

por ano)

1,34 9,49 17,18 9,71 (7,83) 9,54(9,33)

Casos de violên-
cia interpessoal 

e autoprovocada 
(2009-2020)

534 172 348 1.708 111 99

Casos de 
-

pessoal e au-
toprovocada 
(2009-2020)

78 75 571
410,67 

(523,83)
291,81(1.494,85)
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Cratéus Itapipoca Acaraú Caucaia Tamboril
Monsenhor 

Tabosa
Novo Oriente

Quinterianó-
polis

São Benedito
Grupo M 

(DP)
Estado M (DP)
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02. Em termos dos dispositivos da RAPS, esses 03 municípios se encontram assim:        
Crateús e São Benedito só têm 1 CAPS I. Caucaia por ser um município de médio porte 
e estar na área metropolitana de Fortaleza conta com 1 CAPS II, 1 CAPS AD II, 1 CAPS i.

03. Esses 03 municípios precisam ser analisados mais detalhadamente em termos da 
realidade sócio sanitária, da RAPS e dos cenários de vida das populações tradicionais 
no município.

04. Eles servem como analisadores para o resto do CE e para a problematização de 
fundo sobre Atenção à Saúde de Populações Tradicionais no Ceará.

01. Em relação aos 09 municípios com CI e CQ, os desfechos em saúde mental
       se apresentaram assim:

Municípios que ficaram acima 
da média do CE em mais de 

50% dos itens de SM
Total + 22

Municípios que registraram
pontuações mais altas nos

itens de saúde mental

Cratéus

Caucaia

São Benedito

Cratéús = 18

Caucaia = 15

São Benedito = 16

Conclusão:

No geral, os municípios com populações tradicionais do CE inspiram preocupação em 
razão de apresentarem um cenário de ocorrências em saúde mental que indicam que 
não estão tendo retaguarda nem acompanhamento continuado pelas equipes da APS
e nem na atenção especializada. A presença de serviços da RAPS é restrita.
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