








O relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde(OMS) aponta o 

suicídio, como “um grande problema de saúde pública” que não é tratado e prevenido de 

maneira eficaz. Segundo o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos – taxa de 

11,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. O Brasil é o oitavo país em número de 

suicídios. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres 

(taxa de 6,0 para cada grupo de 100 mil habitantes).

Ao fazer levantamento de dados no Sistema de Informação e Agravos à Saúde, 

constatou-se que o Piauí apresenta uma taxa bruta de mortalidade por suicídio superior à do 

Brasil e Nordeste no período de 2010 a 2014, caracterizado por uma tendência crescente, ao 

se fazer uma comparação entre os anos de 2010 e 2014 respectivamente, conforme gráfico 

01. A taxa bruta de mortalidade no sexo masculino foi de 10,5 / 100 mil habitantes no ano de 

2010 e de 13,1/ 100 mil habitantes para o ano de 2015, sinalizando um crescimento de 

24,7% (SINAN, 2017). 





Munic Resid - PI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

213 234 231 221 243 266 152 1560

 Teresina 46 56 57 54 56 58 40 367

 Parnaíba 7 5 4 8 13 11 4 52

 Picos 10 6 7 10 3 7 7 50

Floriano 4 5 3 8 4 8 8 40

Piripiri 1 8 15 3 0 7 6 40

Campo Maior 3 5 5 4 3 5 5 30

Oeiras 5 4 3 4 4 5 1 26

Castelo do Piauí 3 5 4 4 3 3 3 25

Altos 4 4 1 2 7 5 1 24

Pedro II 2 4 3 4 6 5 0 24

220150 Batalha 3 3 2 3 2 4 4 21

Total 88 105 104 104 101 118 79 699













 Ações  Instrumento  Executor  

URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA  
  

Qualificação para os 

profissionais de saúde  e 

segurança  -  Hospital 

Geral, SAMU, Corpo de 

Bombeiros e Polícia 

Militar  

Oficina para qualificação em urgência em saúde 

mental com instituição de protocolos clínicos e 

fluxos  

SESAPI/SAMU /Corpo de 

Bombeiros/ Polícia 

Militar  

Contratar psiquiatras e 

psicólogos como  

plant onistas nos 

Hospitais  

Implantar nas urgências e emergências dos 

hospitais gerais públicos, privados e UPAs 

psiquiatras e psicólogos na modalidade 

plantonista: Hospitais de Picos, Parnaíba, 

Oeiras, Floriano, Teresina  

SESAPI  

Implantação de leitos 
psicossociais nos 
hospitais gerais  

Abertura de leitos nos hospitais de Picos, 

Floriano, Parnaíba, Oeiras, Teresina  

SESAPI/Ministério da 

Saúde  

 

Criação de um hotline  Atendimento em telemedicina para assistência 

psiquiátrica pelo SAMU  

SESAPI/SAMU  

Fortale cimento do CVV  Aporte financeiro para o fortalecimento do 

Centro de Valorização da Vida – CVV  

SESAPI/CVV  

ACOMPANHAMENTO 
PSICOSSOCIAL  

  

Qualificação de 
profissionais da 
Atenção Primária  

Realização do Seminário Estadual de Prevenção 

e Posvenção  do Suicídio  

SESAPI  

Implantação de  
ambulatórios de 
Psiquiatria e Psicologia  

Abertura dos consultórios ambulatoriais pelos 

municípios , em consonância com a Estratégia 

de Saúde da Família - ESF/Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família - NASF / Centro de Apoio 

Psico ssocial - CAPS  

SESAPI/Municípios  

EDUCAÇÃO    

Intensificar as ações do 
Programa Saúde na 
Escola  

Qualificação de professores da rede municipal e 

estadual no eixo prevenção e promoção em 

saúde mental, por meio de vídeo -aulas, 

abordando temas como: identificação de 

fatores de risco e protetores da depressão, 

ideação suicida, comportamentos autolesivos e  

atos suicidas, em particular do recurso a 

substâncias psicoativas  

 

 

SESAPI/SEDUC/  

Municípios  

 



SAÚDE MENTAL 
INCLUSIVA  

  

Desmitificar sobre 
saúde mental  

Diálogos com a comunidade(ONGS, igrejas 

pastorais etc..)  

Intensificar a comunicação entre a escola, a 

família, os serviços de saúde e a comunidade, 

favorecendo uma visão de valorização da vida  

 

SESAPI/ONGs/Conselho 

de Saúde  

AÇÕES INTERSETORIAIS  Garantir ações para geração de renda  e 

qualificação profissional, e specialmente entre 

os jovens , da zona rural e urbana  

 

SEDET/SINE/SETRE  

 Garantir a abertura, manutenção e acesso aos 

espaços públicos para a prática esportiva, de 

cultura e lazer  

SECULT/COJUV/  

FUNDESPI  

COMUNICAÇÃO    

Mídia  Qualificação dos profissionais da imprensa nos 

territórios do Estado  

Desenvolvimento de uma campanha publicitária 

sobre a valorização da vida  

SESAPI/CCOM  

SEGURANÇA    

Monitorar o acesso a 
armas e dispositivos 
destrutivos  

Restrição do acesso a meios letais e maior 

controle no uso de armas de fogo  

Restrição a compra, uso e manuse io de 

pesticidas  

Maior fiscalização e racionalização ao consumo 

e venda de barbitúricos (Medicamentos)  

 

 

SEGURANÇA  

OBRAS E EDIFÍCIOS  Articular que as construções tenham barreiras 

ou redes de proteção, que devem ser aplicadas 

em pontes e prédios públicos. Esta estratégia 

inclui um maior rigor na concessão de licenças 

junto ao CREAs  

SEINFRA/DER/CREA  

PÚBLICOS ESPECÍFICOS    

Crianças e adolescentes  Promover encontros e debates em escolas 

sobre a valorização da vida, com alertas sobre o 

consumo de bebidas alcoólicas e outras 

substâncias psicoativas  

 

Garantir a cobertura de respostas de saúde 

mental na rede socioassistencial  

 

 

SESAPI/SEDUC/  

SEGURANÇA/Municípios  

 

SAÚDE
Secretaria de Estado

da Saúde / SESAPI



População idosa  Promover maior cuidado dos que vivem 

isolados, em domicilio, com articulação entre a 

rede de saúde, a rede assistência social e ONGs;  

 

Maior vigilância e supervisão do seu estado de 

saúde através dos profissionais dos cuidados de 

saúde primários  

 

Promoção de atividades integradas de 

estimulação relacional, ocupação e combate ao 

isolamento  

 

Melhorar a rede de apoio para o 

desenvolvimento de atividades de vida diária.  

SESAPI/SASC/SEGURANÇA/

SECULT/ Municíp ios  

População prisional  Informação e sensibilização dos responsáveis e 

das equipes prisionais sobre o estigma em 

doença mental, ideação suicida, 

comportamentos autolesivos e atos suicidas em 

contexto prisional  

Assegurar o acesso aos serviços de saúde do 

Estado  

Acompanhamento psicossocial para usuários de 

crack e outras drogas, assim transtornos 

mentais mentais  

SESAPI/SEJUS/SEGURANÇA  

Lésbicas, gays, 
bissexuais e 
transsexuais/transgêne
ros (LGBT)  

Sensibilização sobre saúde mental, a fim de 

promover a melhor identificação da ideação 

suicida, comportamentos autolesivos e atos 

suicidas nesta população e fatores de risco e 

proteção  

Informar/sensibilizar os profissionais de saúde 

para as características  comuns e 

particularidades desta população  

Trabalhar em rede com as associações(ONG) 

LGBT e familiares.  

SESAPI/SASC/OAB/ONGs  

 

SAÚDE
Secretaria de Estado

da Saúde / SESAPI



SAÚDE
Secretaria de Estado

da Saúde / SESAPI





SAÚDE
Secretaria de Estado

da Saúde / SESAPI
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