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O suicídio é considerado um problema de saúde 
pública, o ‘’mal silencioso’’ que mata 1 pessoa a cada 45 
segundos em todo o mundo. 

‘’Setembro Amarelo - 
mês de prevenção ao suicídio’

Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior 
às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Pelo menos o triplo 
de pessoas tentaram tirar a própria vida e outras chegaram a pensar em 
suicídio. Na Baixada Santista, os índices não são menos preocupantes. 
No primeiro semestre deste ano, foram quase 110 tentativas e 105 
mortes. Apesar de números tão alarmantes, o assunto ainda é tratado 
como tabu. 

É revelador perceber que cada um de nós pode contribuir para evitar 
que mais uma pessoa morra nos próximos 40 minutos. Não se calar é a 
primeira das medidas. “Falar é a melhor solução”, aponta a campanha 
do CVV. E nunca é demais lembrar: Em cada dez suicídios, nove podem 
ser evitados, segundo os especialistas.

Se você perceber que a pessoa não se sente à vontade para se abrir, 
deixe claro que você estará disponível para conversar em outras 
oportunidades. 

Fatores de risco para o suicídio:

– Acúmulo de vícios; 

Nós, cristãos, precisamos encontrar caminhos para fazer eco: “Eu vim 
para que vocês tenham vida, e vida em abundância” (Jo 10, 10).

Durante o mês de setembro, em todo país, é realizada a campanha 
Setembro Amarelo, que visa chamar atenção da população para o tema 
do suicídio e como preveni-lo. No Brasil, a campanha é uma iniciativa do 
Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

– Transtornos mentais e de humor; (depressão, bipolaridade, 
esquizofrenia, síndrome do pânico, etc)
– Abuso de álcool e drogas;

– Crises (familiares, de relacionamento, financeira, profissional).

É importante ressaltar que, a despeito do benefício que pode ter uma 
conversa para quem pensa em suicídio, isto não substituiu o 
tratamento psicológico e psiquiátrico, necessários em alguns casos. De 
todo modo, todos nós, mesmo que não sejamos profissionais, 
podemos ajudar a prevenir o suicídio e a preservar a saúde emocional 
uns dos outros, com o simples ato de ouvir e cuidar, inclusive de nós 
mesmos, procurando ajuda de alguma maneira, com amigos, parentes 
ou a CVV, disponível 24h por dia, pelo telefone 188.
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