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pessoa, podendo fazer com que 
esta se sinta ainda mais depri-
mida e/ou inclinada ao suicídio.  
 Muitos se enganam ao 
pensar que falar sobre o assunto 
pode piorar a situação. Falar so-
bre suicídio é uma forma de pre-
veni-lo. Falar com alguém que 
mostra alguns dos sinais de sofri-
mento, estar perto e atento com 
pessoas que já tentaram ou que 

estão vulneráveis é muito im-
portante e pode salvar vidas. E 
quando tocamos nesse assunto 

o principal é: ! As 
pessoas já passam por muitas 
coisas difíceis na vida, seja 
solidário e aja diferente, ofereça 
ajuda, esteja atento! Nós não 

sabemos os problemas que as 
pessoas enfrentam no dia-a-dia. 
Respeitar a dor do outro é funda-
mental!  
 Por fim, se identificar esses 
sinais em alguém ou em si pró-
prio, não tenha medo ou ver-
gonha de buscar e/ou pedir aju-
da. Procure profissionais capazes 
de te auxiliar, pois o acompanha-
mento médico e psicológico são 
indispensáveis nesse momento. E 
lembrem-se, 90% dos suicídios 
podem ser prevenidos. Falar so-
bre o assunto é o começo! 
 Em casos de crise, o CVV 
(Centro de Valorização da Vida) é 
um grupo de voluntários que 
oferecem apoio emocional gratu-
ito e 24h por dia, ligue 
141! 
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por exemplo, afastamento social, 
tristeza e/ou desânimo, irritabi-
lidade, automutilação (ex. se cor-
tar), mudança abrupta de compor-
tamento, oscilações de humor, 
diminuição de notas na escola ou 
rendimento no trabalho, falas pes-
simistas como: “não aguento mais 
minha vida”, “quero sumir” e etc. 
 É necessário alertar também 
para algumas falas populares em 

nossa comunidade, como “quem 
quer morrer mesmo não fica só 
tentando”, “ele(a) quer chamar 
atenção!” ou “ele(a) está só fazen-
do drama!”. Essas falas são falsas e 
prejudiciais tanto para a comuni-
dade quanto para a pessoa que 
estão passando por esse momento 
vulnerável. São falsas porque, se-
gundo estatísticas da OMS, pessoas 
que já tentaram suicídio têm de 
cinco à seis vezes mais chances de 
tentar novamente. É importante 
destacar que esse tipo de comen-
tário pode fazer com que as pes-
soas ao redor não dêem devida 
atenção aos comportamentos de 
uma pessoa em sofrimento, que 
podem muitas vezes servir como 
alerta e pedido de ajuda. Além dis-
so, desmerece o sofrimento da 

 Setembro Amarelo é uma 
campanha de conscientização 
sobre a prevenção do suicídio. 
Suicídio é uma questão de saúde 
pública, pois segundo dados da 
OMS, quase 1 milhão de pessoas 
cometem suicídio todos os anos, 
sendo 32 brasileiros todos os dias. 
É uma das maiores causas de 
mortes no mundo, superando 
AIDS e diversos tipos de câncer. 
Outra pesquisa aponta que em 
uma sala com trinta pessoas, 
cinco já pensaram em suicídio. 
Por isso, a campanha surgiu 
com o objetivo de falar sobre o 
assunto, quebrando o tabu por 
meio de informações e escla-
recimentos, a fim de prevenir 
suicídios.  
 O suicídio tem diversas 

causas e está relacionado a 

alguns transtornos psiquiátricos, 

como a depressão, transtorno 

bipolar, transtorno de persona-

lidade borderline, dentre outros. É 

muito importante estar atento 

também aos aspectos da vida da 

pessoa, como contexto escolar e/

ou de trabalho, familiar e relacio-

namentos interpessoais; que po-

dem causar sofrimento intenso e 

vir a ser uma das causas de 

tentativas de suicídio. Indepen-

dente da sua causa, é importante 

buscar sinais e estar atento às 

mudanças de comportamento, 
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Você sabia que dados 

apontam que 90% dos 

suicídios podem ser 

prevenidos? Falar sobre o 

assunto é o começo! 


