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ORIGEM  
DO SETEMBRO AMARELO

Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao 
suicídio, iniciada em 2014 por iniciativa do Centro de Valorização 
da Vida (CVV) em parceria com o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). O mês de 
setembro foi o mês designado para a campanha porque, desde 2003, 
o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 
por iniciativa da International Association for Suicide NPrevention.

A cor amarela foi utilizada para representar o mês da prevenção 
ao suicídio por causa de Dale Emme e Darlene Emme, o filho do 
casal, Mike Emme, em 1994 se suicidou, com apenas 17 anos. O casal 
deu início a um programa de prevenção de suicídio que se chamou 
Yellow Ribbon, em homenagem ao habilidoso filho que conseguiu 
restaurar um “Ford Mustang 1968” e o pintou de amarelo.

Desde então a fita amarela passou a ser símbolo do programa que 
incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a procurar ajuda.
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FATORES DE RISCO

A conscientização sobre o suicídio está intimamente ligada a 
sua prevenção e aos seus fatores de risco, uma vez que aborda a 
educação sobre o suicídio e a disseminação de informações para 
diminuir a taxa de retiradas da própria vida. A conscientização é 
um primeiro estágio que pode facilitar a necessidade de prevenção. 
Sendo a conscientização sobre suicídio não apenas um compromisso 
médico, mas uma combinação de aconselhamento médico, social, 
emocional e financeiro. A conscientização do suicídio deve começar 
desde cedo, em adolescentes concentra-se na faixa etária entre 10 
e 24 anos, começando com o início da puberdade, fase em que as 
transformações da adolescência podem intensificar depressões e 
comportamentos suicidas.

Assim, uma combinação de fatores individuais, de relacionamento 
e sociais contribui para o risco de suicídio, que tem características 
associadas ao fato, mesmo que não sejam causas diretas. Dentre os 
muitos fatores de riscos nós temos:
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• História familiar de suicídio;
• História familiar de maus-tratos infantis;
• Tentativas anteriores de suicídio;
• História de transtornos mentais, particularmente  

depressão clínica;
• História de abuso de álcool e substâncias ilícitas;
• Sentimentos de desesperança;
• Tendências impulsivas ou agressivas;
• Crenças culturais e religiosas (por exemplo, crença de que 

o suicídio é uma resolução nobre de um dilema pessoal);
• Epidemia local de suicídio;
• Isolamento, um sentimento de estar separado  

de outras pessoas;
• Barreiras ao acesso ao tratamento de saúde mental;
• Perda (relacional, social, profissional ou financeira);
• Doença física;
• Fácil acesso a métodos letais;
• Relutância em procurar ajuda devido ao estigma associado 

à saúde mental e aos transtornos por abuso de substâncias 
ou a pensamentos suicidas;
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FATORES DE PROTEÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o suicídio 
está entre as primeiras quinze causas de morte no mundo, e é a 
principal causa de morte violenta. É, portanto, um problema de 
saúde pública prioritário, já que mais de um milhão de pessoas 
cometem suicídio por ano em todo o mundo. E esses números só 
vêm aumentando nos últimos anos, além disso, há estimativas que 
eles só continuarão a crescer.

Segundo a OMS, nove em cada dez mortes por suicídio podem 
ser evitadas. Esses dados indicam que a prevenção é fundamental 
para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequada 
em cada caso particular.

Assim, a primeira medida preventiva é a EDUCAÇÃO. É preciso 
perder o medo de se falar sobre o assunto. O caminho é quebrar 
tabus e compartilhar informações. Esclarecer, conscientizar, estimular 
o diálogo e abrir espaço para campanhas contribuem para tirar o 
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assunto da invisibilidade e, assim, mudar essa realidade. Hoje, 32 
brasileiros se suicidam diariamente. No mundo, ocorre uma morte 
a cada 40 segundos. Aproximadamente 1 (um) milhão de pessoas se 
matam a cada ano. Sabe-se que os números são muito maiores, pois a 
subnotificação é reconhecida. Além disso, os especialistas estimam que 
o total de tentativas supere o de suicídios em pelo menos dez vezes.

Mas como buscar ajuda se muitas vezes a pessoa sequer sabe que 
pode receber apoio e que o que ela sente naquele momento é mais 
comum do que se divulga? Ao mesmo tempo, como é possível oferecer 
ajuda a um amigo ou familiar se também não sabemos identificar 
os sinais e muito menos temos familiaridade com a abordagem mais 
adequada?

É fato que o suicídio é um fenômeno complexo, de múltiplas 
determinações, mas saber reconhecer os sinais de alerta pode ser o 
primeiro e mais importante passo. Isolamento, mudanças marcantes 
de hábitos, perda de interesse por atividades na qual gostava de 
realizar, descuido com a própria aparência, piora do desempenho 
na escola ou no trabalho, alterações no sono e no apetite, frases 
como “preferia estar morto” ou “quero desaparecer” podem indicar 
necessidade de ajuda.

Desse modo, muitos fatores são definidos como fatores que 
diminuem a probabilidade de levar adiante o suicídio, mesmo quando 
vários fatores de risco estão presentes. Dentro desses fatores, nos 
quais os chamamos de proteção estão:

• Atendimento clínico eficaz para transtornos mentais, 
físicos e de abuso de substâncias ilícitas e álcool;

• Fácil acesso a uma variedade de intervenções clínicas e 
apoio à procura de ajuda;

• Apoio da família e da comunidade;
• Apoio das relações de assistência médica e mental em 

andamento;
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• Habilidades em resolução de problemas e de conflitos e 
formas não violentas de lidar com disputas;

• Crenças culturais e religiosas que desencorajam o suicídio 
e apoiam os instintos de autopreservação;
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VERDADES SOBRE 
COMPORTAMENTOS SUICIDAS

Nós sabemos que o suicídio é apenas a consumação de uma 
morte que já havia sido iniciada em vida, decorrente de diversos 
fatores, como depressão, desespero, solidão, dificuldades 
financeiras, desilusões amorosas, dentre outros, não devendo 
ser considerada frescura, besteira, vontade de aparecer e tantos 
outros adjetivos que menosprezem o que esse indivíduo está 
passando. Desse modo assim como o indivíduo busca uma 
solução para o seus problemas através da finalização de sua vida, 
ele busca também uma intervenção externa, algo que lhe dê 
direcionamento ou lhe faça algum sentido. Não encontrando em 
vida essa solução ele acaba por ceifar a própria vida, assim nos 
deparamos com diversas inverdades replicadas hodiernamente. 
Vejamos abaixo alguns desses mitos:
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1. “Quem quer se matar não fala, vai lá e faz”.

O suicida busca na morte uma solução para os fardos pesados que 
carrega, não tendo decidido se matar do dia para a noite, muitas 
vezes eles nos transmitem sinais verbais e até mesmo físicos como 
uma maneira de pedir socorro, desse modo muitos suicidas nos 
comunicam sobre as suas intenções. É necessário está sempre alerta, 
essa pessoa está sofrendo e necessita de ajuda.

2. “Suicídio é coisa para pessoas ricas,  
pobre não tem tempo para isso”.

Esse com certeza é um dos mitos mais comuns que ouvimos 
por aí, entretanto o suicídio independe de classe social, etnia, sexo, 
orientação sexual e/ou identidade de gênero, devendo ser levado 
com seriedade e empatia por quem está passando por qualquer tipo 
de problema e que pede socorro através de diversos sinais, estejamos 
atentos à eles, pois podemos salvar uma vida.

3. “Crianças não cometem suicídio”.

Muitas pessoas acham que as crianças não entendem que a morte 
é o fim e são cognitivamente incapazes de se empenhar em um ato 
suicida. Entretanto embora seja raro, crianças cometem sim suicídio. 
Qualquer gesto, em qualquer idade, deve ser levado a sério e tratado 
adequadamente.

4. “Conversar sobre suicídio é uma má ideia 
e pode ser interpretada como encorajadora”.

Por conta do estigma sobre suicídio a maioria das pessoas que estão 
cogitando tirar a própria vida não sabem com quem falar e nem 
em  como falar. Ao invés de encorajar, conversar abertamente pode 
dar outras opções ou o tempo para que a decisão seja repensada,  
e assim prevenir o suicídio.
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PONTOS DE ATENDIMENTO 
NO COMBATE AO SUICÍDIO

Locais de Atendimentos Gratuitos em Fortaleza/CE:

ESTÁCIO FIC (Rua Eliseu Uchôa Beco, 600, Água Fria. 
(85) 3270.6798 Segunda à sexta - 8h às 21h; Sábado - 8h 
às 11h. Adolescentes, a partir dos 14 anos e adultos. RG e 
preenchimento da ficha de inscrição).

INSTITUTO BIA DOTE (Av. Barão de Studart, 2360 - Sala 1106, 
Aldeota. (85)3264.2992/ 99842.0403; Segunda à sexta - 8h 
às 17h. Prevenção e Pósvenção do suicídio e valorização da 
vida. Presencialmente ou por telefone, informando nome, 
idade e telefone).

UECE (Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi. 
(85)3101.9981 Segunda à sexta - 8h às 19h. A partir dos 
três anos de idade. Cópia do RG, CPF e comprovante de 
endereço com CEP).

UFC (Rua Waldery Uchôa, 3ª, Benfica. (85)3366.7690/ 
3366.7689 Segunda à sexta - 8h às 21h. A partir de quatro 
anos. Crianças e adolescentes devem ir acompanhados por 
responsável. Presencial, no dia do plantão psicológico, levar 
xerox do RG).

UNIFAMETRO (Rua Padre Ibiapina, 1075 D, Farias Brito. 
(85)3206.6433; Segunda à sexta - 7h às 22h. Todas as faixas 
etárias. Agendamento presencial em datas determinadas. 
Após o cadastro, fica na lista de espera aguardando ser 
chamado para os atendimentos).

UNIFANOR (Rua Antônio Gomes Guimarães, 150, Papicu. 
(85)3052.4865 Segunda à quinta - 8h às 18h Sexta - 8h às 
17h. A partir de três anos de idade. Entrar em contato no 1º 
dia útil do mês para entrar na lista de espera).
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UNIFOR (Rua Desembargador Floriano Benevides, 221, 
Edson Queiroz. (85)3477.3643; Segunda à sexta - 8h às 
19h Sábado - 7h30 às 11h. Todas as faixas etárias. Menores 
de idade devem ir acompanhados de um responsável. Anual. 
RG, CPF e comprovante de endereço).

UNINASSAU (Av. Aguanambi, 251, José Bonifacio. 
(85)3201.2448; Segunda à sexta - 8h às 22h Sábado - 8h às 
16h. A partir de três anos de idade. RG, CPF e comprovante 
de endereço).

PITÁGORAS (Rua Barão de Aratanha, 80, Centro, 1º andar, setor 
SPA. (85)3533.7031 *telefone com problemas, recomendado 
ir logo ao local. Segunda à sexta - 8h às 18h. Todas as faixas 
etárias. Menores de idade devem ir acompanhados de um 
responsável. Cópias de RG, CPF e comprovante de residência).

Você pode também conversar com um voluntário do CVV 
(Centro de Valorização da Vida) ligando para 188 de todo o 
território nacional, 24 horas todos os dias de forma gratuita.
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