ABP lança campanha Setembro Amarelo® 2020: “É preciso agir”
A iniciativa conjunta com o Conselho Federal de Medicina visa a conscientização e
prevenção ao suicídio
A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de
Medicina (CFM), lança neste mês, a campanha nacional Setembro Amarelo® 2020: “É
Preciso Agir”. A iniciativa, trazida para o Brasil em 2014 - que tem como data símbolo o dia
10, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio – visa a conscientização, a desmistificação e
prevenção do suicídio. Dessa forma, é preciso agir o quanto antes para diminuir os números
de casos em todo país.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa
morre por suicídio no mundo. Já ao que se refere às tentativas, uma pessoa atenta contra a
própria vida a cada três segundos. Em termos de numéricos, calcula-se que
aproximadamente um milhão de casos de óbitos por suicídio são registrados por ano em
todo o mundo.
No Brasil, os casos passam de 12 mil, mas sabe-se que esse número é bem maior devido à
subnotificação, que ainda é uma realidade. Desse total, cerca de 96,8% estão relacionados
a transtornos mentais, como por exemplo, depressão e transtorno bipolar. Esse cenário
preocupante serve de alerta para que a saúde mental seja um tema importante para a
saúde pública.
Ao longo de todo o mês a ABP desenvolverá uma série de ações voltadas para o tema.
Eventos online, palestras, iluminação em amarelo de espaços públicos e monumentos e
presença nas mídias sociais terão como objetivo fomentar a ação efetiva para a prevenção
de doenças mentais e ajudar na desmistificação do tema. Combater o estigma é salvar
vidas e auxiliar a sociedade a compreender e identificar casos é a principal forma de ajudar
os profissionais da área de saúde, familiares e amigos, principalmente no que se refere à
busca por tratamento e instrução da população.
A relação com doenças mentais
Estudos apontam que quase a totalidade dos óbitos por suicídio estão associados a um
transtorno psiquiátrico que não foi tratado adequadamente ou sequer identificado e
acompanhado. Por isso, a campanha Setembro Amarelo® busca conscientizar a população
sobre a importância da identificação e tratamento corretos das doenças mentais, visando
contribuir para a redução desses números alarmantes.
É preciso, portanto, falar sobre suicídio de maneira responsável e com base em
informações corretas. Desta forma, ABP e o CFM lançaram duas cartilhas com orientações
sobre o tema: "Comportamento suicida: conhecer para prevenir", um manual dirigido a
Rua Buenos Aires, 48 – 3º andar – Condomínio Golden Corporate - Centro – Rio de Janeiro – RJ - 20070-022.
Tel. /Fax: (21) 2199-7500 – Home Page: www.abp.org.br

profissionais da imprensa; e "Suicídio: informando para prevenir", voltada aos profissionais
da área de saúde e a toda a sociedade.
É possível prevenir e salvar vidas!
Algumas medidas eficazes para a prevenção já são evidenciadas em pesquisas
internacionais, como o treinamento de médicos para identificar e encaminhar corretamente
episódios de depressão, a restrição ao acesso e o tratamento/acompanhamento de
paciente após alta hospitalar de internação ou atendimento em posto de saúde devido a
tentativa de suicídio.
Para mais informações sobre a campanha Setembro Amarelo® em 2020, acesse o site
oficial: www.setembroamarelo.com e saiba como participar!
--Serviço:
ABP e CFM lançam a campanha Setembro Amarelo® de 2020
Informações: www.setembroamarelo.com
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