
Educandário Municipal Eloy Barbosa Guedes 
Atividade de História – SETEMBRO AMARELO 

Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a 
prevenção do suicídio, com o objetivo de alertar a população a 

respeito da realidade do suicídio no Brasil. 

 

Se outubro é o mês pela prevenção do câncer de mama, representado pela cor rosa, 
e novembro é pela prevenção de doenças masculinas, com a cor azul, Setembro 
Amarelo é um movimento mundial para conscientizar a população sobre a realidade 
do suicídio e mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos. De cada 
suicídio, de seis a dez outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias 
consequências difíceis de serem reparadas.  
O suicídio é considerado um problema de saúde pública e mata 1 brasileiro a cada 45 
minutos e 1 pessoa a cada 45 segundos em todo o mundo. Pelo menos o triplo disso 
tentou tirar a própria vida e outras chegaram a pensar em suicídio.  
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 32 pessoas se suicidam por dia no 
Brasil, o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a 
AIDS e o câncer.  
O assunto que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na 
identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta 
de informação. Todos acreditam que falar sobre o mesmo é uma forma de entender 
quem passa por situações que levem a ideias suicidas, podendo ser ajudadas a partir 
do momento em que as mesmas são identificadas. É por isso que “Falar é a melhor 
solução” é o slogan da campanha, cujos envolvidos na sua organização acreditam que 
conscientizando as pessoas podem prevenir 9 em cada 10 situações de atos suicidas. 
Atividades: 

1. Qual o objetivo da Campanha Setembro? 
2. Qual o significado das cores azul, rosa e amarelo de acordo com o texto? 
3. Quem são as seis a dez pessoas impactadas com o suicídio? 
4. Comente sobre os dados estatísticos no segundo parágrafo. 
5. O que afirma a OMS sobre o suicídio no Brasil? Comente. 
6. Por que as pessoas têm tabu sobre o suicídio? 
7. Você concorda com o slogan desta campanha? 
8. Faça um comentário crítico sobre o valor desta campanha em nossa cidade. 
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