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PORQUE FALAR É A 
MELHOR SOLUÇÃO?

Porque só com informação e 
conscientização é que 
podemos combater qualquer 
problema de saúde pública, 
como o suicídio. Por isso, é 
preciso quebrar tabus.

Setembro Amarelo

setembroamarelo.org.br

/setembroamarelo



Iniciado no Brasil pelo CVV, CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação 
Brasileira de Psiquiatria), o Setembro Amarelo teve início em 2015.
Mundialmente, o IASP - Associação Internacional para Prevenção do Suicídio 
estimula a divulgação da causa, vinculado ao dia 10 do mesmo mês no qual se 
comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. 

Histórico



É uma campanha de 
conscientização sobre a 
prevenção do suicídio, com o 
objetivo direto de alertar a 
população a respeito da 
realidade do suicídio no Brasil 
e no mundo e suas formas de 
prevenção.

Ocorre no mês de setembro, 
desde 2015, por meio de 
identificação de locais 
públicos e particulares com a 
cor amarela e ampla 
divulgação de informações.

Setembro Amarelo

setembroamarelo.org.br

/setembroamarelo



Alguns destaques de Ações de Rua



Alguns destaques de Iluminação de Monumentos

Estádio Beira Rio – Porto Alegre/RSCristo Redentor – Rio de Janeiro/RJ

Ponte Anita Garibaldi – Laguna/SC

Academia da Força Aérea – Pirassununga/SP

Congresso Nacional – Brasília/DF

Catedral e Paço Municipal – Fortaleza/CE



O CVV é um trabalho humanitário, 
filantrópico e gratuito de
Prevenção do Suicídio.

Existe desde 1962. Foi fundado em SP.
Hoje conta com mais de 110 postos e 

cerca de 3.000 voluntários.

É um serviço reconhecido 
desde 1973 como de utilidade 
pública em todas as esferas 

(municipal, estadual e federal).

Fruto de um convênio com o Ministério 
da Saúde, o CVV implantou uma linha 

com chamadas gratuitas a partir de 
telefone fixo, celular ou orelhão de todo o 

território nacional, para o número 188, 
sem restrição de dia e hora, inclusive nos 

feriados.



• O CVV realizou, em 2018, cerca de 3 milhões de atendimentos
através de telefone, pessoalmente (nos postos de atendimento) ou
pelo site www.cvv.org.br.

• Trabalho feito por voluntários;

• Pessoas comuns, de qualquer formação profissional ou religiosa,
acima de 18 anos, que se disponibilizam conversar;

• Trabalho tem como base o sigilo e o anonimato;



Como buscar o CVV?



“TEM ALGO QUE EU POSSA FAZER 
PARA TE AJUDAR?”





LIGUE 188




