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APAS OSASCO • SAÚDE

SETEMBRO MÊS DE 
COMBATE AO SUICÍDIO
Índice que vem aumentando entre os policiais militares

Setembro é o mês dedicado 
à prevenção do suicídio. Trata-
-se de uma campanha, que teve 
início no Brasil em 2015, visa 
conscientizar as pessoas sobre 
o suicídio, bem como evitar o 
seu acontecimento. No dia 10 
se comemora o dia mundial de 
prevenção do suicídio, por esse 
motivo esse mês é conhecido 
como Setembro Amarelo. Se-
gundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), 32 pessoas se 
suicidam por dia no Brasil. 

Esse índice infelizmente 
vem aumentado entre os po-

liciais militares, devido à alta 
pressão, rotina extremamente 
estressante e perigosa que vi-
vem diariamente, muitas vezes 
sendo até mesmo criticados e 
apontados pela sociedade.

O assunto é envolto em ta-
bus, por isso, o 25° Batalhão 
acredita que falar sobre o as-
sunto é uma forma de entender 
quem passa por situações que 
levem a ideias suicidas, poden-
do ser ajudadas a partir do mo-
mento em que as mesmas são 
identifi cadas. Baseado nisso, o 
25° batalhão realizou palestras 

durante o mês de setembro com 
psicólogos e especialistas no 
assunto, deixando os policiais 
militares à vontade para falar 
e entender melhor essa ques-
tão, atuando assim de forma 
preventiva para evitar essa fa-
talidade na vida desses heróis 
que ajudam tanto a nossa socie-
dade. Muitas vezes um acom-
panhamento psicológico ajuda 
esses profi ssionais a lidar com 
essas questões e trabalhar me-
lhor com essa pressão. 

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.

Precisamos nos atender as 
pessoas que estão ao nosso 
lado, não apenas em setem-
bro, mas o ano todo. Muitas 
vezes uma palavra, um gesto, 
uma atitude pode mudar a vida 
de alguém, o jornal OSAPAS 
apoia a causa e integra essa 
prevenção, parabéns ao 25° 
Batalhão pela atitude diferen-
ciada e preocupação!


