MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

CAMPANHA SETEMBRO AMARELO EM IÚNA INCENTIVA
A VALORIZAÇÃO DA VIDA
A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO TEM O OBJETIVO DE QUEBRAR O PRECONCEITO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS
PSIQUIÁTRICAS, COM PESSOAS QUE ESTÃO SOFRENDO DEVIDO A PROBLEMAS MENTAIS, PRINCIPALMENTE A
DEPRESSÃO.
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Com o objetivo de atrair a atenção dos usuários para a valorização da vida, os profissionais
decoraram as Unidades Básicas de Saúde com cartazes e faixas com temas voltados para a
Campanha Setembro Amarelo.
O Setembro Amarelo é uma campanha do Ministério da Saúde, organizada pela SMS, que tem
como proposta conscientizar sobre a importância da prevenção do suicídio. São ações
realizadas a partir da mobilização de profissionais da saúde e da população. O Objetivo da
campanha é firmar o compromisso com a vida, alertando para as possibilidades da prevenção
desse agravo.
A Secretaria Municipal de Saúde oferece apoio por meio das Unidades Básicas de Saúde e da
Equipe de Saúde Mental do município, instituída pela equipe multiprofissional composta por
psicólogo, psiquiatra, e assistente social.
A Secretária de Saúde, Vanessa Leocádio Adami, explica que é fundamental falar sobre o
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assunto e entender as causas do problema para ajudar e prevenir o suicídio e a depressão.
Muitos fatores interferem na plena saúde mental das pessoas, seja de ordem química ou
emocional.
A prevenção do suicídio no atendimento público de Iúna é tema o ano inteiro. A Secretaria
de Saúde de Iúna tem uma excelente equipe que trabalha com saúde mental e o objetivo é
oferecer um atendimento de qualidade, com acolhimento e apoio aos que necessitam.
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