OF. 126/2020/ABP/SEC
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020.
A
V. Excelência
General Eduardo Pazuello
Ministro Interino da Saúde da República Federativa do Brasil
Assunto: Causas e números mensais de mortalidades por causas externas, incluindo
autoprovocadas (suicídios) e tentativas de suicídios de 2017 a 2020.

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), entidade representativa dos psiquiatras de
todo o país, vem por meio deste ofício solicitar ao Ministério da Saúde o fornecimento
das causas e números mensais de mortalidades por causas externas, incluindo
autoprovocadas (suicídios) e tentativas de suicídios, atualizados e classificados por
estados brasileiros, nos anos de 2017 a 2020.
De acordo com a literatura científica, em cerca de 90% dos óbitos por suicídio a pessoa
apresentava uma doença mental de base. Diante da importância desta relação, a ABP
compreende que o tratamento correto das doenças mentais é um dos principais fatores
para prevenção dos óbitos por suicídio em nosso país.
O acesso aos referidos dados auxiliará a Associação no desenvolvimento de estratégias
para combater o estigma que paira sobre a especialidade, seus médicos e pacientes, o
que é fundamental para salvar vidas. Além disso, somente com o mapeamento correto
dos dados de mortalidade por suicídio no país será possível mensurar corretamente a
efetividade das ações que já são desenvolvidas pela instituição, a exemplo da campanha
Setembro Amarelo, realizada anualmente em parceria com o Conselho Federal de
Medicina (CFM).
O apoio do Ministério da Saúde em ações para prevenção da ideação suicida e dos
óbitos por suicídio é fundamental para o sucesso das estratégias de preservação da vida.
Certos da colaboração e sem mais para o momento, agradecemos.
Cordialmente,

Antônio Geraldo da Silva
Presidente - Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)

Este ofício segue com copia a Sra. Dra. Maria Dilma Alves Teodoro, Coordenadora de Saúde
Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde.
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