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Este livro de bolso foi feito para ajudar homens e rapazes a 
saberem mais sobre como cuidar da sua saúde. 
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Alergias / contra-indicação: 
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Vamos lá falar sobre 
a nossa saúde!

3

As doenças podem surgir a qualquer momento da nossa vida, por isso, 
devemos fazer o controlo da nossa saúde no hospital mesmo sem estarmos 
doentes. Às vezes pensamos que estamos bem porque não sen�mos nada, 
mas existem doenças que só o exame médico pode mostrar. Assim 
prevenimos e tratamos cedo as doenças.  

Vamos ao hospital para saber o que fazer para con�nuarmos saudáveis. 

Nós  também somos bem-vindos nos hospitais!

Se es�vermos doentes podemos tratar as doenças mais cedo. 

Para podermos trabalhar, cuidar da família e realizar os nossos sonhos 
devemos ter boa saúde. Este livro é feito para todos nós (homens), aprender-
mos a cuidar da nossa saúde , falando "de homem para homem”.

DE HOMEM PARA HOMEM: 
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4

Beber água limpa tratada com cloro ou certeza ou 
fervida, pelo menos 1,5 litros por dia.

Tapar a comida para proteger dos insectos 
e poeiras.

Lavar as verduras e legumes em água potável 
antes de consumir.

Lavar as mãos antes de comer, quando es�ver 
para preparar as refeições e depois de usar a latrina.

Conheça alguns passos para uma vida 
saudável e para evitar doenças que ameaçam 

a saúde dos homens.

5

Variar os alimentos e comer mais vegetais, fruta e 
alimentos frescos.

Tapar a boca com o seu cotovelo ou um lenço 
de papel quando espirrar ou tossir.

Dormir debaixo da rede mosquiteira para evitar 

a picada do mosquito que provoca a malária. 

Limpar a casa, abrir as janelas para o sol entrar 

e o ar circular. 

 Escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia 

após as refeições, principalmente antes de dormir e 

passe o fio dentário entre os dentes. 

Tomar banho e lavar o pénis depois das relações 

sexuais mesmo se �ver usado preserva�vo.
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Fazer circuncisão masculina médica voluntária 
ajuda a prevenir o HIV durante relações sexuais 

e facilita a limpeza do pénis.
 

Usar preserva�vo para prevenir a transmissão 

do HIV e outras infecções de transmissão sexual .  

Ir ao hospital com regularidade, 

mesmo sem estar doente, e fazer exames médicos, 

cumprindo o calendário das vacinas para proteger 

a nossa saúde.
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DE HOMEM PARA HOMEM: 

l Ir ao hospital com regularidade para controlar a nossa saúde;

Nós homens podemos afastar as doenças do nosso caminho. 

Há várias doenças que ameaçam a saúde dos homens no nosso país.

Nós podemos escolher :

l Ter um es�lo de vida mais saudável;

l Fazer os tratamentos recomendados. 
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Excesso de sal ou 
alimentos salgados

Fumar e consumir álcool
excessivamente 

Sedentarismo 
e obesidade

Alimentos processados
e com muita gordura

O que se deve evitar:
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Vamos saber mais sobre a saúde  
PARA PODERMOS EVITÁ-LAS E CONTINUARMOS  FORTES E SAUDÁVEIS.

DE HOMEM PARA HOMEM: 

Os nossos órgãos genitais são formados pelo pénis, cabeça do 
pénis (glande) e pelo saco escrotal onde ficam os tes�culos e a 
próstata que fica por baixo da bexiga.

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

Esteja atento a qualquer alteração nos orgãos genitais, porque pode 
indicar que temos alguma doença. Feridas, caroços, corrimento mal 
cheiroso no pénis, ardor ao urinar, diminuição ou interrupção do 
jacto de urina, aumento súbito do tamanho dos tes�culos, dor nos 
tes�culos, são sinais de alerta! Se �ver algum destes sinais é 
importante procurar ajuda no hospital mais próximo. 

Vesícula
seminal

Uretra Próstata

Ductos
Deferentes

Pénis

Epidídimo

Tes�culos

Vamos conhecer o nosso corpo e falarmos  sobre :

2- Doenças do pénis, do tes�culo e da próstata
3 - Planeamento familiar  

1- Infecções de transmissão sexual e HIV 

8

DE HOMEM PARA HOMEM: 

Se você �ver relações sexuais sem usar preserva�vo corre o 
risco de apanhar infecções de transmissão sexual (ITS), 
incluindo o HIV.

Como podemos saber que temos uma ITS
Tanto homens como mulheres podem ter infecções de transmissão sexual. 
Se você �ver dor ao urinar, corrimento mal cheiroso no pénis ou no ânus, 
feridas, caroços ou bolhas, então pode ser uma infecção de transmissão 
sexual. Vá imediatamente ao hospital. O tratamento é gratuito . 

INFECÇÕES DE TRANSMISSÃO SEXUAL

Se você �ver alguma infecção de transmissão sexual faça também o 
teste para HIV. É muito importante dizer ao parceiro/a, para que 
juntos possam tratar a ITS e prevenir o HIV. 

Como podemos prevenir as ITS
l Usando preserva�vo em todas relações sexuais; 
l Reduzindo o número de parceiros sexuais.

9
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Instrumentos contaminados Relações sexuais não protegidas

HIV
O HIV é o Vírus da Imunodeficiência Humana. Ele entra no 
corpo e destrói as nossas defesas. A forma mais comum de 
apanhar HIV é através de relações sexuais sem uso de 
preserva�vo,  com uma pessoa infectada com HIV.

l Através de relações sexuais (vaginal, oral e anal);

l Através do sangue, secreções, ou leite materno de uma pessoa infectada;

l De uma mãe infectada com o vírus para o seu bebé, se não es�ver a fazer o 
tratamento de HIV, durante a gravidez, no parto ou na amamentação.

l Através do uso de instrumentos contaminados que cortam ou perfuram a 
pele e que não tenham sido esterilizados (lâminas, agulhas, e outros);

Como se apanha o HIV 

Embora o HIV não tenha cura, o tratamento é possível e quando cumprido 
garante uma vida saudável.

1 em cada 10 homens entre os 15 e 49 anos de idade esta infectado pelo HIV 
em Mocambique. E o HIV é das principais causas de morte em Moçambique.

O SIDA é um conjunto de doenças que aparecem porque o HIV destrói as defe-
sas do corpo. Uma pessoa que vive com HIV pode levar anos até desenvolver 
SIDA. 

10

DE HOMEM PARA HOMEM: 

l Suor, lágrima ou saliva de uma pessoa infectada;

O HIV não é transmi�do através de:

l Convívio social em casa ou no trabalho;

l Beijos, carinhos e abraços;

l Par�lha de roupas de cama, toalhas, sabonetes, talheres, etc;

l Picada de mosquito.

l Uso da mesma casa de banho ou piscina;

Não existe cura para o HIV mas existe tratamento que se chama 
tratamento an�rretroviral (TARV ).

O TARV funciona melhor quando se começa logo que se descobre o HIV. 

O TARV deve ser tomado todos os dias sem falhar. Só assim, as defesas 
do corpo vão ficar fortes, mantendo o vírus adormecido.

Relações sexuais só com preserva�vo!
PREVINE-TE DO HIV

11
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l Urinar frequentemente;
Principais sintomas:

l Impotência sexual.

l Jacto urinário fraco ou interrompido;

l Dor ou ardor ao urinar;

l Sangue no esperma;

Como podemos prevenir:

l Fazer exercício �sico diariamente, durante 30 minutos;

l Reduzir o consumo de álcool;
l Consultar o médico regularmente.

l Não fumar;

l Ter uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras e grãos;

O cancro é uma doença causada pelo crescimento anormal 
de células do corpo humano. Nas páginas seguintes vamos falar 
dos cancros que afectam os homens que são: da próstata, do 
tes�culo e do pénis.

OS CANCROS DA PRÓSTATA, 
DO TESTÍCULO E PÉNIS

Como podemos saber que temos cancro da próstata
Através de um exame que se faz no hospital. Se você notar sangue na urina, 
sen�r necessidade de urinar muito, �ver  interrupção do jacto de urina ou 
dificuldade em urinar, consulte um provedor de saúde no hospital para saber 
como cuidar da sua saúde. 

    CANCRO DA PRÓSTATA

Próstata

12

DE HOMEM PARA HOMEM: 

Estudos revelam que seis em cada 100.000 homens desenvolvem cancro do tes�culo.

l Se �vermos algum caroço duro no tes�culo, sensação de peso ou dor nos tes�culos 
devemos procurar aconselhamento num hospital. Nas crianças, é também um sinal 
de preocupação se os tes�culos não descerem de forma natural após um ano de vida. 

Quais são os sinais de alerta do cancro do tes�culo
Se �vermos algum caroço duro no tes�culo, sensação de peso ou dor nos 
tes�culos, se nos rapazes o tes�culo não desceu, então devemos ficar atentos e 
ir ao hospital para receber tratamento.

Sen�r que um tes�culo é muito 
maior que o outro

Dor no tes�culo

Sensação de peso nos tes�culos

SINAIS DE ALERTA DO CANCRO DO TESTÍCULO 

Caroço no tes�culo

A prevenção é o melhor remédio. Por isso, vamos fazer a apalpação 
do tes�culo pelo menos uma vez por mês. 

Muitos cancros têm cura quando são descobertos cedo, por isso é 
importante fazermos as consultas de rastreio. 

CANCRO DO TESTÍCULO

13
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Em pé, de preferência em frente ao espelho, palpe com as duas mãos os 
tes�culos suavemente entre os dedos. 

É normal ter um tes�culo maior que o outro, e não deve sen�r dor durante o 
exame.

l Se sen�r dor, �ver feridas ou caroços no tes�culos, saída de líquido anormal 
pelo pénis ou qualquer mudança no jacto de urina, consulte um provedor de 
saúde no hospital para saber como cuidar da sua saúde.

Como fazer a palpação do tes�culo

Como podemos prevenir o cancro do pénis

l Não abusar do álcool;

l Fazer a higiene do pénis e da área genital 
principalmente depois de ter relações 
sexuais.

l Pra�car exercícios �sicos;

l Fazer circuncisão;

l Evitando fumar;

O cancro do pénis pode ser causado pelo HPV (viŕus do papiloma humano) que 
se transmite nas relações sexuais, e por outros factores, como o consumo de 
tabaco e falta de higiene do pénis. 

CANCRO DO PÉNIS
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A disfunção sexual afecta a nossa sexualidade e pode aconte-
cer em qualquer idade. As principais consequências podem 
ser: dificuldades em manter ou iniciar erecção do pénis, 
ejaculação precoce e a falta de vontade de ter relações. 

 
DISFUNÇÃO SEXUAL

Para evitar a disfunção sexual é importante ter um es�lo de vida saudável, 
limitar o uso de álcool e de drogas, deixar de fumar e evitar o stress.

Como prevenir a disfunção sexual

A disfunção sexual pode ser um alarme para outras doenças como a 
tensão alta, doenças do �gado, estar relacionada com a toma de 
certos medicamentos, ou com problemas mentais.

Fala-se muito pouco sobre a disfunção sexual. De homem para 
homem, vamos quebrar este silêncio e ir ao hospital fazer o 
tratamento.

15

Com a ajuda dos 
provedores de 
saúde mental e 
com uma boa 
comunicação com 
a/o parceira/o 
sexual, os 
problemas, de 
disfunção sexual 
podem ser 
resolvidos.

Bebidas alcoólicas

Drogas

Stress

DISFUNÇÃO 
SEXUAL



Em pé, de preferência em frente ao espelho, palpe com as duas mãos os 
tes�culos suavemente entre os dedos. 

É normal ter um tes�culo maior que o outro, e não deve sen�r dor durante o 
exame.

l Se sen�r dor, �ver feridas ou caroços no tes�culos, saída de líquido anormal 
pelo pénis ou qualquer mudança no jacto de urina, consulte um provedor de 
saúde no hospital para saber como cuidar da sua saúde.

Como fazer a palpação do tes�culo

Como podemos prevenir o cancro do pénis

l Não abusar do álcool;

l Fazer a higiene do pénis e da área genital 
principalmente depois de ter relações 
sexuais.

l Pra�car exercícios �sicos;

l Fazer circuncisão;

l Evitando fumar;

O cancro do pénis pode ser causado pelo HPV (viŕus do papiloma humano) que 
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A disfunção sexual afecta a nossa sexualidade e pode aconte-
cer em qualquer idade. As principais consequências podem 
ser: dificuldades em manter ou iniciar erecção do pénis, 
ejaculação precoce e a falta de vontade de ter relações. 
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DE HOMEM PARA HOMEM: 

Planear quando e quantos filhos queremos ter é uma decisão do 
casal. É importante que a mulher espere até que o úl�mo filho 
tenha 2 anos para engravidar de novo. Assim, ela tem tempo 
para recuperar do parto e os filhos vão crescer mais saudáveis.

Combinar qualquer método contracep�vo com o uso do preserva�vo 
feminino ou masculino aumenta a protecção contra o HIV, outras ITSs e 
gravidez indesejada.

Todos os métodos acima estão disponíveis nos hospitais! 

Vá já com a sua parceira para saber mais.
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MÉTODOS DE PLANEAMENTO FAMILIAR MALÁRIA
A malária é transmi�da através da picada do mosquito e é 
uma das principais causas de morte entre crianças e adoles-
centes no nosso país. 

Para saber temos que fazer o teste no hospital. O teste também pode ser feito 
ao nível da comunidade, com o Agente Polivalente Elementar (APE). Se 
�vermos malária podemos sen�r: o corpo muito quente, ter dor de cabeça, 
sen�r muito frio, tremer, não ter vontade de comer, ter vómitos e diarreia. No  
caso de sen�r estes sintomas, é importante ir ao hospital o mais cedo possível 
para fazer o teste e receber o tratamento necessário. 

Devemos limpar o quintal, fazer a pulverização intra-domiciliária (PIDOM), e 
dormir  sempre debaixo de uma rede mosquiteira.

Como podemos saber se temos malária? 

O tratamento é gratuito!

Como podemos prevenir a malária?

DE HOMEM PARA HOMEM: 

A malária é a primeira causa de morte nas crianças entre 0 e 4 anos 
de idade. Pode ter consequências muito graves na saúde das 
mulheres grávidas e ameaçar a saúde do bebé.  Todos nós podemos 
apoiar na prevenção. 

17

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Pílula: São comprimidos que impedem que a mulher engravide 
enquanto ela es�ver a tomar. Para serem eficazes, devem ser tomados 
todos os dias à mesma hora até ao fim do cartão. Não previne as ITS's 

Preserva�vo Masculino: É uma película fina de látex que é colocada no 
pénis erecto antes da penetração. Previne o cancro do colo do útero, 
previne a gravidez e protege das ITS's e HIV. Deve ser usado em todas as 

Preserva�vo Feminino: É uma película colocada dentro da vagina antes 
da relação sexual. Previne a gravidez e protege das ITS's e HIV. Deve ser 
usado em todas as relações sexuais.

DIU: É um pequeno objecto de plás�co colocado no útero para prevenir a 
gravidez. Tem que ser colocado e re�rado no centro de saúde ou no SAAJ 
(Serviços amigáveis de apoio a jovens). Não interfere na relação sexual 
nem no prazer sexual.

Injecção: É um contracep�vo injectável que contém hormona-
progesterona. Esta injecção é aplicada na mulher de três em três meses. O 
seu uso deve ser acompanhado por um profissional de saúde. Não previne 
as ITS's nem o HIV.
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DE HOMEM PARA HOMEM: 

Como saber que temos tuberculose?
Através de um teste feito no hospital. 
Podemos suspeitar de tuberculose se houver:
l Tosse durante duas ou mais semanas;

l Falta de ape�te.
l Suores noturnos e cansaço. 

l Febre no final do dia;
l Emagrecimento progressivo (perda de peso);

É importante cumprir o tratamento mesmo se nos sen�rmos bem. 
Devemos ajudar as outras pessoas que tossem ou que convivem com 
pessoas com tuberculose a ir ao hospital para fazer o exame e começar 
o tratamento o mais cedo possível.

É uma doença provocada por uma bactéria que afecta princi-
palmente os pulmões.  É transmi�da de pessoa para pessoa 
através do ar (quando alguém com a doença tosse ou espir-
ra, pode contaminar outras pessoas). Quem vive com HIV 
tem mais chances de apanhar a tuberculose uma vez que 
pode ter as suas defesas fracas. A Tuberculose é uma das três  
principais  causas de morte em Moçambique.

TUBERCULOSE

l Vá o mais depressa possível ao hospital mais 
próximo para fazer o rastreio de tuberculose.

l Sempre que tossir, cubra o nariz e a boca com 
um lenço e depois lave as mãos .

l A tuberculose tem cura. O tratamento é gra-
tuito e dura entre 6 a 8 meses. 

Que fazer se �ver sintomas?
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Podemos ter a tensão alta e não sen�rmos 
nenhuma dor ou incómodo. Por isso, é 
importante controlar a tensão pelo menos 
uma vez por ano, a par�r dos 20 anos de idade. 

l O coração bater forte;

l Tonturas nas manhãs;
l Ruídos nos ouvidos. 

Como podemos saber se temos tensão alta?

Devemos medir a tensão arterial sempre que: 

l Tiver dores de cabeça;

É uma doença crónica que faz com que o coração tenha que 
fazer mais força do que o normal para o sangue circular no 
corpo. Afecta 3 em cada 10 homens em Moçambique.

TENSÃO ALTA

Muitas vezes a tensão alta não dá sintomas. Mesmo assim pode 
causar trombose, faz mal ao coração, aos rins e ao cérebro e pode 
levar à morte quando não tratada. Vamos medir a nossa tensão pelo 
menos uma vez por ano!

l Evitar o excesso de peso;

Que podemos fazer para evitar a tensão alta?
l Fazer exercícios �sicos pelo menos 40 

minutos por dia e pelo menos 4 vezes por 
semana; 

l Evitar beber álcool e fumar;
l Evitar alimentos com gorduras, comer 

menos carnes vermelhas, consumir mais 
vegetais e frutas;

l Reduzir o sal na comida.  
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DE HOMEM PARA HOMEM: 

DIABETES
A diabetes é uma doença que acontece quando  o corpo não 
consegue usar o açúcar que tem no sangue e a sua 
quan�dade vai aumentando. Esta doença afecta cerca de 1 
em cada 10 pessoas no nosso país .

A diabetes não tem cura mas tem tratamento. 
Podemos controlar a doença com medicação. 
devemos ter uma alimentação orientada, evitar 
o álcool e tabaco e pra�car exercícios �sicos pelo 
menos 40 minutos por dia, pelo menos 4 vezes 
por semana para reduzir o peso.

Como podemos prevenir a diabetes

Como podemos saber se temos diabetes
Temos que fazer o teste do açúcar no sangue 
(glicemia) para saber se temos diabetes. 

Quando o açúcar no sangue está muito alto 
podemos : 
l Fazer muito xixi, muitas vezes ao dia;
l Sen�r muita sede e muita fome;
l Perder peso e sen�r muito cansaço e sono;
l Ter visão turva 
l Ter tonturas e desmaiar.

A diabetes não tem cura e pode provocar alguns problemas de saúde 
como trombose, problemas nos rins e nos olhos (pode provocar 
cegueira), surgimento de feridas que levam à amputação de 
membros e até a impotência sexual. 

20 21
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Nós aprendemos a não mostrar a nossa tristeza. Por isso, não falamos 
sobre os nossos problemas. Quando nos sen�mos muito tristes e sem 
interesse nas coisas mais importantes da vida devemos falar com 
alguém próximo e ir ao hospital para termos ajuda para ultrapassar o 
problema.

Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo 
é capaz de usar as suas capacidades para resolver problemas 
sociais, de stress e outros. Neste tópico vamos falar de 
alcoolismo e depressão.

SAÚDE MENTAL

Como podemos saber que não temos boa saúde mental?
Quando nos irritamos com muita facilidade ou sen�mos muita tristeza. 

Faça 
sempre um 
bom sono

Faça 
ac�vidades

�sicas

Faça uma 
alimentação

saudável

Viva 
intensamente

em família

Evite o tabaco
o álcool e

outras drogas
Procure 
ajuda de 

profissionais

Reforce 
os seus laços
de amizade

SAÚDE
MENTAL
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Se perdemos controlo da quan�dade de bebida que tomamos, se 
não conseguimos parar de beber ou se bebemos sozinho e em 
segredo, se começamos a ter problemas de memória quando não 
conseguimos fazer algo sem beber, isso pode ser alcoolismo e 
devemos procurar ajuda.

Deve-se reduzir a quan�dade de álcool que se consome. Mas se �ver 
dificuldade em reduzir, procure ajuda no hospital. 

Como podemos prevenir o alcoolismo?

Como podemos saber que sofremos de alcoolismo?
Quando temos necessidade forte de beber álcool, não conseguimos parar de 
beber depois de ter começado, ou precisamos de mais álcool para nos 
sen�rmos animados.

Alcoolismo afecta a nossa vida pessoal, familiar e 
profissional. Diz-se que uma pessoa é dependente do álcool 
quando ela não tem mais forças para parar o consumo. A 
condução sob o efeito de álcool é uma das principais causas 
de acidentes de transito que afectam muitos homens. Beber 
e conduzir é perigoso para nós e para as outras pessoas.

ALCOOLISMO

A depressão é uma doença mental que resulta em sen�men-
tos de muita tristeza, desânimo e pessimismo. A depressão é 
a terceira principal causa de suicídio a nível mundial. Tem 
afectado adolescentes e adultos.

Como podemos prevenir a depressão

Como podemos saber que sofremos de depressão

l Pra�car exercícios �sicos;

l Ter uma dieta saudável; 

Quando sen�mos tristeza profunda por mais de duas semanas, temos perda de 
interesse, falta de ânimo, de ape�te, ausência de prazer e até pensamos em 
�rar a nossa vida. 

l Dormir no mínimo 8 horas por dia;

l Procurar conhecer o que lhe pode deixar de mau humor ou vulnerável para 
poder evitar

l Esforçar-se por ter pensamentos posi�vos (não se culpe por tudo que lhe 
acontece de mau);

l Procurar ter pessoas que ama por perto;

DE HOMEM PARA HOMEM: 

A depressão é uma das principais causas de suicídio, e afecta muitos 
homens no nosso país.  Os hospitais podem ajudar no tratamento 
desta doença.

DEPRESSÃO
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A depressão é uma das principais causas de suicídio, e afecta muitos 
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DEPRESSÃO
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Consulta 
de rastreio 

Quando fazer ?

Idade

20-39 40-49 +50

Análise geral de saúde

Medição da tensão arterial 

Rastreio para diabetes 

A cada 3 anos 

A cada 2 anos

Todos os anos 

Todos os anos 

A cada 3 anos

A cada 2 anos

Vacinação an�-tetânica  A cada 10 anos

Raio X

Auto exame do tes�culo 

Rastreio de Infecções
de transmissão sexual 

Em  todas visitas 
á unidade sanitária 

Mensalmente 

Teste do HIV 

Rastreio Tuberculose 
Em  todas visitas á unidade
sanitária

Pelo menos uma vez por 
ano ou por recomendação 
do profissional de saúde 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CALENDÁRIO DE RASTREIO 

Meu objec�vo de mudança:

Depois de aprender sobre como proteger a minha saúde e da minha família, 
estou pronto para me tornar um homem, um pai e um parceiro melhor. 
O meu primeiro passo será :  

Suicídio é o acto intencional de acabar com a própria vida. Não 
existe uma causa isolada para uma pessoa suicidar-se, 
podendo ser consequência da influência de vários factores 
combinados. Em Moçambique, o suicídio é a segunda principal 
causa de morte entre os jovens dos 15 aos 29 anos.

Factores de risco para o suicídio
Quando sen�mos tristeza profunda por mais de duas semanas, temos perda de 
interesse, falta de ânimo, de ape�te, ausência de prazer e até pensamos em 
�rar a nossa vida. 

DE HOMEM PARA HOMEM: 

O Ministério da Saúde tem serviços de apoio psicossocial que estão 
capacitados para ajudar pessoas neste �po de situação. Lembre-se que 
para cada problema existe solução. Se es�ver com alguém que 
demonstra sinais de desejo de suicídio, fique calmo, ouça e mostre 
empa�a. Se o desejo persis�r, , fique com a pessoa até que ela se acalme.

SUICÍDIO
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l Procurar ter pessoas que ama por perto;

Como podemos prevenir a depressão
l Pra�car exercícios �sicos;

l Esforçar-se por ter pensamentos posi�vos (não se 
culpe por tudo que lhe acontece de mau);

l Ter uma dieta saudável; 

l Dormir no mínimo 8 horas por dia;

l Procurar conhecer o que lhe pode deixar de mau humor 
ou vulnerável para poder evitar.

Como prevenir o suicídio?

l Dar atenção ao outro/Ouvir com atenção 
l Consciencializar a pessoa sobre a importância de um acom-

panhamento com um profissional de saúde.

l Aconselhar de forma cautelosa sem fazer julgamentos

l Ficar a atento aos sinais de alerta
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