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Ler mais

HOMENS E A SAÚDE MENTAL

Aproveitando o mês de novembro, onde a pauta da saúde dos homens está
em alta por causa da campanha Novembro Azul, que aborda a prevenção ao
câncer de próstata. No nosso AtualMENTE deste mês vamos nos dedicar a
falar um pouco sobre a relação dos homens com a sua saúde mental.

Ser homem também é cuidar da saúde mental

Desde pequenos, os homens são ensinados a reprimir suas emoções. “Homem não chora”. Que
homem nunca ouviu essa frase? Infelizmente, esses costumes e culturas muitas vezes acabam
criando uma grande barreira que os inibe de procurar ajuda psicológica no momento necessário.
Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil a média é 13,7 homens e 7,5
mulheres para população de 100 mil habitantes de pessoas que cometem suicídio. Essas taxas são
reflexos de dados expressivos que representam os homens como minoria na busca por ajuda
profissional para lidar com suas emoções. Algumas pesquisas também sugerem que homens que
não podem falar abertamente sobre suas emoções podem ser menos capazes de reconhecer
sintomas de problemas de saúde mental em si mesmos, e menos propensos a procurar apoio.

Você sabe quais são as cinco principais causas de adoecimento

mental nos homens e quais os fatores de risco para suicídio dessa

população? Confere aqui nesse infográfico produzido a partir de

dados de pesquisas científicas da área da saúde mental. Aqui você

também vai ver que o adoecimento mental é mais comum do que se

imagina, pois também tem uma lista de atletas famosos que já

sofreram algum transtorno ao longo de suas vidas.

NÃO TENHA VERGONHA DE CUIDAR DA 
SUA SAÚDE MENTAL

Quando o estresse foi forte demais para o empreendedor Sangu Delle, ele 
teve que confrontar seu próprio preconceito de que os homens não devem 

cuidar de sua saúde mental. Em uma palestra pessoal, Delle compartilha como 
ele aprendeu a lidar com a ansiedade em uma sociedade que se sente 

desconfortável com emoções. Como ele disse: "Ser honesto sobre como nos 
sentimos não nos torna fracos; nos torna humanos".
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CLIQUE AQUI E CONFIRA TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE. 

Confira

AtualMENTE

Assistir

Fica a dica:

SESI Conecta Talks

Na próxima live do SESI Conecta Talks, encerrando nossa série, vamos 
receber Tonia Casarin para falar sobre COMO IDENTIFICAR NOSSAS 

EMOÇÕES, ENTENDER O QUE ELAS NOS COMUNICAM E DESENVOLVER 
ESTRATÉGIAS PARA LIDAR MELHOR COM NOSSOS SENTIMENTOS. 

É dia 18/11, às 16 horas. 

Guia de 5 minutos para a saúde mental masculina:

Inscreva-se

https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/m/men-and-mental-health
https://www.sesirs.org.br/iinformativo-atualmente
https://www.mhanational.org/infographic-mental-health-men
https://www.ted.com/talks/sangu_delle_there_s_no_shame_in_taking_care_of_your_mental_health?language=pt-br
https://conteudos.sesirs.org.br/conecta-talks-novembro

