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Vamos supor que você esteja conversando com uma pessoa sobre 
saúde mental e ela resolva contar que está pensando em suicídio. 

Certamente, não é um assunto fácil de lidar. O que responder 
numa hora dessas? Como orientar a pessoa a conseguir ajuda?

Diga que você está prestando atenção e levando a sério o que a pessoa está dizendo.

“Que bom que você me contou o que está acontecendo e como está se sentindo. Agradeço muito 
por você confiar em mim para isso.”

Antes de mais nada, saiba que é sempre positivo quando uma pessoa se abre, porque é uma 
oportunidade de ajudar. Veja algumas sugestões de como responder.

Deixe claro que você está ouvindo

Demonstre do seu jeito que você está do lado da pessoa e quer ajudar.

“Pode contar comigo.”

“Nada disso muda o que sinto e o quanto te admiro.”

“Gosto de você independente do que aconteça e vou enfrentar isso ao seu lado.”

Mostre seu apoio

Diga que quer saber mais sobre o que a pessoa está sentindo. Ouça com atenção e expresse 
curiosidade e interesse pelos detalhes.

“Realmente, deve estar sendo muito difícil.”

“Como você se sentiu quando isso aconteceu?”

Incentive a pessoa a falar. E ouça de verdade.

E se alguém me disser que 
está pensando em suicídio?



Pergunte há quanto tempo a pessoa está se sentindo assim e como a vida dela mudou.

“Há quanto tempo você se sente assim? Quando isso começou?”

“Como esses pensamentos têm afetado a sua vida? Está dormindo bem? Tem conseguido 
trabalhar?”

“Tem saído como de costume? Ou está se isolando?” 

Pergunte como a vida da pessoa mudou e como ela está lidando com 
isso

Caso suspeite que alguém esteja pensando em suicídio, confie na sua intuição e pergunte 
diretamente. Pesquisas mostram que perguntar diretamente não significa influenciar a pessoa nem 
incentivá-la a partir para a ação. Na maioria dos casos, a pessoa vai se sentir aliviada por alguém 
estar se importando com seus pensamentos suicidas.

“Está pensando em se matar?”

“Em algum momento, as coisas ficaram tão difíceis que você pensou em se matar?”

É muito importante não usar um tom de julgamento (não diga coisas como: “Você não está 
querendo fazer nenhuma besteira, né?”) nem fazer a pessoa se sentir culpada (não diga: “Pense 
em como sua família se sentiria”).

Deixe claro que você entende e se importa.

“Você é muito importante para mim. Pode sempre me contar o que quiser.”

Se você achar que a pessoa está pensando em suicídio, não faça rodeios

Mantenha a calma. Só porque uma pessoa tem pensamentos suicidas não significa que isso 
represente um perigo imediato. Ouça com calma tudo o que a pessoa tem a dizer e faça algumas 
perguntas.

“Com que frequência esses pensamentos surgem?”

"Quando fica muito difícil, o que você faz?"

“O que mais te assusta nesses pensamentos?”

“O que você precisa fazer para se sentir em segurança?”

Deixe claro que existe ajuda e que esses sentimentos mostram que é hora de buscar orientação 
profissional.

O que você pode dizer se a pessoa contar que está pensando em se 
matar?
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"Esses pensamentos significam que existem coisas muito importantes acontecendo com você 
neste momento. Mas existe solução. E eu gostaria de ajudar você a encontrar o apoio certo para 
esse momento."

Uma conversa dessas não é fácil, por isso é muito importante que a pessoa saiba que pode parar 
quando quiser.

“Tudo bem a gente continuar falando sobre isso?”

“Quero te ajudar. Podemos conversar outra hora se preferir.”

Observe a pessoa e saiba quando é hora de fazer uma pausa

Seu apoio é muito importante neste momento, mas você não é profissional de saúde mental. 
Quando alguém fala que está pensando em suicídio, é hora de indicar uma ajuda especializada. 
Veja como abordar o assunto.

“Estou vendo que está bem difícil. Acho que procurar ajuda profissional seria muito importante 
nesse momento.”

“Terapia não é só para 'doenças', sabe? Ela pode ajudar a processar os desafios que enfrentamos 
na vida. E todo mundo passa por momentos difíceis.”

“Acho que falar com alguém poderia ajudar você a entender melhor o que está acontecendo e 
impedir que as coisas fiquem piores.”

“Grandes profissionais e atletas contam com ajuda profissional para lidar com questões de saúde 
mental e melhorar a o desempenho. Fazer terapia não é sinal de fraqueza e pode fazer toda a 
diferença nesse momento.”

Como sugerir que é hora de buscar ajuda profissional?

Fazer o primeiro contato com um profissional pode ser o mais difícil. Ofereça-se para fazer essa 
ponte do jeito que a pessoa achar melhor.

“Posso ligar para o plano de saúde com você, buscar um profissional online ou um programa de 
apoio. Ou posso ficar do seu lado enquanto você faz isso. Estou com você nessa.”

“Posso levar você à consulta. Depois, podemos tomar um café.”

Faça a ponte

Se a pessoa estiver preocupada com o que os outros vão pensar quando souberem da terapia, 
deixe claro que essa é uma preocupação sem fundamento.

E se a preocupação for com privacidade?
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“Tratamentos de saúde mental são regidos por normas de confidencialidade ainda mais rígidas do 
que os de saúde física.”

“A maior parte das pessoas reconhece a importância da saúde mental como parte da saúde como 
um todo. Buscar ajuda é sinal de força e inteligência.”

Se a pessoa pedir que você não conte nada para ninguém, explique que você quer ajudar e isso 
pode significar envolver outras pessoas. Incentive a pessoa a fazer o movimento de pedir ajuda e 
diga que você estará ao lado dela da forma mais discreta possível.

Nem sempre é o momento certo para aquela pessoa. Se alguém recusar sua sugestão de ajuda 
profissional (e não estiver correndo perigo imediato, por exemplo, de automutilação), tenha 
paciência e não force a barra.

“Tudo bem você ainda não estar à vontade para pedir ajuda. Mas gostaria que você pensasse 
nisso. Se mudar de ideia, posso ajudar você nesse processo.”

“Sei que você está segurando uma barra e acho que falar com alguém faria muita diferença para a 
sua vida e saúde. Pense nisso. Estarei aqui para ajudar.”

“Se achar que não é hora de falar com alguém pessoalmente, você pode ligar para um número de 
ajuda para conversar sobre como seria o trabalho com um psiquiatra, psicólogo ou terapeuta.”

http://suicidepreventionlifeline.org/

http://suicidepreventionlifeline.org/

http://crisistextline.org/

E se a pessoa não quiser?

Termine a conversa demonstrando sua gratidão pela confiança que a pessoa demonstrou em você. 
E diga que enfrentar dificuldades assim é natural do ser humano e você estará sempre disponível 
para ajudar.

Quando a conversa estiver esfriando…

• Faça companhia
• Ajude a pessoa a se desvencilhar ou afastar qualquer meio de automutilação ou 

potencial suicídio
• Ligue para um número de ajuda da sua cidade
• Fale sobre a importância da ajuda profissional e ligue para o psiquiatra ou terapeuta 

da pessoa

* Se a pessoa estiver correndo perigo imediato
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