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Falar sobre a sua saúde mental pode ser bem difícil, 
principalmente se você estiver enfrentando dificuldades. No 

entanto, pedir ajuda e ter uma conversa franca com alguém em 
quem confia é um passo necessário para começar a se sentir 
melhor. E não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário: é uma 

demonstração de força interior.

A melhor forma de falar sobre sua saúde mental com alguém é dando a devida importância ao 
assunto. Porque é importante mesmo! Você pode dizer:

"Quero falar com você sobre uma coisa. É importante para mim. Será que a gente pode bater um 
papo?"

Este guia ajudará você a ter uma conversa que fará uma grande diferença na sua vida.

Como começar a conversa

Se não puder ser naquele momento, marque depois.

"Se você tiver um tempo hoje na hora do almoço, será que dá pra gente conversar?"

"Posso te ligar hoje à noite?"

Combine um horário

Você pode estar confortável para conversar, mas talvez a outra pessoa não tenha tempo naquele 
momento. Isso não significa que você não seja importante para ela. Lembre-se que as pessoas 
podem não perceber o que está enfrentando, e você também não sabe o que está passando na 
cabeça delas.

Se a primeira pessoa que procurar não estiver disponível por algum motivo, tente outra. É 
importante que saiba, principalmente se estiver sofrendo, que sempre vai poder encontrar ajuda, 
mesmo que não esteja em uma crise grave ou suicida. 

Não desista

Como pedir ajuda



Explique o que você vem sentindo: alterações nos pensamentos, sentimentos, comportamentos, 
padrões de sono, energia e humor. Você pode contar que tem sentido exaustão, ansiedade, 
depressão, ou que suas estratégias de sempre não estão mais funcionando. Também pode dizer que 
tem se sentido diferente, ou que tem tido pensamentos preocupantes. (Lembre-se de que é uma via 
de mão dupla: assim como o estresse situacional pode afetar sua saúde mental, às vezes nossa 
saúde mental pode influenciar a forma de lidar com uma determinada situação.)

Então, ao explicar o que está acontecendo na sua vida, procure identificar as mudanças que percebe 
na sua saúde mental, para que a pessoa possa entender o contexto. Fale sobre o que está te 
afetando e como. Por exemplo, em vez de dizer: "O trabalho tem sido muito estressante porque meu 
chefe faz isso ou aquilo", tente identificar como o estresse profissional tem afetado seu humor, sono, 
ansiedade, temperamento ou tolerância à frustração, consumo de álcool ou drogas etc.

Também pode ser importante tentar se lembrar há quanto tempo essas alterações todas vêm 
acontecendo. Foi algo gradual (ao longo de semanas, meses) ou mais repentino (horas ou dias)?

Pontos extras! Você ganha um bônus se conseguir perceber o que tende a melhorar ou piorar seus 
sintomas de saúde mental. Essa informação vai ajudar a pessoa em quem confia a entender e apoiar 
você. Façam um brainstorming para pensar nas etapas positivas que estão por vir.

Ao conversar pessoalmente

Agora que você teve a coragem de dar esse passo tão importante e se abrir sobre o que está 
sentindo, talvez o nervosismo surja.

“O que essa pessoa vai pensar de mim agora?”, “Será que ela se assustou?”, “Será que vai me 
evitar?”. É uma espécie de ressaca da vulnerabilidade.

O que você pode fazer, depois desse papo, é entrar de novo em contato, agradecer o tempo que a 
pessoa dedicou e dizer mais uma vez o quanto a conversa foi importante.

“Agradeço muito por você ter tido tempo de conversar comigo. Para mim, foi superimportante te 
contar como estava me sentindo.”

“Agradeço sua amizade e por ter aceitado encarar uma conversa tão pessoal.”

Mesmo que a pessoa esteja superdisposta a ter essa conversa e que goste muito de você, ela pode 
ficar com medo de entrar em contato, por não saber exatamente como agir. Se você tomar a 
iniciativa, ela vai ter a oportunidade de continuar o diálogo, com a certeza de que você não está 
evitando o assunto.

Depois da conversa

Assim como falamos sobre a saúde do corpo, procurar ajuda e conversar sobre a saúde da mente é 
algo necessário — e não tem nada a ver com fraqueza. Problemas de saúde mental, como depressão 
e ansiedade, são experiências difíceis. Saiba que você não está só nessa caminhada.

Lembre-se: você sempre vai encontrar ajuda.

Parabéns! Você teve uma conversa franca sobre sua saúde mental!
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