
Conversar com uma pessoa que perdeu alguém para o suicídio é um 
desafio que vai além do desconforto que normalmente sentimos 

diante do luto. Por melhores que sejam nossas intenções, às vezes 
ao tentar consolar alguém (ou preencher um silêncio incômodo) 

acabamos dizendo coisas que podem magoar. E o medo de 
intensificar a dor do outro também pode fazer a gente se 

autocensurar e não dizer nada, ou até mesmo evitar as pessoas que 
estão sofrendo.

O suicídio é uma perda complexa, que nos deixa perdidos, arrasados. Não existem respostas ou 
soluções fáceis. Ouça com paciência e sem julgamentos. Seja um porto seguro. Assim, quem está 
sofrendo pode manifestar sua raiva, frustração, medo, alívio, tristeza ou qualquer outra emoção. Ou 
simplesmente faça companhia — uma presença reconfortante pode ser um grande consolo.

“Não sei o que dizer, mas estou aqui para o que precisar.”

Veja a seguir dez dicas úteis para uma conversa cuidadosa e responsável com uma pessoa que 
perdeu alguém para o suicídio.

Como a perda de uma pessoa para o suicídio não é como outras perdas, você não tem como saber 
como a pessoa está se sentindo. Mas tudo bem, e não tem nenhum problema admitir isso. Assim, 
você demonstra que reconhece a complexidade deste luto e mantém o canal de comunicação 
aberto.

Não diga: "Eu sei o que você está sentindo”.
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Não faça perguntas inconvenientes sobre como a pessoa morreu.

Se a pessoa não mencionar o método do suicídio, provavelmente ela não quer falar sobre isso. E se 
ela disser como foi, não peça detalhes. Mas você também não precisa evitar totalmente falar sobre 
a morte. O que pode fazer é abrir um espaço, sem pressionar, caso o outro queira dizer alguma 
coisa a respeito. Se não quiser, diga que você se disponibiliza a ouvir em outro momento.



Você até pode aconselhar a pessoa a se cuidar (descansar, se exercitar, se alimentar bem), mas não 
dê outros conselhos além disso, porque não existe um jeito certo de lidar com uma perda por 
suicídio. Caso a perda tenha afetado a vida de crianças, quem decide o que contar, como e quando 
são as pessoas mais próximas a elas. Por isso, não sugira nada como "elas são muito pequenas 
para saber de uma morte assim" ou "diga que foi um acidente".

Também é importante lembrar que muitas das frases que usamos normalmente quando 
oferecemos nossos pêsames ("Ela foi para um lugar melhor", "Tudo acontece por algum motivo", "A 
vida não dá mais do que podemos suportar" ou "Você vai superar") podem machucar, minimizando 
a magnitude e a natureza da dor de quem está vivendo esse luto.

Evite clichês e conselhos fáceis.

Não diga que o suicídio é uma decisão egoísta, um pecado, um ato de fraqueza, nem que 
demonstra falta de fé ou amor.

Não faça nenhum julgamento sobre o suicídio.

Quem perdeu alguém para o suicídio tenta entender por que isso aconteceu e muitas vezes sente 
culpa. Tome cuidado para não dar a entender que alguém pode ter sido direta ou indiretamente 
responsável pelo suicídio. Por exemplo, não faça perguntas como: "Você fez alguma coisa que 
deixou a pessoa chateada? Ou deixou de fazer alguma coisa? Ignorou algum sinal de alerta? Não 
levou a sério alguma impressão? Esse tipo de pergunta pode alimentar os medos, arrependimentos 
e sentimento de culpa com os quais a pessoa já está lutando. Ou pior, pode trazer à tona novos 
sentimentos negativos em um momento já tão delicado.

Não ponha a culpa em ninguém.

Diga o nome dela, como faria em qualquer outra situação de perda. Dê à pessoa que está de luto a 
oportunidade de compartilhar lembranças da pessoa que se foi.

Não tenha medo de falar sobre a pessoa que morreu.

Tome a iniciativa de oferecer ajuda.

Muita gente acha difícil pedir ajuda, ou talvez nem mesmo saiba que tipo de ajuda poderia ser útil, 
especialmente com o choque dos primeiros dias após o suicídio. Por isso, dizer "me avise se 
precisar de alguma coisa" pode não ser suficiente. Ofereça ajuda várias vezes e de forma bem 
específica. Com que tarefas do dia a dia você pode ajudar durante este primeiro período de luto? 
Será que você pode fazer as compras, buscar as crianças na escola? Ou talvez só estar ali para 
fazer um pouco de companhia. Se você fizer sugestões concretas, a pessoa vai saber que sua 
oferta é genuína e vai achar mais fácil aceitar.
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Passado o choque inicial, a realidade da perda se torna mais concreta. Por isso, as semanas ou 
meses depois do velório podem ser um período ainda mais difícil para quem vive esse luto. Apareça 
de tempos em tempos, mostre sua preocupação e seu apoio.

Não suma.

Seja paciente.

Não apresse o período de luto. O processo de cura depois de perder alguém para o suicídio leva 
uma vida inteira. Mesmo que sejam ditas com a melhor das intenções, frases comuns como "isso 
tudo vai passar" ou "você precisa seguir adiante" podem fazer a pessoa se sentir pressionada a 
"superar logo".
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