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RESUMO 

 

Introdução: O presente artigo foi realizado por acadêmicos do 12º período do curso de Psicologia de uma Universidade 

do Oeste do Paraná. Contendo contribuições psicanalíticas acerca do tema suicídio, como também sobre sua prevenção e 

pósvenção, sendo que o suicídio vem se tornando foco de diversas pesquisas na atualidade devido a sua alta taxa de 

incidência. Objetivo: Tem por objetivo, apresentar compreensões quanto ao suicídio sob visão psicanalítica, 

evidenciando contribuições que possam auxiliar em meios de prevenção e pósvenção ao suicídio. Metodologia: O 

trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica com caráter explicativo. Para isso foram realizadas pesquisas 

em livros, artigos de plataformas confiáveis como a scielo e repositórios de artigos acadêmicos. Finais: Os estudos e 

pesquisas quanto a este tema devem se cada vez maiores, incluindo a psicanálise que traz fortes contribuições sobre o 

assunto, pois a taxa de incidência dos casos de suicídio vem aumentando cada vez mais, o que pode levantar 

questionamentos sobre a importância da pósvenção também neste tema, sendo pouco mencionada em pesquisas, para que 

possa evidenciar o trabalho com as pessoas a volta após um suicídio, e não apenas perceber o ato em si. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O suicídio vem sendo o foco de diversas pesquisas há muitos anos, as quais procuram entender 

seus aspectos, as possíveis causas, as perspectivas, a dor psíquica, e as condições emocionais que 

abrangeram o instante da tentativa ou que foram guardados até o tal momento. Pode-se considerar 

este um dos temas mais desafiadores para quem dedica estudos e levantamento de dados diante do 

assunto (IARROCHESKI e PERRELLI, 2020). 

Este ato de atentar contra a própria vida representa um grave problema de saúde pública, sendo 

de acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), a segunda principal causa de morte 

de pessoas com idades entre 15 e 29 anos. Em média, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio a 

cada ano, podendo se considerar uma pessoa a cada 40 segundos, levando em conta que 1,4% de 

todas as mortes que aconteceram no mundo foram por conta de suicídio, e no ano de 2016 foi 

considerada através de estudos como a 18º principal causa de morte no mundo (OMS, 2016). 
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Devido a sua complexidade, dependendo da cultura, religião, ambiente em que o sujeito se 

encontra inserido, o suicídio pode ser entendido de diversas maneiras, podendo ser um pecado, uma 

condenação, uma atuação demoníaca no corpo da pessoa, uma libertação do sofrimento, um silêncio 

absoluto ou sono intenso, ou então unicamente a morte em si (IARROCHESKI e PERRELLI, 2020). 

Para uma melhor compreensão, o significado da palavra “suicídio” refere-se a “morte de si 

mesmo”, no qual se afirma que o indivíduo que faça a tentativa de suicídio, o faz por conta da angústia 

de seus sofrimentos. Quando não encontra outra saída para aliviar esse sofrimento encontra no 

suicídio a última saída para lidar com sua dor. Porém quando o indivíduo encontra ajuda de outro ser 

humano, o sofrimento se tornará suportável. Desse modo, as tentativas de morte são uma forma de 

pedir ajuda.  No entanto, quando refletimos acerca dos fatores envolvidos no suicídio e como se 

manifestam, percebe-se que se trata de algo muito mais amplo, podendo incluir atos, comportamentos, 

que normalmente não são associados ao suicídio, mas que de alguma maneira se relacionam a ele. 

(CASSORLA, 2017). Ainda assim, são grandes enigmas que persistem e rodeiam fortemente esta 

questão do comportamento suicida em épocas e grupos sociais distintos, envolvendo como a 

motivação individual para que se realize o ato e também a possível influência das emoções, familiares, 

o meio social em que está incluso e fatores econômicos que possam afetar, levando a diversos 

questionamentos, sobre o que de fato pode motivar para que uma pessoa tire a própria vida 

(BOTEGA, 2015). 

A partir deste cenário, será discutido no presente artigo acerca do tema suicídio sob visão da 

psicanálise, como também apontando sobre as questões de prevenção como a pósvenção, ao qual 

pouco é falada atualmente quando se trata do tema suicídio, buscando também contribuir com 

possíveis reflexões que possam auxiliar aos cuidados quanto a saúde mental nestes métodos 

preventivos. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A PSICANÁLISE E O SUICÍDIO 

 

Freud (1901/1996) em sua obra “Sobre a psicopatologia da vida cotidiana” já aponta ideias 

pertinentes sobre o suicídio. O coloca, juntamente com as lesões auto infligidas, como condutas 

sintomáticas, os quais podem ser considerados pelo sujeito como uma saída, um meio de acabar com 
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os conflitos psíquicos. Complementarmente Carvalho (2014) afirma que o ato suicida é um método 

encontrado pelo sujeito para resolver o seu sofrimento e sua dor de existir, sendo então, segundo o 

autor, uma “carta na manga”, a qual o mesmo poderá usufruir no instante em que a existência lhe seja 

insuportável.  

O feito de matar a si mesmo ou a busca pela morte, segundo Cassorla (2017), pode ocorrer na 

pessoa de modo consciente ou inconsciente. Vale denotar que há em nós os instintos de vida, que 

movem para a expansão da vida, e o de morte, em que demanda fortemente um retorno ao ponto de 

inércia aos seres vivos. Neste sentido, Freitas (2015) também complementa que o sujeito neste ato 

não escolhe de fato morrer, pois ele está submerso em uma angústia tão imensa, sendo sempre uma 

angústia de castração, porém angústia de estar vivo. Sendo assim, a morte em si não lhe vem como 

causa da angústia, mas sim como um método de acabar com essa angústia. 

Freud (1901/1996) traz ainda sobre o suicídio a autodestruição semi-intencional, a qual tem 

uma intenção inconsciente. Esta tem a habilidade de investigar uma ameaça à vida e maquiá-la através 

de um acidente inesperado. A predisposição a autodestruição aparece em quantidade muito mais 

elevada de pessoas do que as que cometem, porém mesmo nos casos em que ocorra o suicídio, a 

tendência para o mesmo estaria já em um extenso período presente, seja com um potencial pequeno 

ou então através de uma propensão inconsciente. Correspondendo devidamente com a predisposição 

consciente do ato suicida, o qual se designa desde a data, os métodos e a ocasião a ser posto em 

prática, que a propensão inconsciente fica na espera de uma circunstância para que seja capaz de 

apossar-se a sua função uma fração deste ato, o qual no instante em que demandar do sujeito seus 

esforços de amparo, irá desprender o propósito da tensão dos mesmos. Ou seja, como complementa 

também Ferracioli et al (2019), nestas tentativas de suicídio com intenção inconsciente, pode-se 

demonstrar de modo mascarado através de acidentes, passos em falso, como algo “sem querer”, ao 

qual na realidade se trata do resultante de uma predisposição autodestrutiva, que do mesmo modo 

também se pode evidenciar em lesões auto infligidas no sujeito. 

Na intenção suicida inconsciente, pode-se notar que as pessoas começam a executar alguns 

comportamentos impulsivos que podem lhe ocasionar a morte, com alto risco, comportamentos que 

não costumavam praticar. Bem como, a intenção suicida, pode ser consciente ou inconsciente, visto 

que todos os seres humanos possuem pulsão de vida e de morte. E na pulsão de morte, fatores 

psicossociais e individuais aumentam a sua força, elevando os mecanismos autodestrutivos que 

podem acelerar a morte ou fazer ela se manifestar. Desta forma, é como se entregassem o seguimento 

da vida ao destino, os próprios sujeitos não se dão conta destas atitudes suicidas em suas atividades. 
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A interação interna e externa sempre está presente, o indivíduo pode não ter força para enfrentar as 

pressões e isso pode elevar os fatores de risco.  (CASSORLA, 2017). 

Levando em consideração que sujeito do inconsciente não conhece a morte, e no ato em si o sujeito 

do inconsciente se ausenta, a morte se torna a única saída para o sujeito não pelo fato dele querer 

morrer, mas sim de obter alguma satisfação diante dela, desde "aliviar" um sofrimento (CARVALHO, 

2014). 

Há também, de acordo com Cassorla (2017), um outro possível meio de se classificar o 

suicídio, além do consciente ou inconsciente, neste caso seria: o suicídio total e parcial. O total, como 

o próprio nome já define é o ato em si, quando ocorre de fato o suicídio. Já no suicídio parcial, pode-

se dizer que o sujeito mata uma parte própria, sendo de modo consciente (automutilações), ou 

inconsciente, que é o mais frequente (no caso de doenças, órgãos em mal funcionamento ou sem 

funcionar, impotência sexual, prejuízo em funções mentais onde o sujeito não tem consciência de que 

seus potenciais podem ir além e parte está bloqueada/suicidada). 

O ser que fala é a única entidade viva que atenta em oposição à própria existência, no qual 

diante da admissão a linguagem estabelece duas situações que causam o seu mal-estar: a perda da 

naturalidade e sua destituição. Aquilo que lhe é insuportável para dar seguimento a vida se refere ao 

encontro com o real, ou seja, o sujeito precisa inevitavelmente se situar de modo ético à frente de seu 

desejo e gozo, em que a morte é uma possibilidade, no momento em que este embate entre a ética e 

seus desejos resulte em ampla perda do gozo, que o suicídio pode ser um método de recuperá-lo 

quando há perda extrema, ou então gozo em demasia gerando excesso de angústia, sendo então a 

morte um meio de intercepta-lo (CARVALHO, 2014). 

De modo geral utilizando outras palavras, Ferracioli et al (2019) afirma que todo suicídio se 

caracteriza como um ato de auto assassinato, ao qual se denota fortemente uma tendência 

autodestrutiva que acaba superando os limites do ego como também da pulsão de autopreservação. 

Essa propensão interna à destrutividade que atua contra a si próprio, pode fazer parte de um 

movimento característico de um estado melancólico, ao qual o ego acaba tratando a si mesmo como 

objeto, permitindo-o exterminar a si próprio. 

 

 

2.2 MELANCOLIA E O SUICÍDIO 
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Para um melhor entendimento sobre a melancolia é reconhecida como uma condição de ânimo 

de tristeza e depressão, de modo intenso e sofrido, diante da perda da aptidão de amar aos outros 

como também a si próprio, lhe impedindo de práticas e interesse pelo mundo (PARREIRA, 1988). 

Freud em “Contribuições para uma discussão acerca do suicídio” (1910/1969), denota ao trazer 

comentários sobre o suicídio, afirmando que se pode ter como um ponto inicial um estado 

melancólico. Na sua obra “Luto e Melancolia” (1917/2016), Freud aponta que no luto o que perde o 

valor é o mundo, enquanto no caso da melancolia, é o próprio Eu que se torna pobre e vazio. Nesse 

caso, o Eu é apresentado como sem capacidades, indigno, e desprezível, ele culpa e destrata a si 

mesmo, sempre na espera de ser rejeitado e punido. O mesmo se sente perturbado diante dos outros, 

até mesmo a quem é da família, por estarem conectados a um ser que está longe de si. 

Nessa ligação com o suicídio, o afeto que corresponde à melancolia é o luto, o desejo de se 

recuperar algo que foi perdido. Trata-se de certa forma de uma perda pulsional, aqui a perda da libido. 

Na melancolia é como se houvesse um buraco na esfera psíquica, o qual não pôde ser representado. 

Na melancolia encontramos características do luto profundo, no qual houve uma perda real. Porém 

na elaboração, espera-se que a pessoa enlutada retire todo o seu investimento libidinal do objeto 

perdido, o que demanda do sujeito um grande dispêndio de tempo e energia. É como se houvesse uma 

negação da realidade exterior e a pessoa se agarrasse ao objeto por meio de uma psicose alucinatória 

de desejo. “A melancolia pode ser uma reação à perda de um objeto amado, mas pode ser também 

uma reação a uma perda idealizada, na qual o objeto de amor não morreu, mas foi perdido enquanto 

objeto de amor” (MENDES, et al, 2014). Para o melancólico, a perda do objeto faz com que o mesmo 

se veja com um vazio no eu, diante da perda de seu objeto de amor, aquele que lhe era utilizado como 

sutura para sua falha imaginária. Com isso, lhe é revivido a falta de lugar no desejo do Outro, 

sobrando-lhe o estado de gozo mortífero, sendo possível ocasionar na passagem ao ato suicida 

(FREITAS, 2015). 

Nesse sentido, o suicídio vem como forma de lidar com a perda do objeto de amor, sentimento 

de culpa, que em primeiro momento não se produz em uma ocasião determinada, de maneira repentina 

e explosiva; mas aparece como resultado de uma melancolia crônica, no curso da qual as ideias de 

suicídio assediam constantemente a pessoa. Porém, Freud afirma que não se pode excluir o suicídio 

como desfecho para o conflito psíquico (BRUNHARI e DARRIBA, 2014). Então, o suicídio tem a 

melancolia como referência, na medida em que a interrogação passa a inquirir uma renúncia por parte 

do eu. A formação luto e melancolia é estabelecida por Freud (1910) como condição para avançar ao 
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suicídio. Destacamos então, que o suicídio se revela uma questão para o terreno da melancolia, onde 

o sujeito renúncia à autopreservação e o desapego à vida.  

A falta de interesse pelo mundo afora, o estado de desânimo, a sensação de incapacidade de 

amar, expressam a auto recriminação e auto envilecimento, que irão culminar em uma expectativa 

delirante frente a punição. O processo melancólico então se dá a partir da perda de um "objeto amado", 

que fora retirado da consciência, assim o suicídio é uma possível passagem ao ato, expressa uma 

dificuldade de simbolização. (BRUNHARI e DARRIBA, 2014). Estes encontros faltosos com a 

realidade acabam levando o sujeito a se sentir destruído, podendo o mesmo colocar a morte como 

opção, no qual o suicídio entrará como um significado para a falta de sentido da vida. (FREITAS, 

2015). Levando em consideração esses conflitos psíquicos do sujeito, estado melancólico, angústia, 

e sofrimentos que podem afetar a intenção autodestrutiva, abarcando o suicídio como opção para o 

mesmo, cabe denotar a importância do trabalho dos profissionais da saúde quanto ao suicídio, 

trabalhando aspectos de prevenção e pósvenção na tentativa de reduzir as estatísticas do ato. 

 

 

2.3 PREVENÇÃO E O “APÓS UM SUICÍDIO” 

 

No que se trata da área do suicídio, as contribuições relacionadas a cuidados terapêuticos 

circundam uma junção de estratégias com intuito preventivo como também promovendo a saúde, ao 

qual devem ser praticados pelos profissionais da área de saúde mental. Se caracteriza também como 

uma tarefa não apenas desempenhada pelo profissional psicoterapeuta de abordagem psicanalítica, 

mas sim abordando todas as áreas de atuação (Ferracioli et al, 2019). Há projetos atualmente que 

contribuem com essas ferramentas de conhecimento auxiliando diversos profissionais. 

Com a grande alta no número de suicídios desde décadas passadas, no ano de 1999 a OMS 

criou o SUPRE (Suicide Prevention Program), visando como sua meta uma prevenção dos 

comportamentos suicidas. O SUPRE auxilia regularmente diversos profissionais e grupos sociais de 

variadas áreas disponibilizando recursos atualizados aos mesmos referente ao suicídio e sua 

prevenção, levando maior conhecimento sobre este ato para o público, na tentativa de reduzir a taxa 

de mortalidade quanto ao suicídio, incentivando também traduções de seus documentos para que seja 

acessível em diversos países. A mesma ainda traz em seus recursos, sobre os principais fatores de 

risco para o suicídio: Stress social; estatuto socioeconômico e nível de educação baixos; problemas 
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familiares e sociais; traumas; perdas; perturbações mentais; doenças; baixa autoestima, entre outros 

(OMS, 2000). 

Quanto ao Brasil, no ano de 2006 o Ministério da Saúde realiza a publicação das Diretrizes 

Nacionais para a Prevenção do Suicídio, incluindo alguns pontos como seus principais objetivos:  

 

I - desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, de proteção e de 

recuperação da saúde e de prevenção de danos; II - desenvolver estratégias de informação, de 

comunicação e de sensibilização da sociedade de que o suicídio é um problema de saúde 

pública que pode ser prevenido; III - organizar linha de cuidados integrais (promoção, 

prevenção, tratamento e recuperação) em todos os níveis de atenção, garantindo o acesso às 

diferentes modalidades terapêuticas; IV - identificar a prevalência dos determinantes e 

condicionantes do suicídio e tentativas, assim como os fatores protetores e o desenvolvimento 

de ações intersetoriais de responsabilidade pública, sem excluir a responsabilidade de toda a 

sociedade; V - fomentar e executar projetos estratégicos fundamentados em estudos de custo-

efetividade, eficácia e qualidade, bem como em processos de organização da rede de atenção 

e intervenções nos casos de tentativas de suicídio; VI - contribuir para o desenvolvimento de 

métodos de coleta e análise de dados, permitindo a qualificação da gestão, a disseminação das 

informações e dos conhecimentos; VII - promover intercâmbio entre o Sistema de Informações 

do SUS e outros sistemas de informações setoriais afins, implementando e aperfeiçoando 

permanentemente a produção de dados e garantindo a democratização das informações; e VIII 

- promover a educação permanente dos profissionais de saúde das unidades de atenção básica, 

inclusive do Programa Saúde da Família, dos serviços de saúde mental, das unidades de 

urgência e emergência, de acordo com os princípios da integralidade e da humanização 

(BRASIL, 2006). 

 

Com estes objetivos das diretrizes do Ministério da Saúde, se pode observar como um destaque 

na questão da vulnerabilidade para o suicídio, buscando a partir disso meios que possam reduzir a 

mortalidade como também comportamentos suicidas. Porém cabe ressaltar a proposta de que o 

suicídio não pode ser caracterizado como uma ação racional, pois ao mesmo tempo em que o sujeito 

sabe conscientemente do resultado do ato (a morte), ele não sabe o que de fato ela é. Desse modo 

pode-se afirmar que o ato suicida não é voluntário, ao instante que não lhe é visto outra direção para 

a dor, ou seja, o suicida não quer morrer (BRUNHARI e DARRIBA, 2010).  

 Considerando então, de acordo com Carvalho (2014), que o sujeito do inconsciente não 

conhece de fato a morte, e também a sua ausência no ato, a autora põe em questão o porquê os sujeitos 

ainda assim colocam a morte como única alternativa? É que quando o sujeito se defronta com a perda 

ou excesso de gozo, traduzindo-os como angústia, a morte acaba significando para o sujeito como um 

meio de recuperar ou apresentar um limite a este gozo. Brunhari e Darriba (2010) ainda discorrem 

que o problema do gozo, e da maldade que o envolve, de evidência em sua não acessibilidade como 

uma satisfação pulsional. Se abre então uma profunda estrutura do campo analítico na qual se projeta 

um para-além que é primordial da cadeia significante. 
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Desta forma, com base no pressuposto do ato suicida como uma resposta ao real sendo que no 

meio analítico o sujeito é resposta do real, colocar um suicida em análise tornará possível com que o 

mesmo vá de condição de objeto, na qual visou o ato em si em resposta ao real, para condição de 

sujeito, em resposta do real. Sendo assim de objeto a sujeito, podendo suceder a passagem ao ato, 

pelo então ato de passagem (CARVALHO, 2014). 

A psicanálise possibilita pensar nisto que acaba escapando aos meios preventivos do suicídio 

(sem desconsiderar os mesmos), ou seja, o que lhe é tido como maioria das estratégias de prevenção 

tem enfoque a inacessibilidade aos meios de se realizar o ato, evitando mais vítimas mundo afora. 

Porém é na dimensão em que aquele que sobreviveu ou que completou o ato em si são vistos como 

vítimas vulneráveis levando em conta que não querem morrer, que acaba desencadeando o que se 

direciona para a causa. Neste sentido que as práticas acabam deixando passar a causa do ato suicida, 

negando que naquele em quem se é chamado como vítima habita o maior risco (BRUNHARI e 

DARRIBA, 2010).  

E quanto aos sujeitos enlutados devido a um suicídio próximo, ao se depararem com o real 

acontecido, de modo gradativo este irá adentrar nos mesmos levando sentimentos que podem ser 

desde a tristeza, vazio, raiva, confusão e rejeição. E mesmo que um suicídio se resulte de uma ação 

individual e solitária para o sujeito, Botega (2015) diz que este ato não ocorre apenas de modo isolado. 

Vale lembrar que após uma situação suicida, este ato se insere em um enorme espaço incluindo 

amigos, família, escola, trabalho, e diversos outros grupos. E quando se ocorre um suicídio, em uma 

média estimativa, entre 5 a 10 pessoas podem ser fortemente afetadas, sendo que estas reações por 

conta desta perda têm características em comum com outras situações de perda, sendo moldadas 

também pelas atitudes e valores sociais acerca deste ato. A dor causada diante de perdas suicidas e 

elaboração do luto pode ser, para muitos, uma situação extremamente difícil de lidar, pois antes do 

ato suicida podem ter ocorrido discussões, brigas, ou qualquer outra situação estressante, que também 

abala os familiares. Os autores Fukumitsu et al (2015) trazem também acerca da pósvenção quanto 

ao suicídio em suas pesquisas, ao qual afirmam que a pósvenção se trata de toda prática realizada 

depois de um suicídio, com objetivo de prevenir outros novos atos ou tentativas de suicídio, 

denotando a importância do suicídio em ser considerado como uma questão de conscientização 

pública e profissional. Estes incluem em suas pesquisas as pessoas que estão a volta de um suicídio 

acontecido como “sobreviventes”, ressaltando a importância de trabalhar também com estes casos. 

Como em maioria dos casos o suicídio ocorre em casa e é percebido por algum familiar ou 

amigo, de acordo com Botega (2015), acaba tendo o retorno deste momento doloroso para a 
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consciência, como também pesadelos e comportamento de evitação, geralmente sem um período 

específico para parar de acontecer, dependendo de cada pessoa. Sendo também normal a ocorrência 

da “tragédia silenciosa”, ou seja, o sujeito afetado pela situação, simplesmente se cala, por não se 

sentir à vontade para falar sobre, deixando de perceber a ajuda prestada pelos outros também. 

 Com isso, se é importante salientar quanto ao trabalho do profissional da saúde nestes casos, 

pois em grande parte essa situação de pósvenção ao suicídio é pouco mencionada, levando em conta 

apenas o ato em si. Desta forma, quanto a atuação: 

O profissional de saúde deve se preparar para oferecer apoio emocional às pessoas enlutadas, 

propiciar um ambiente para o apoio, identificar as que mais precisam de ajuda e providenciar-lhes o 

atendimento apropriado. Assim que souber da ocorrência de um suicídio, é aconselhável manter 

contato com a família enlutada e, se possível, comparecer ao funeral. O temor de ser acusado ou 

hostilizado nasce de conflitos infundados em relação à culpa e à responsabilidade pela morte do 

paciente (BOTEGA, 2015). 

 Cabe então aos devidos profissionais estarem atentos sempre a estas situações, levando em 

conta também as pessoas a volta de onde ocorreu o ato suicida, pois o número em que se reflete é 

muito grande gerando preocupações sobre o aumento dos casos. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este artigo se resultou a partir de uma pesquisa bibliográfica com propósito de revisar 

conceitos pertinentes ao suicídio, levando em consideração as teorias psicanalíticas perante o tema, 

dados contemporâneos e a importância do trabalho de prevenção e pósvenção.  De acordo com Gil 

(2002), a pesquisa bibliográfica tem como base para sua elaboração materiais já produzidos, desde 

livros, teses, dissertações, artigos e periódicos científicos. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Freud discorre sobre o suicídio como uma saída do sujeito para acabar com os conflitos 

psíquicos. De fato, a morte vem de forma consciente ou inconsciente, e depende de cada sujeito. Na 

forma inconsciente, é possível verificar comportamentos impulsivos que podem levar à morte do 
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sujeito, o qual entrega a vida ao destino e não dando conta da ideação suicida.  Possíveis meios de se 

classificar o suicídio aqui encontrado são, além do consciente ou inconsciente, seriam o suicídio total 

e parcial, no qual o total remete ao fato do suicídio e o parcial o sujeito vai matando aos poucos de 

forma consciente a si próprio.  

 Outro ponto a ser questionado é a implicação da melancolia no ato suicida. Pois muitos que o 

cometem estão em condições de conflito psíquico, sentindo desânimo, dor emocional e intenso 

sofrimento, o que faz na melancolia que o sujeito atente ao próprio Eu, por estar se sentindo vazio, 

pobre psiquicamente.  O Eu é apresentado para o sujeito em sofrimento como sem capacidades, 

indigno, e desprezível, ele culpa e destrata a si mesmo, na espera de ser rejeitado e punido. 

 Isso de fato ocorre devido a uma perda pulsional, no qual não há o que ser representado.  É 

como se este negasse a realidade e se agarrasse ao objeto por meio de uma alucinação do desejo. 

Onde o objeto de amor não morreu, mas foi perdido enquanto. Por fim, conclui-se que o suicídio vem 

como forma do sujeito lidar com o objeto de amor que foi perdido, no qual o mesmo se culpa pela 

perda e acredita que merece ser castigado, por conta do falso sentimento de culpa que também acaba 

aparecendo. Levando-o a uma autorrecriminação e auto envilecimento, no qual o suicídio é uma 

forma de punição.  

 Se é importante então mencionar a importância da atuação de profissionais da saúde, a estarem 

atentos de modo geral e não somente em foco para o sujeito em situações suicidas, trabalhando 

também com todas as pessoas à volta. Sendo também sugerido um maior número de pesquisas quanto 

a pósvenção, ao qual se é um tema pouco comentado no entorno do suicídio. 
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