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A educação para a morte é uma 

estratégia de prevenção de 

situações de luto patológico.

É fundamental terminar com o tabu da 

morte, na família, na escola e na 

comunidade

EDUCAÇÃO PARA A MORTE

Compreender a morte no ciclo de vida 
As crianças desde a 1ª infância devem ser familiarizadas 
com a morte afim de lhes possibilitar um conhecimento 

pleno da vida e diminuir a violência de um confronto tardio 
com a mesma
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Luto

Conceito de Luto

Etimologia

Deriva do Latim, luctu, tristeza

Face a qualquer perda significativa

desenrola-se um processo necessário e fundamental 
para que

o vazio deixado com o tempo possa voltar a ser 
preenchido

Perda de um objecto de vinculação acentuada, de 
natureza física ou emocional

Processo e não um estado. É necessário esforço.

Tal como uma doença pode não ficar totalmente curada,

O luto pode ficar incompleto!
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Pesar

Tristeza, mágoa, dor, pena, consternação ou desgosto

Pensamentos relativos à perda vivenciados internamente

Luto

Extravasa a interioridade do fenómeno

Publicidade do pesar para com os outros, expressa pelo 

choro, pela evocação do falecido em conversas, etc.

LUTO E PESAR

Pesar – sentimento de tristeza, de mágoa, 

de dor, de pena, significando consternação 

ou desgosto (conjunto de pensamentos relativos 

à perda vivenciados internamente) 

Luto – extravasa a interioridade do 

fenómeno (publicidade do pesar para com os 

outros)
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I D O S O

Mais confronto com a morte

Consciência de que no dia seguinte o 

médico lhe pode dizer que sofre de uma 

doença incurável

Conhecimento da morte de familiares ou 

de pessoas amigas

Sofrimento pela perda

Olhar para o passado, chorar e desejar o que se perdeu

Olhar para o futuro e explorar o mundo que emerge

Descobrir o que do passado pode ser transportado para o 

futuro

▪ Repressão excessiva do sofrimento é prejudicial 

(retardado e distorcido)

▪ Sofrimento obsessivo pode levar à depressão

▪ Ideal: equilíbrio entre a negação e a confrontação 

(aceitar gradualmente a perda)
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LUTO AO LONGO DOS TEMPOS

Negro das viúvas

Recato

Isolamento social

Recordação do falecido

O culto do cemitério

A religiosidade do evento

Teorias do Luto

Bowlby

1. Alheamento (horas ou dias)

2. Sensações intensas de fixação à pessoa perdida

3. Sofrimento, desorganização e desespero

4. Reorganização adaptativa

O Luto é uma angústia de separação

Não tem uma sequência rígida



8

Ross
1. Negação

2. Ira

3. Pacto

4. Depressão

5. Aceitação

O luto sem ser exclusivo da morte,

recebe nesta um largo contributo

Rando 

1. Evitamento

2. Confrontação

3. Acomodação

▪ 1. Reconhecimento da perda

▪ 2. Reacção à separação

▪ 3. Recordação e reexperienciação da relação com o 
falecido

▪ 4. Renuncia às ligações antigas com o falecido e ao 
antigo mundo

▪ 5. Reajustamento à nova realidade sem esquecer a 
passada

▪ 6. Reinvestimento
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Worden

1. Aceitação

2. Dor

3. Adaptação

4. Desinvestir e reinvestir

Efeitos fisiológicos e 
emocionais

A seguir à perda do ente querido:

▪ depressão temporária do sistema imunitário

▪ alterações endócrinas
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Os que reprimem (1) a manifestação da dor são mais 

susceptíveis de sofrer mais tarde perturbações do que 

aqueles que se desfazem em lágrimas (2) e convivem 

com a dor

(1) Perturbações do sono, depressões, 

sintomas hipocondríacos análogos aos 

da doença que foi responsável pela 

morte (sintomas de identificação)

(2) Angústia intensa, 

culminando num luto 

crónico

L U T O

Espécie de fumo teimoso 

quase imperceptível do 

cigarro que se deixou mal 

apagado no cinzeiro.

Se não for despejado, fica 

pelo menos o cheiro. 
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L U T O

Luto é perder o relógio que o 

pai nos deu quando éramos 

pequenos , perder o amigo, 

o marido, a mulher, os 

filhos, os pais, até o urso de 

peluche

O QUE É 

O PROCESSO DE LUTO

Processo necessário e fundamental para 

que o vazio deixado, pela perda 

significativa de uma pessoa ou de um 

objecto estimado, possa voltar a ser 

preenchido. Consiste numa adaptação à 

perda envolvendo uma série de tarefas ou 

fases para que tal aconteça. 
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LUTO NORMAL

FASES

Entorpecimento

Anseio e Protesto

Desespero

Recuperação e Restituição

FASE DE ENTORPECIMENTO

Após o choque

Descrença - horas a dias

Pode ser interrompida por crise de raiva

Perdido

Desamparado

Imobilizado

Manifestações sintomáticas 
Respiração ofegante, rigidez do pescoço, vacuidade do 
estomago9

Negação
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FASE DE ANSEIO E PROTESTO

Sofrimento psicológico intenso com 

agitação física

Consciência da perda – anseio de 

reencontrar o morto

Profunda dor

Crises incontroláveis de choro

FASE DE DESESPERO

Reconhecimento da perda definitiva

Apatia

Depressão

Dor prolongada

Insónias

Perda de peso e de apetite

Alterações gastrintestinais 
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Pressuposto:

Perda é irreversível e não tem tratamento

Apesar dos avanços científicos

100% dos nossos doentes morrem

antes de morrerem muitos irão sofrer perdas 

definitivas

Pacientes e suas angustiadas famílias necessitam 

de apoio

FASES DO LUTO

Nem todos passam pelas cinco fases do 

luto 

A sequência das fases pode ser diferente 

de caso para caso

Dependência da personalidade de cada 

um e da forma de encarar os factos


