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LUTO

Versus

MORTE

Educar para a Morte

Compreender a morte no ciclo de vida

Estratégia de prevenção do luto patológico

Terminar com o tabu da morte na família, escola 

e comunidade
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P R O C E S S O

D E 

L U T O

PROCESSO DE LUTO

Teoria de Pincus 

(1976)

DIVISÃO EM 3 FASES PRINCIPAIS

Fase Inicial – semanas seguintes à morte, 
pessoa chocada, sentimentos confusos (solidão, 
tristeza e incredibilidade) 

Fase intermédia – algumas semanas após a 
morte, necessidade de negociar com a morte, 
compreender a razão pela qual a morte ocorreu, 
procura da pessoa falecida

Fase de ultrapassagem ou de recuperação –
inferior a dois anos
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F A S E S

Comportamento do moribundo 

perante a morte

(E. Kubler-Ross)

1ª Fase, de negação e isolamento

2ª Fase, de ira

3ª Fase, de pacto

4ª Fase, de depressão

5ª Fase, de aceitação

Factores que aumentam risco

após perda

Circunstâncias traumatizantes

Morte do cônjuge/filho

Morte de um progenitor

Mortes súbitas, inesperadas ou prematuras

Mortes múltiplas

Mortes por suicídio

Morte por homicídio premeditado ou involuntário
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PROCESSO DE LUTO

SENTIMENTOS HABITUAIS
TRISTEZA

RAIVA

CULPA E AUTOCENSURA

ANDIEDADE
SOLIDÃO
FADIGA

DESAMPARO

CHOQUE

ANSEIO

EMANCIPAÇÃO

ALÍVIO

TORPOR

SENSAÇÕES FÍSICAS
(após a perda)

Vazio no estômago

Constrição no tórax

Nó na garganta

Hipersensibilidade ao ruído

Sensação de despersonalização (nada 
parece real, incluindo o próprio)

Falta de fôlego, sensação de dispneia

Fraqueza muscular

Falta de energia

Secura da boca
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PENSAMENTOS MAIS FREQUENTES

(após a perda)

Descrença (não acreditar quando se ouve a notícia)

Confusão (pensamento confuso, não conseguindo 

ordenar os pensamentos, dificuldade de concentração 

ou esquecimento de coisas)

Preocupação (obsessão com pensamentos 

relacionados com o falecido)

Sensação de presença (contraparte cognitiva do 

sentimento de anseio)

Alucinações (visuais e auditivas passageiras)

COMPORTAMENTOS

(após a perda)
Insónias

Alterações do apetite (para menos ou para mais)

Comportamentos de distracção (andar nas nuvens)

Isolamento social

Sonhos com o falecido

Evitar lembranças do falecido

Procurar e chamar pelo ente querido

Suspirar

Hiperactividade, agitação

Chorar

Visitar locais ou transportar consigo objectos que lembrem a 
pessoa perdida

Guardar objectos que pertenciam à pessoa falecida
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ACEITAÇÃO DA REALIDADE DA PERDA

A pessoa morreu e não volta

Chamar pela pessoa perdida

Enganar-se na identificação das pessoas

– Permanecer nesta situação pode dever-se a:
Factos da perda

Significado da perda

Irreversibilidade da perda

NEGAÇÃO DOS FACTOS DA PERDA

Apoiar pessoas em luto

Visita à casa da família depois da ocorrência de uma 

morte

Fornecer apoio emocional

Colocar algumas questões sobre o falecimento e suas 

causas que podem estar a transtornar a família

Recém-enlutados

comportam-se como crianças assustadas e 

desamparadas

reagem melhor ao tipo de apoio que é dado por um 

progenitor
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PROCESSO DE LUTO

Da perda até ao equilíbrio

4 TAREFAS ESSENCIAIS

Aceitação da realidade da perda

Trabalhar a dor proveniente da perda

Ajustamento a um ambiente com ausência 

do falecido

Transferir emocionalmente o falecido e 

continuar com a vida

O PROCESSO DE 

LUTO TERMINA 

QUANDO AS 

4 TAREFAS 

ESSENCIAIS 

ESTÃO 

COMPLETAS
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DURAÇÃO DO PROCESSO DE LUTO

Não existe resposta conclusiva

Impossível definir uma data

Improvável menos de um ano

Dois anos ou mais não é demasiado

Não progride de forma linear

Pode haver avanços e recuos

Estados de stress ou de extrema fadiga

Pensar no falecido sem dor – fim desta reacção

TRABALHAR A DOR DA PERDA

Dor física, dor emocional e comportamental

– A negação desta tarefa:

não sentir a dor 

corte com os sentimentos

parar o pensamento

idealizar o falecido

evitar o que lembre o falecido

consumo de álcool e estupefacientes

CURA  GEOGRÁFICA – viajar de sítio para sítio na procura de 
alívio das suas emoções
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AJUSTAMENTO A UM AMBIENTE 

COM AUSÊNCIA DO FALECIDO

Depende da relação com o falecido

Estratégia de coping

Ajustamento da pessoa com o mundo
Ajustamentos externos (funcionamento diário no mundo)

Ajustamentos internos (sentido do self)

Ajustamentos de crenças (valores, crenças, considerações 
sobre o mundo)

- FICAR PRESO NESTA TAREFA SIGNIFICA QUE NÃO HÁ 
ADAPTAÇÃO À PERDA

A- S PESSOAS TRABALHAM CONTRA ELAS PRÓPRIAS 
PELA PROMOÇÃO DO SEU PRÓPRIO DESAMPARO

- NÃO DESENVOLVEM COMPETENCIAS QUE PRECISAM 
PARA LIDAR COM PERDA

- ISOLAMENTO DO MUNDO

- NÃO ENFRENTAR AS EXIGÊNCIAS QUE OS RODEIAM

TRANSFERIR EMOCIONALMENTE O 

FALECIDO E CONTINUAR COM A VIDA

O processo de luto termina quando o 

enlutado deixa de ter necessidade de 

reactivar a representação do falecido

Agarrar-se ao vínculo com o passado

Deixar de amar  estagnar na vida

Bloqueio da formação de novas 

vinculações e compromissos
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A VIDA E O LUTO

No luto o mais importante 

é que cada um de nós no 

meio das vicissitudes, 

dos ganhos e das perdas, 

saiba dizer eu vivo, por 

isso, eu luto

SINTOMATOLOGIA DO LUTO

Depressão 

Ansiedade

Culpa

Raiva

Falta de prazer

Solidão
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C H O Q U E 

Estado confuso de descrença 

Estado de alarme

Descargas de adrenalina aumentam a 

resistência física 

Torpor – anestesia de sentimentos

3º/4º mês: recuperado o peso perdido

6º mês: aumento excessivo de peso

Muitos meses: recuperar preocupação com a 

aparência, apetite social e sexual

2ºano: pessoas admitem estar a recuperar
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Vulnerabilidade Pessoal

Geral

Baixa auto-estima

Pouca confiança nos outros

Perturbações psiquiátricas anteriores

Ameaças ou tentativas de suicídio anteriores

Ausência de apoio familiar

Específico

Ligação ambivalente à pessoa falecida

Ligação dependente ou interdependente à pessoa falecida

Ligação de insegurança com os progenitores

CONSCIÊNCIA DA PERDA

À medida que o torpor desaparece o 

enlutado confronta-se com a perda que 

ocorreu

Esgotamento nervoso

Predomínio dos sentimentos de perigo

Falta de segurança 
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CONSERVAÇÃO-RETIRADA

Depressão

Extrema fadiga

Consciência que é preciso alterar a 

postura na vida

Começa a readquirir as suas forças

Comportamento como se o falecido 

estivesse vivo

C U R A

Seguir em frente na vida

Nova vida

Mudança gradual de atitude 

Controlo readquirido paulatinamente 

Perdoar e esquecer 
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RENOVAÇÃO

Sentimento de competência derivado da 

aceitação da responsabilidade de si 

próprio

Fase longa e árdua


