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ESQUEMA DA TEORIA 

INTEGRATIVA DE SANDERS
Inicialmente influência de mediadores externos e internos

Resultados diversos

Início 

Mediadores externos (suporte social, morte súbita vs 
morte por doença crónica, cônjuge, filho, pai ou amigo, 
estatuto socioeconómico, religiosidade, morte 
estigmatizada, crises co-ocorrentes

Impacto (morte)

Mediadores internos (idade, género, personalidade, 
saúde, ambivalência face ao falecido, comportamento 
dependente)

Processo – fases do luto 

Resultado – crescimento pessoal, nenhuma mudança 
substância, mudança adversa na saúde ou funcionamento

TEORIA INTEGRATIVA DO 

PROCESSO DE LUTO
(DE SANDERS)

Divisão em fases e em 3 níveis

NÍVEL EMOCIONAL

1ª Impacto 

2ª Ansiedade

3ª Desespero

4ª Ganhar controlo

5ª Novo nível de funcionamento
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TEORIA INTEGRATIVA DO 

PROCESSO DE LUTO
(DE SANDERS)

Divisão em fases e em 3 níveis

NÍVEL BIOLÓGICO

1ª Trauma

2ª Stress agudo

3ª Stress crónico

4ª Cura

5ª Recuperação

TEORIA INTEGRATIVA DO 

PROCESSO DE LUTO
(DE SANDERS)

Divisão em fases e em 3 níveis

FASES

1ª Choque 

2ª Consciência da perda

3ª Conservação retirada

4ª Cura

5ª Renovação 
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TEORIA INTEGRATIVA DO 

PROCESSO DE LUTO
(DE SANDERS)

Divisão em fases e em 3 níveis

NÍVELSOCIAL

1ª Egocentrismo

2ª Regressão

3ª Isolamento

4ª Re-estruturação da identidade

5ª Renovação

Fracionar Más Notícias

Ter em conta a rede social de suporte da pessoa a informar

Ter em conta o ambiente

Tentar estabelecer uma relação de respeito e confiança mútuos

Descobrir o que o doente ou a família sabe ou pensa que sabe

Tornar propícia a colocação de questões

Fornecer informação a um ritmo e linguagem que possa ser 

compreendida

Monitorizar o que foi compreendido

Reconhecer que leva algum tempo a ouvir e perceber as más 

notícias

Dar tempo ao doente e à família para reagir emocionalmente

Tranquilizar quanto à normalidade das suas reacções

Oferecer novas oportunidades para esclarecimentos, informações 

e apoio.
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Complicações do Luto
Físicas

Enfraquecimento do sistema de resposta imunitário

Aumento da actividade adrenocortical

Aumento da prolactina do sangue

Aumento da hormona do crescimento

Perturbações psicossomáticas

Aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares

Psiquiátricas não específicas

Depressão

Perturbação da ansiedade ou pânico

Específicas

Stress Pós-Traumático

Inibição ou retardamento do sofrimento aliado à perda

Luto crónico

Ajudar o doente a preservar a sua integridade física, a 

recuperar das perturbações reverssíveis e a compensar 

as perturbações irreverssíveis.
(Lipowski 1971)
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Luto Patológico

Ausente

Neurótico

Atípico

Distorcido

Não resolvido

Anormal

Intensificado e prolongado

Disfuncional

Esquizoparanóide

Depressivo

Obsessivo

Compulsivo

Maníaco

Mórbido

Complicado

Incompleto

Luto Não Reconhecido

O sujeito que sofre uma perda que não é reconhecida abertamente, 
nem lamentada publicamente ou apoiada socialmente

• Perda do parceiro homossexual

• Morte dos animais de estimação

• Aborto espontâneo
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Luto Antecipatório

▪ Reacções psicológicas e emocionais à antecipação

da perda por morte de alguém

▪ Preparação intelectual para a perda

▪ Por vezes a relação é temporariamente fortalecida e

há uma incapacidade emocional para antecipar a

perda

LUTO ATRASADO OU AUSENTE

Apesar da reacção emocional normal isto 

não bastou para que o luto seja superado

Se houver outro luto este será mau

Emoção demasiado desadaptada para 

outra perda

Primeiro luto mal resolvido
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Evitar e Tratar o Luto Patológico

Despender tempo e ajudar a falar sobre o assunto

Ter consciência das implicações das informações que 
damos

Aceitar as nossas limitações ajuda o doente a aceitar as 
suas

Devemos observar frequentemente o paciente para facilitar 
o processo de crescimento e mudança

Prometer apenas o que podemos cumprir

Não impedir prematuramente a expressão de sentimentos 
intensos

Falar sobre a morte no momento oportuno

Orientação antecipatória

Necessário tempo entre a negação e o confronto com 

realidades dolorosas

Dar informação aos poucos

Criar um ambiente propício à colocação de questões e 

ouvir atentamente o que é questionado

Ansiedade

Um pouco: aumenta a velocidade e a eficácia do 

processamento da informação

Demasiada: torna-nos mais lentos e diminui a 

capacidade de lidar com as situações
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Intervir principalmente nas fases de mudança com 

necessidade de readaptações

Preparar os doentes para lidar com as suas 

perdas antecipando os problemas

Para a maioria das pessoas em luto, 

a ajuda natural e mais eficaz é prestada pela família

apenas 1/3 necessita de ajuda suplementar

LUTO COMPLICADO
Quando alguns factores perturbam o luto normal

7 VARIAÇÕES

Luto ausente

Luto atrasado

Luto inibido

Luto distorcido

Luto conflituoso 

Luto inesperado

Luto crónico
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LUTO SEVERO

MAIOR INTENSIDADE 

QUE O LUTO NORMAL

Sintomas –depressão, 

ansiedade, alcoolismo ou 

outra dependência

FASE DE RECUPERAÇÃO E 

RESTITUIÇÃO

Aceitação de mudanças

Desaparecimento da ideia de recuperar o 

ente querido

Mais confiança e independência 

Procura de novas amizades

Restabelecimento de relações antigas
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PROCESSO DE LUTO

SISTEMA FAMILIAR

Adaptação da família à perda

– Aceitação partilhada da realidade da morte e 

experiência partilhada da morte

– Reorganização do sistema familiar e 

reinvestimento noutras relações e no 

seguimento da vida

PROCESSO DE LUTO
TEORIA INTEGRATIVA DE SANDERS

(1999)

Modelo integrativo para explicar a necessidade e o 
desenrolar do processo

5 FASES

Choque

Consciência da perda

Conservação-retirada

Cura

Renovação
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Após uma grande perda

1/3 das pessoas + directamente afectadas

sofrem efeitos nocivos na saúde física/mental

1/4 dos viúvos/as sofrem de depressão e ansiedade 

no 1º ano 

Risco desce para 17% no fim do 1º ano

Desce sucessivamente

(Jacobs, 1993)

De 200 consultas de clínica geral

1/3 origem psicológica

1/4 origem diversos tipos de perda

(Clark, 1986)

▪Separação de entes queridos

▪Incapacidade

▪Luto

▪Migração

▪Mudança de residência

▪Perda de emprego

▪Reforma

▪Invalidez profissional
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As perdas são uma causa comum de doença

frequentemente não são diagnosticadas

Conhecer os factores indicadores de problemas no 

processo de luto permite que estes sejam antecipados 

e evitados

A mágoa pela perda pode ser negada, exagerada e 

prolongada

Os médicos devem ajudar na preparação para perdas 

futuras

As pessoas necessitam de aceitação e compreensão 

que lhes permita sofrer ou parar de sofrer

Não vão enlouquecer pelo facto de mostrarem a dor

Ansiedade e tensão não são sinais de doença mortal

Afastarem –se  das suas tarefas habituais não significa que sejam 

fracos

Com o tempo, as pessoas precisam de fazer uma pausa no 

sofrimento

Não podem  penar permanentemente

precisam de estimulação para voltar ao trabalho

fazer outras coisas que os libertem do sofrimento

Aparecem dificuldades quando não há um equilíbrio entre

o confronto e a evitação
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O 1º Aniversário é ocasião de sofrimento renovado.

A necessidade de estabelecer  fim ao sofrimento e prosseguir no 

ritmo natural da vida pode criar um novo conjunto de problemas.

É necessário assegurar que o seu dever para com o morto está 

cumprido, e devem ser encorajados a enfrentar o mundo.

Devemos mostrar confiança nos seus méritos e forças pessoais.

Devemos precaver-nos de nos tornarmos o médico forte que cuida 

eternamente do paciente frágil, o que não significa que nos 

zanguemos ou mandemos embora o paciente, repreendendo-o por 

se tornar dependente.

A maior parte dos enlutados saem desta experiência mais fortes e 

amadurecidos.

Em fases agudas, é melhor fornecer apoio através do contacto 

pessoal, preferencialmente em casa do doente.

Mais tarde, a ajuda de um grupo de apoio (enlutados) pode ser 

vantajosa.

O que é belo não morre,

transforma-se

noutra beleza

Balley Ardrich
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MUITO OBRIGADO

PELA 

VOSSA ATENÇÃO


