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RESUMO 

 

Com o presente trabalho pretende-se demonstrar que o facto de vivenciarmos emoções 

negativas causadoras de prejuízo funcional estas não significam, necessariamente, ausência de 

saúde mental.  

Pretende-se, acima de tudo, desmistificar o conceito de Saúde Mental que, tantas vezes, é 

associado a uma mera ausência de psicopatologia, descorando critérios importantes como a 

adaptação face à mudança, a capacidade de estabelecer relações afetivas estáveis e duradouras, a 

resiliência, a inteligência emocional, a maturidade, a autonomia, a integração e a resposta 

emocional. 
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À medida que caminhamos pelas várias etapas do ciclo de vida, aproximamo-nos do nosso 

incontornável destino que é a morte. Contudo, são vários os acontecimentos que podem antecipar 

esse confronto, sendo a morte de alguém próximo, um dos mais penosos. O sofrimento que 

advém desta perda é tremendo, indescritível e incomensurável. Para a maioria dos enlutados a 

perda de um ente querido é uma tragédia inigualável. É uma experiência que ocorre na vida de 

quase todos (Stroebe, Stroebe & Hansson, 1993). 

Assim, face a qualquer perda emocional significativa desenrola-se um processo necessário e 

fundamental que permita o ajustamento a uma nova realidade (Parkes, 1998). Este processo é 

denominado de luto e consiste numa resposta à perda, envolvendo um processo de adaptação, ou 

de transformação, pelo qual os enlutados têm que passar para se reestruturar racionalmente e 
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emocionalmente (Worden, 2009). Ou seja, por luto pode entender-se um conjunto de reações 

emocionais (e.g. tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, choque, alívio, entorpecimento), físicas 

(e.g. vazio no estômago, aperto no peito ou na garganta, fraqueza muscular, boca seca), 

cognitivas (e.g. descrença, confusão, preocupação, sensação de presença, alucinações) e 

comportamentais (e.g. distúrbios do sono, do apetite, isolamento social, sonhos com o morto, 

evitamento de locais/lembranças sobre o morto, procurar ou chamar pelo morto, chorar, guardar 

objetos que pertenceram ao morto) que surgem como resposta a uma perda (Parkes, 1998). Por 

exemplo, a morte de alguém que nos é próximo vai exigir mecanismos e recursos para nos 

adaptarmos à realidade sem a pessoa morta o que implica a reorganização dos nossos processos 

psicológicos, ou seja, esta quebra no equilíbrio e consistência no contexto que nos rodeia, 

geradora de stress, exige uma série de mudanças pessoais (comportamentais, cognitivas, 

emocionais) (Moreira, Gonçalves & Beutler, 2005). Isto implica que a perda seja ao mesmo 

tempo universal (todos vivem perdas) e única (cada perda tem um significado específico para 

cada pessoa), tornando o processo de luto numa experiência altamente individualizada que varia 

de pessoa para pessoa (uns demoram mais ou menos tempo a reorganizarem-se, outros vivem 

esta experiência de forma mais ou menos intensa) (Worden, 2009). 

De facto, o processo de luto, por ser de tal forma doloroso e devastador, pode afetar os 

diversos contextos de vida do enlutado (e.g. pessoal, familiar, profissional, etc.). Pode gerar-se 

um desequilíbrio de tal ordem que os enlutados ficam com a sensação de que “estão a 

enlouquecer”. No entanto, o luto, por si só, não é uma perturbação psíquica. Ou seja, não é 

sinónimo de depressão ou de outras manifestações psicopatológicas. De facto, alguns sintomas da 

pessoa em processo de luto e da pessoa deprimida, sendo comuns, podem ser facilmente 

confundíveis. Porém, uma pessoa enlutada pode não estar necessariamente deprimida. Muitas 

pessoas enlutadas desejam ser (ou são aconselhadas) medicadas com fármacos que aliviem os 

sintomas dolorosos que estão a experienciar. Isto não facilita, em muitos casos, a distinção entre 

um processo de luto e uma depressão, julgando-se que, ao combater as manifestações desta, está 

a resolver-se o processo de luto. A pessoa em luto que toma antidepressivos pode pensar, e fazer 

pensar, que passou de uma fase do processo de luto para outra (devido à supressão ou 

desaparecimento de determinadas reações, como a angústia, o choro, etc.), quando, na verdade, 

estas reações não aparecem por estarem inibidas através dos medicamentos.  

Por norma, 80-90% dos enlutados reorganizam-se de forma adaptativa a uma perda 

emocional significativa, aceitando esta realidade (Prigerson, 2004). Assim, após algum tempo, 

muitos dos enlutados chegam a um sentido de aceitação, percebem no futuro alguma 

possibilidade potencial de se relacionarem satisfatoriamente com outras pessoas, são capazes de 

trabalhar produtivamente e de desfrutar de atividades de lazer (Boelen & Prigerson, 2007). Como 

tal, a maioria das pessoas enlutadas geralmente não é um motivo de preocupação clínica 

(Prigerson, Shear, Bierthals, Pilkonis, Wolfson, Hall, Zonarich & Reynolds, 1997; cit in 

Delalibera, 2010). 
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Porém, Boelen e Prigerson (2007) defendem que, após a perda de um ente significativo, 

uma significativa percentagem desenvolve sintomas debilitantes e incapacidade funcional 

persistente. Ou seja, para estes enlutados, o processo de luto não se desenvolve de uma forma 

considerada normativa. Grande parte da angústia mental decorre de um protesto psicológico 

contra a realidade da perda e uma relutância geral em fazer adaptações para a vida na ausência da 

pessoa falecida, pela incapacidade de elaborar as recordações (memórias), lamentações e 

sentimentos de culpa (Chiambretto, Moroni, Guarnerio & Bertolotti, 2008; cit in Delalibera, 

2010). Neste caso estamos perante um luto complicado (Prigerson, 2004), ou seja, indivíduos que 

merecerão tratamento que os alivie dos intensos sintomas emocionais. 

Seja como for, e de que gravidade for, o luto impulsionará sempre uma mudança e o mais 

importante é monitorizar os sintomas de forma a perceber se a pessoa está a evoluir 

favoravelmente ou se está no percurso de desenvolvimento de psicopatologia. Por este motivo, o 

luto como resposta emocional a uma perda, também não deve ser excessivamente minimizado. 

Importa sempre informar a pessoa que a ajuda especializada existe, com o objetivo de promover 

a recuperação do bem-estar psicológico. 
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