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RESUMO 

 

O luto é uma experiência angustiante, pessoal e individualizada pela qual todos os 

indivíduos passarão à medida que caminham pelas diferentes etapas do ciclo de vida. Tratando-

se, portanto, de um processo universal (todos vivem perdas) e único (cada perda tem um 

significado específico para cada pessoa), a forma como cada um experiencia e resolve o seu luto 

está dependente de fatores mediadores. Isto é, fatores que influenciam o tipo, intensidade e 

duração do luto. Ao longo do artigo são abordados os conceitos de luto normal, luto complicado 

e os fatores que impedem a sua resolução favorável. O objetivo é, acima de tudo, alertar os 

profissionais de saúde para a importância da monitorização dos fatores de risco de um luto 

complicado de forma a minimizar o desenvolvimento de psicopatologia. 

 

Palavras-chave: Luto normal, luto complicado, fatores de risco. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Numa época em que vários tabus começam a ser quebrados, como é o caso da sexualidade e 

da religião, o tema da morte continua a não ser muito falado, nem se pensa muito no mesmo. 

Talvez este seja um dos motivos que impede, na realidade, a aprendizagem de formas de aceitar e 

lidar com o luto e com os sentimentos que se sucedem a uma situação de perda.  
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     De facto, o luto é uma experiência angustiante, pessoal e individualizada pela qual todos 

os indivíduos passarão à medida que caminham pelas diferentes etapas do ciclo de vida. Trata-se, 

portanto, de um processo através do qual os indivíduos procuram adaptar-se à realidade da 

ausência (Worden, 2009).   

Desta forma, os mecanismos utilizados na resolução de um luto dependem de diversos 

fatores. Ou seja, o tipo, a intensidade e a duração da dor experienciada varia de acordo com a 

idade, experiências passadas, grau de significância e vinculação emocional da pessoa ao objeto 

perdido (Ferros, 2005). Mesmo em termos culturais, a morte é influenciada pelas crenças que 

prevalecem em cada sociedade o que influencia, por sua vez, a resposta a essa inevitabilidade. 

Posto isto, torna-se fundamental definir e compreender o processo de luto, na sua forma de 

evolução considerada saudável e quais os fatores que afetam o seu trajeto menos favorável. 

 

LUTO NORMAL 

 

Sempre que há uma perda 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 

emocionalmente (Worden, 2009).  

A maioria das pessoas pensa no luto como algo experienciado apenas depois da morte de 

um ente querido. Contudo, um processo de luto pode desenvolver-se por diversas razões - seja a 

perda de um ente querido, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, a cessação ou 

diminuição de uma função (Parkes, 1998). Na verdade, até mesmo eventos de uma escala mais 

ampla, tais como desastres naturais ou ataques terroristas, podem impulsionar um processo de 

luto pela perda do senso de segurança e proteção.  

Nos seus estudos, Parkes (1998), refere que o processo de luto pode ser acompanhado pelas 

seguintes reações normais:  

 

Reações Emocionais 

 

• tristeza 

• raiva  

• culpa 

• ansiedade  

• solidão 

• choque 
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• alívio 

• entorpecimento 

 

Reações Físicas 

 

• vazio no estômago 

• aperto no peito ou na garganta 

• fraqueza muscular 

• boca seca 

 

Reações Cognitivas 

 

• descrença  

• confusão 

• preocupação  

• sensação de presença  

• alucinações 

 

Reações Comportamentais 

 

• distúrbios do sono ou do apetite 

• isolamento social  

• sonhos com a pessoa que morreu 

• evitamento de locais/lembranças sobre o morto  

• procurar ou chamar pela pessoa que morreu,  

• chorar  

• guardar objetos que pertenceram ao morto 

 

Na maioria dos casos, com o tempo, é normal haver uma redução gradual dos sintomas e a 

pessoa começa a aceitar a realidade da ausência e a ajustar-se a um novo ambiente (Prigerson, 

2004). Porém, Boelen e Prigerson (2007) defendem que, após uma perda significativa, uma 

percentagem considerável de pessoas desenvolve sintomas debilitantes e incapacidade funcional 

persistente. Ou seja, para estes enlutados, o processo de luto não evolui favoravelmente, tendo 

como resultado consequências severas que afetam a sua saúde mental e física (Delalibera, 2010). 
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LUTO COMPLICADO 

 

Segundo Horowitz (2003), o luto complicado pode incluir sintomas como imagens e 

pensamentos intrusivos, ativação emocional excessiva, insónia, sentimento crónico de vazio, 

negação das implicações da perda para o próprio, evitamento de tarefas que lembrem o falecido e 

inexistência de atividades adaptativas no trabalho e em casa. 

A validade dos sintomas de luto complicado surge reforçada por estudos que demonstram a 

associação que estes apresentam com problemas de saúde como depressão, ansiedade, abuso de 

álcool e medicamentos, risco de doenças e suicídio (Prigerson, 2004). 

Desta forma, é importante reforçar a ideia de que se o luto complicado é preditivo de 

limitações na qualidade de vida e saúde mental, torna-se fulcral o conhecimento dos critérios que 

o definem para a identificação de pessoas enlutadas em condição de risco. A avaliação da 

severidade das manifestações de luto permite, assim, evitar que se rotule como patológica uma 

reação normal e, por outro lado, favorece o reconhecimento do sofrimento e da necessidade de 

garantir suporte para um melhor ajustamento à situação de perda (Delalibera, 2010). 

Embora só a partir dos 12 meses se possa diagnosticar o luto complicado (American 

Psychiatric Association, 2013) uma monitorização cuidada dos sintomas deve ser feita de forma a 

perceber se a pessoa está a evoluir favoravelmente ou se está no percurso do desenvolvimento de 

psicopatologia. Para tal é importante conhecer quais os fatores de risco que podem potenciar o 

seu aparecimento e que, muitas vezes, impedem uma conclusão satisfatória do processo de luto. 

 

FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LUTO COMPLICADO 

 

A correta distinção entre um processo de luto normal e um de risco ou complicado é um 

elemento importante na planificação e implementação de um serviço de apoio a pessoas 

enlutadas, já que permitirá o nível de intervenção terapêutica mais adequada (Payás, 2007). 

Para se perceber porque é que as pessoas desenvolvem um luto complicado torna-se 

fundamental considerar os fatores que influenciam o tipo, intensidade e duração do luto, por 

outras palavras, aquilo que afeta o processo de luto, como é o caso dos fatores relacionais, 

circunstanciais, históricos, de personalidade e sociais (Worden, 2009). Ou seja, a patologia está 

mais relacionada com a intensidade ou duração da reação, do que simplesmente com a presença 

ou ausência de um comportamento específico, assistindo-se a uma continuidade entre reações de 

luto normais e anormais (Ferros, 2005). 

Segundo Worden (2009) destacam-se como importantes fatores de risco: 
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Fatores Relacionais 

As variáveis relacionais definem o tipo de relacionamento que a pessoa tinha com o 

falecido. O tipo de relação que mais frequentemente impede as pessoas de fazerem um luto 

adequado é o ambivalente com hostilidade não expressa. 

Outro tipo de relação que dificulta o luto refere-se à relação narcísica, através da qual o 

falecido representa uma extensão de si mesmo (para admitir a perda seria necessário confrontar a 

perda de uma parte de si mesmo, por isso é negada). 

Em alguns casos, a morte pode reabrir velhas feridas. A morte de alguém que abusava 

sexualmente do enlutado pode reabrir sentimentos residuais dessa situação, como a auto-culpa, 

que dificultam o processo de luto. 

Noutras relações fazemos o luto por aquilo que desejávamos ter e nunca tivemos ou vamos 

ter. 

Relações muito dependentes dificultam, igualmente o luto (uma pessoa que tem uma 

relação altamente dependente e, de repente, perde a fonte de dependência experiencia uma 

mudança na autoimagem da de uma pessoa forte, bem sustentada pela relação com o outro forte, 

para uma estrutura preexistente de pessoa fraca e indefesa). 

 

Fatores Circunstanciais 

As circunstâncias que rodeiam a perda são importantes mediadores da força e do resultado 

da reação ao luto. Há circunstâncias específicas que podem impedir a pessoa de fazer o luto ou 

dificultar a pessoa a conduzir o luto para uma conclusão satisfatória. O primeiro factor refere-se à 

morte incerta. Worden (2009) dá um exemplo: no caso de um soldado desaparecido, a sua mulher 

não sabe se ele está morto ou vivo e, consequentemente, é incapaz de desenvolver um luto 

adequado. 

A situação oposta também causa um luto inconclusivo. Há mulheres que acreditam que o 

seu marido está vivo nalgum sítio, impedindo-as de fazerem o luto. 

Outra dificuldade circunstancial refere-se às perdas múltiplas, como aquelas que ocorrem 

em terramotos, incêndios, acidentes de avião ou quando acidentes matam vários membros de 

uma família (como foi o caso do trágico 11 de Setembro em 2001). A circunstância e a extensão 

desta perda dificultam o luto das famílias sobreviventes. 

 

Fatores Históricos 

Pessoas que tiveram reações anormais de luto no passado têm uma maior probabilidade de 

terem uma reação de luto complicado no presente. “Perdas e separações passadas têm um 

impacto nas perdas, separações e vinculações atuais e todos estes fatores carregam o medo da 
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perda e separação futuras e a capacidade de fazer vinculações futuras” (Simons, 1979, p.27; cit in 

Worden, 2009). 

     Pessoas com história de depressão também correm o risco de desenvolverem reações de 

luto complicado. 

 

Fatores da Personalidade 

Os fatores da personalidade estão relacionados com o carácter da pessoa e como isso afeta a 

sua forma de lidar com o sofrimento emocional. Há pessoas que não conseguem tolerar tais 

extremos de sofrimento emocional, afastando-se com a finalidade de se defenderem de 

sentimentos tão fortes. Devido a esta incapacidade de tolerar a angústia emocional desenvolvem, 

muitas das vezes, uma reação de luto complicado, pois a resolução do luto exige a vivência de 

sentimentos universais de desamparo em reação à perda. Aqueles indivíduos cujas principais 

defesas são o evitamento de sentimentos de desamparo podem estar entre aqueles que 

desenvolvem reações disfuncionais de luto (Simons, 1979, p. 170; cit in Worden, 2009). 

     Num estudo levado a cabo por M. Stroebe e Stroebe (1991; cit in Wortman & Boerner, 

2007), que procurou avaliar as consequências dos estilos de confronto e evitamento perante uma 

perda significativa, foi possível concluir que os viúvos que confrontaram a dor da perda, ao invés 

de a evitarem, demostraram menores níveis de depressão ao longo do tempo. 

     Outra dimensão da personalidade que pode impedir o luto é o autoconceito. Cada um de 

nós tem ideias sobre quem somos, e geralmente tentamos viver com a nossa definição sobre nós 

próprios. Se parte do autoconceito de uma pessoa refere-se ao facto de ser o “mais forte” da 

família, esta pessoa pode ter quer desempenhar este papel para o seu detrimento. Estas pessoas (e 

normalmente este autoconceito é reforçado socialmente) não se permitem a si próprias, muitas 

vezes, experienciar os sentimentos necessários para uma reestruturação emocional e racional 

adequadas. 

 

Fatores Sociais 

Outro mediador do processo de luto que pode desenvolver um papel importante no 

desenvolvimento de reações de luto complicado envolve fatores sociais. O primeiro refere-se às 

situações em que a perda não é falada, como acontece muitas vezes em casos de morte por 

suicídio. Quando alguém morre desta forma, particularmente se as circunstâncias são ambíguas e 

ninguém quer esclarecer se foi suicídio ou um acidente, há uma tendência para a família e os 

amigos se manterem calados sobre as circunstâncias que rodeiam a morte. Esta “conspiração de 

silêncio” causa grande prejuízo para a pessoa sobrevivente, que talvez precise de comunicar com 

os outros para resolver o seu próprio luto. 
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O segundo fator social que complica a reação do luto acontece quando a perda é 

socialmente negada; por outras palavras, quando a pessoa e os que estão à volta agem como se a 

perda não tivesse acontecido. 

Uma terceira dimensão social que pode causar complicações refere-se à ausência de uma 

rede de suporte social de pessoas que têm conhecimento do falecimento e que podem dar suporte 

umas às outras. 

Num estudo levado a cabo por Parkes (1972; cit in Worden, 2009), mulheres que 

mostravam mais raiva após a perda do marido também experienciavam maiores graus de 

isolamento social, mesmo tendo a família e os amigos à volta. Isto, não só complica mais o luto 

mas, provavelmente, serve para aumentar a quantidade de raiva que estava a sentir. Worden 

(2009) considera, a respeito disto, que a raiva apenas serve para afastar as pessoas e isolá-la ainda 

mais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de angustiante e extremamente doloroso, o luto pode ser um mecanismo promotor 

de mudança e de fortalecimento. Uma perda significativa implica a reorganização dos processos 

psicológicos do enlutado, ou seja, esta descontinuidade, geradora de stress, exige uma série de 

mudanças pessoais (comportamentais, cognitivas, emocionais) (Moreira, 2005), que podem 

fortalecer a pessoa, tornando-a mais adaptativa na forma como lida com futuros eventos 

adversos.  

Importa salientar que, apesar da maioria dos enlutados se reajustarem sem qualquer tipo de 

intervenção específica, existe uma minoria que pode beneficiar de aconselhamento ou 

psicoterapia. Nestes casos é importante o profissional de saúde mental estar sensível aos 

mecanismos que estão a influenciar o processo de luto, de forma a minimizar o risco de 

desenvolvimento de psicopatologia. Ou seja, é importante o profissional estar atento aos fatores 

que medeiam o processo de luto. 

Em suma, estes mediadores permitem compreender o que, muitas vezes, impede a 

resolução de um processo de luto, não permitindo à pessoa adaptar-se, adequadamente, à perda. 

As tarefas e os mediadores do processo de luto fornecem, assim, ao psicólogo e ao cliente 

indícios sobre o que está a acontecer, providenciando um quadro teórico útil para a eficácia das 

intervenções (Worden, 2009). 
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