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RESUMO 

 

Esse trabalho discute o luto no contexto hospitalar, atrelado ao papel do profissional de 

psicologia diante dessa conjuntura.  Aborda a experiência de estagiária de psicologia na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) e a importância do atendimento psicológico ao paciente e seu 

familiar. Para tanto, trata do conceito de luto, definindo o luto antecipatório, o luto normal e o 

luto complicado. Traz a realidade do ambiente hospitalar, dos familiares que acompanham seus 

entes queridos, a condição emocional destes e do paciente, relacionado aos conceitos de luto. 

Trata também o quão é importante o trabalho do psicólogo com os pacientes diante da finitude 

nessa totalidade.  

 

Palavras-chave: Luto no contexto hospitalar, estágio em psicologia hospitalar, função do 

psicólogo hospitalar. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O escopo do presente trabalho de conclusão de curso, visa ao luto no contexto hospitalar, 

abordando a reação emocional e corporal que o indivíduo apresenta diante dessa situação e o 

papel do profissional de psicologia nessa totalidade. 

Contudo, o interesse por esse tema, surgiu a partir do estágio em psicologia hospitalar 

realizado na UTI Cardiovascular, sob a supervisão de uma psicóloga da unidade. Em prática, o 

estagiário convive diariamente com as famílias nos corredores do hospital, aflitas à espera da 

visita ou de alguma notícia sobre o enfermo. A UTI é um ambiente em que a equipe de saúde é 
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convocada a tomar decisões e atitudes rápidas para salvar vidas. É um local onde a morte é real e 

acontece com frequência aos olhos atentos dos médicos. Segundo Belkiss:  "A morte não pode 

ser representada psiquicamente, porque nunca foi vivida pelo sujeito” (1994, p. 143). 

Sendo assim, a morte apesar de ser a única certeza da vida, ainda assusta a todos, 

principalmente, os que se encontram internados no leito da UTI e seus familiares que passam há 

ficar mais tempo dentro do hospital. O hospital é parte integrante de uma organização médica e 

social destinado à prevenção e tratamento da doença a partir do diagnóstico, sob qualquer regime 

de atendimento. É composto por profissionais como psicólogos, médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionistas, que trabalham em equipe distribuída em diversas áreas de 

especialidades como a unidade de terapia intensiva e a emergência. 

É um local com tecnologias avançadas, com aparelhos que auxiliam no tratamento do 

paciente, aumentando a sua longevidade, mas, ainda assim, não sendo possível desvendar a 

morte.  

 

A morte desperta emoções até certo ponto previsíveis pelo fato da humanidade estar 

sujeita a uma série de concepções mais ou menos padronizadas. A ela se atribui um 

significado negativo, principalmente se em decorrência de uma doença que envolve um 

processo doloroso, muitas vezes trágico (BELLKISS, 1994, pg. 147). 

´ 

Foi possível confirmar essa definição de Bellkiss no estágio, onde se observou o sofrimento 

da família diante da morte do ente querido ainda no hospital. Na instituição encontramos um 

elevado número de pacientes, com prognóstico grave e doença em fase terminal, sendo a 

complexidade da morte uma constante. Em seu cotidiano o profissional de saúde tem a morte 

como elemento contínuo da sua prática e diante dessa conjuntura lida com frequência com 

situações de sofrimento e dor.  

 

A dor de amar o desaparecido, mesmo sabendo-o perdido para sempre, é um sofrimento 

que pode ocorrer no próprio momento da perda, ou então ressurgir episodicamente ao 

longo do período de luto (NASIO, 1997, p. 63). 

 

Para ele a dor se resume em um amor muito grande dentro do sujeito por um ser que não 

existe mais fora. É inevitável se deparar com esse sentimento de dor quando se trata de um ente 

querido que está doente. A equipe de saúde precisa estar preparada para receber e cuidar desses 

enfermos e seus familiares que o acompanham, visando entender as reações que eles apresentam 

diante da morte, para acompanhá-los em suas necessidades durante o processo de fase terminal. 

Segundo Bellkiss (1994, p.137): 
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O encarar do médico de sua própria mortalidade vai nortear o seu modo de relacionar-se 

com o paciente terminal, facilitando ou dificultando o processo impessoal do 

atendimento médico.  

 

A autora afirma que é essencial uma aliança entre o paciente e a equipe de saúde para que 

ocorra qualquer tipo de conduta terapêutica.  

 

2. LUTO 

 

O homem é o único animal dotado de consciência que sofre sua morte antecipadamente e 

no seu inconsciente é difícil imaginar o fim como realidade concreta que está ao alcance de 

todos. Apesar da morte está sempre presente é comum a negação, algumas pessoas não aceitam 

essa realidade o que dificulta a elaboração do luto. 

Destarte, a partir da vivencia hospitalar e os conceitos da literatura, podemos definir o luto 

como algo de ordem natural e normal. Franco (2010) em seu texto, Luto em cuidados paliativos, 

define que o luto se inicia a partir do diagnóstico fatal, pela perda que esse diagnóstico traz para 

o paciente e seus familiares. Segundo a autora a família do paciente também se envolve nesse 

processo, sofrendo junto e com o sentimento de impotência, pois não tem como aliviar a dor do 

enfermo.  Então passa a sentir a dor da perda do ente querido ainda vivo. Esse processo é 

chamado de luto antecipatório que segundo Rando (1997), é o momento em que a pessoa aceita a 

realidade da perda aos poucos, resolve questões com o doente e faz planos para o futuro. 

Conforme assinala Franco (2010, p. 7) o luto antecipatório é: 

 

Entendido também como um processo de construção de significado. O conceito de luto 

antecipatório apresenta a possibilidade de elaboração do luto, a partir do processo de 

adoecimento. 

 

O luto pode ser definido pela aceitação da perda do outro e das transformações internas e 

externas que ocorrem. É um evento onde cada sujeito vivencia de modo diferente. De acordo 

com Melanie Klein (1940), o luto pode ser conceituado como uma perda objetal e entende que 

nesse processo de elaboração existirá um despertar de experiências consideradas no início do 

desenvolvimento psíquico.  

Para Freud (1915), o luto é uma reação a algo que foi perdido, e que não é essencialmente a 

perda de um ente querido, mas algo que adote as mesmas extensões. O luto então não se 
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relaciona exclusivamente a morte em si, mas, ao grau de investimento e vínculo entre o indivíduo 

e o objeto ou pessoa perdida (RODRIGUES, 2008). 

O luto é considerado como uma tristeza profunda que pode ser superada após exato 

momento. É um período de desorganização e desespero onde a vida é repensada e a identidade se 

transforma.  

Deste modo, varia de pessoa para pessoa, é subjetivo, cada um reage de maneira diferente 

de acordo com suas crenças, valores, religião. É um procedimento difícil de ordem natural que 

foge do controle da pessoa e se prolongado pode ser considerado adoecimento.  

Segundo o Dicionário Michaelis online, luto é definido como: 

 

1) Sentimento de pesar ou tristeza pela morte de alguém. 2) Tristeza profunda causada 

por grande calamidade; dor, mágoa, aflição. 3) Crepes, panos pretos com que se forram 

a câmara ardente, a casa ou a igreja por ocasião do falecimento de uma pessoa. 4) Vestes 

escuras que a família e amigos da pessoa falecida usam durante certo tempo como sinal 

do seu pesar ou tristeza. 5) Tempo que dura o uso dessas vestes. 6) poét O aspecto 

tristonho das coisas.  

 

Esse sentimento de profunda tristeza e dor relaciona-se diretamente com a perda de um ente 

querido por morte, porém, o processo de enlutamento envolve todas as perdas que o indivíduo 

passa ao longo da vida, como, por exemplo, a separação entre duas pessoas em vida.  

Diante da perda de um ente querido, a dor e o sofrimento causados aparenta ser algo 

devastador e incomensurável.  

 

A dor de uma perda é tão impossivelmente dolorosa, tão semelhante ao pânico, que têm 

que ser inventadas maneiras para se defender contra a investida emocional do 

sofrimento. Existe um medo de que se uma pessoa alguma vez se entregar totalmente à 

dor, ela será devastada - como que por um maremoto enorme - para nunca mais emergir 

para estados emocionais comuns outra vez. (SANDERS, 1999, p.3) 

 

Kovács (1992), afirma que as perdas são naturais ao longo da vida de todo indivíduo e 

mesmo sendo uma situação universal, são ao mesmo tempo experiências únicas e individuais e 

que está diretamente ligada a qualidade do vínculo estabelecido entre o indivíduo e o objeto 

perdido. A autora aborda ainda o luto desencadeado pelas experiências de “morte em vida” como 

a passagem da infância para adolescência, a separação conjugal e o desaparecimento, trazendo 

consigo sentimentos de incompletude e raiva. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 07.06.2015 

 

Érica Machado 5 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

O luto é um processo vivido, apenas quando perdemos de fato algo que tem um importante 

significado para nós, como um relacionamento rompido com amigos, namorados, perda de 

emprego, mudança de estado etc. Vivenciamos o luto a partir do instante em que desconfiamos 

que a pessoa que é importante para nós tem alguma doença fatal devido as suas queixas. E esse 

processo de luto continua quando recebemos um diagnóstico confirmando o que antes era só uma 

suspeita, causando assim um desequilíbrio emocional tanto na família quanto no paciente.  

A partir daí a família começa experimentar a dor e a angustia vivida pelo paciente e o medo 

de perdê-lo. Muitas vezes nega a doença acreditando na cura, para aliviar o sofrimento. O luto é o 

processo de adaptação após a perda, é inevitável, é o momento em que o enlutado precisa aceitar 

a perda e reparar a dor que um ente querido deixou ao partir.  

O processo de luto entendido por (Bowlby 1999) passa por algumas fases como: 

entorpecimento; busca e saudade; desorganização e desespero; reorganização. Para Worden 

(1998) as tarefas do enlutado são: aceitar a realidade da morte; vivenciar o pesar; ajustar-se a um 

meio no qual o falecido não mais se encontra; retirar energia emocional e reinvesti-la em outra 

relação.  

O enlutado quando não vivencia essas fases, se depara com o luto complicado que é 

entendido como a não aceitação da perda, como um processo mal elaborado onde o luto parece 

não ter fim. O sujeito sente uma tristeza profunda, o que gera um desânimo. O enlutado não 

consegue fazer esse desligamento com o objeto perdido.  

Para Nasio (1997), o luto complicado é o amor congelado em torno de uma imagem. 

KLEIN (1940) define o luto complicado como uma não superação da posição depressiva do 

desenvolvimento, que é decisiva para a forte afirmação de objetos bons no mundo interno e para 

se sentir seguro no mesmo. É o momento em que o luto se alarga e o indivíduo vive um momento 

de melancolia (FREUD, 1917). Ou seja, o luto é um processo de elaboração em que o indivíduo 

sofre a dor da perda significativa, seja de um objeto, de um amor, ou de um ente querido.  

A experiência do estágio corrobora com o pensamento desses autores de que o enlutado 

sente uma dor imensa acompanhada de uma angústia que parece não ter fim. Se prolongada a 

tristeza desse luto, esse sentimento pode consequentemente acarretar numa depressão, que pode 

ser definida como uma doença psiquiátrica, uma tristeza profunda sem fim. Contudo desencadear 

um luto complicado que podemos assim definir como um luto não elaborado. O luto pode 

desencadear uma depressão, quando a pessoa não aceita essa perda e prolonga essa dor por tempo 

indeterminado o que dificulta todo o processo natural do luto.  

Segundo Kovács (1992), pela consciência de sua finitude, o homem busca mascará-la 

constantemente, ocultando esse assunto através de marcos cultural e psicológico. A autora afirma 

ainda, que cada indivíduo traz consigo “uma morte”, ou seja, a sua própria representação com 

relação a esta seja por uma tradição familiar, cultural ou por investigação pessoal.  
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3. LUTO NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

A família que acompanha um ente querido que esteja internado em fase terminal no 

hospital, sofre tanto quanto o paciente. O medo da morte para ambos traz certo desconforto, 

angústia, tristeza e uma realidade que aos poucos é preciso encarar. Segundo Nasio (1997, p.65), 

a angústia pode ser descrita enquanto: 

 

Reação a ameaça da perda do objeto, isto é, a ideia de que nosso amado possa faltar. 

Assim a angustia é associada a representação consciente daquilo que pode ser a ausência 

do outro amado (1997, pg.65). 

 

É então o momento da família contar com o apoio da equipe de saúde, pois é comum nessa 

hora sentir insegurança e desamparo. 

Em estágio realizado no Hospital da Bahia, notou-se, que quando um familiar acompanha 

um ente querido que esteja internado no leito da UTI, há um sentimento de medo e sofrimento. 

Afinal, não a nada que a família possa fazer para reverter à situação. Muitos se utilizam do 

discurso religioso, acreditam na cura, no milagre, outros apostam na medicina. Segundo Bellkiss 

(1994), ao paciente cabe competir, apenas, tolerar a doença, suportar o sofrimento, as 

intervenções dolorosas e submeter-se a situação de dependência em que se encontra.  

Em alguns atendimentos psicológicos realizados na UTI, observou-se pacientes 

apreensivos, preocupados com o seu diagnóstico. A maioria relata o medo da morte, medo de 

algo desconhecido. Muitos se encontram tão fragilizados, angustiados que solicitam atendimento. 

Nesse momento, entra em cena o psicólogo com a psicanálise para escutar esse enfermo, é o que 

o profissional tem a oferecer, a escuta (BELLKISS, 1994). 

 Segundo a autora, o profissional trabalha incluído na condição de humanidade, levando as 

mãos vazias da tecnologia, utilizando como instrumento o dom da palavra. Bellkiss (1994) 

afirma ainda que é assim que pretende trazer a cena, enquanto figura, esse sujeito-paciente.  

 O postulado de Bellkiss se confirmou na vivencia do estágio, no qual foi possível vivenciar 

que na fase de luto antecipatório diversas famílias tentam aproveitar cada minuto com o paciente, 

é o momento de se despedir, de resolver pendências, de idealizar um futuro sem esse enfermo. 

Diante da perda anunciada a família se desorganiza, grita, chora, realiza uma descarga corporal 

de forma subjetiva. Diante dessa situação, pode o psicólogo amparar essa família aliviando a 

angustia, tirar dúvidas, apoiar com as questões emocionais, acolher, ajudar na despedida do ente 

querido evitando um luto complicado.  
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Durante a estadia da família no hospital gera um estresse, um conflito com as dúvidas e a 

revolta de não poder fazer nada para mudar o quadro clínico. De acordo com Kovács (1992), 

quando o cuidador é informado que a doença não tem cura e que o estado é irreversível inicia-se 

um estado de dor e sofrimento intensos acompanhados pelo medo da morte. Durante esse período 

de internamento o cuidador se sente mais cobrado, pois, já conhece o paciente e sabe como 

aliviar seu sofrimento; contudo é preciso que este se sinta acolhido para que consiga dar conta, é 

um momento difícil para todos. 

O profissional de saúde no contexto hospitalar quando não consegue evitar a chegada da 

morte entra em contato com a frustração e o sentimento de derrota. Segundo Franco (2010), o 

profissional de saúde vive conflitos sob como se posicionar frente a morte de um paciente, 

afetados pela tristeza devido à idade do paciente, a causa da morte e principalmente quando se 

cria um vínculo com o mesmo.  

 

Atribuir um valor simbólico a uma dor que é em si puro real, emoção brutal, hostil e 

estranha, é enfim o único gesto terapêutico que a torna suportável. Assim, o psicanalista 

é um intermediário que acolhe a dor inassimilável do paciente, e a transforma em uma 

dor simbolizada (NASIO, 1997, p. 17). 

 

Ainda de acordo com Nasio (1997), a dor no luto corresponde ao reinvestimento passageiro 

de uma imagem em vias de desinvestimento. A morte remete a esse profissional sua fragilidade 

diante da situação, o que nos faz refletir sobre a importância da equipe multidisciplinar de 

elaborar a perda desse paciente. 

Ainda de acordo com a autora, o papel do psicólogo é importante nas discussões com a 

equipe sobre os casos clínicos dispondo aos outros profissionais a situação emocional do 

paciente. Para Bellkiss (1994), o psicólogo precisa rever seu referencial teórico-acadêmico, na 

intenção de atender de acordo com a instituição hospitalar as necessidades do paciente terminal. 

O psicólogo no contexto hospitalar tem várias funções como escutar o paciente, não se 

prendendo a primeira fala do mesmo, entender qual é a demanda que ele traz e principalmente se 

desligar do mundo ao seu redor. 

Sendo assim para Bellkiss: 

 

A psicanálise só é possível quando a ciência não responde. A tecnologia, o saber 

cientifico não respondem a tudo. E o analista, ao testemunhar a falta, propicia que ela 

seja estruturante, o que tem como consequência a busca das possibilidades onde se 

permanecia na dialética onipotência x impotência (1994, pg. 151). 
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Se tratando de atendimento hospitalar, sempre ocorrerão imprevistos que perpassam no 

atendimento; é um óbito, equipe conversando ao redor, pacientes gemendo, enfermeiros que 

interrompem o atendimento para dar a medicação do paciente, dentre outras 

 

4. O PAPEL DO PSICÓLOGO 

 

 A psicologia em âmbito hospitalar tem suas particularidades como a prática psicanalista a 

qual é oferecida ao paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva.  A unidade é designada 

ao tratamento de graves enfermidades com a finalidade de conter as complicações do paciente. 

De acordo com Rodrigues (2006, p. 3): 

 

Ao mesmo tempo em que favorece as possibilidades de recuperação                    

orgânica, a UTI traz toda uma gama de situações, que atuam como desestabilizadores 

para o equilíbrio psicológico, incluindo alterações psicológicas e psiquiátricas, também 

desencadeadas por situações ambientais. 

 

A UTI é um local isolado, com ruídos constantes dos aparelhos, voltado para o tratamento 

do enfermo que está monitorado 24 horas por dia. A maioria desses pacientes se perde no tempo, 

perdem sua identidade, ficam vulneráveis, dependentes e diante da situação crítica que se 

encontram muitos temem a morte.  

 

A Unidade de Tratamento Intensivo caracteriza-se por ser um espaço frio, silencioso e, 

ao mesmo tempo, ensurdecedor pelos bipes dos aparelhos. Neste cenário transitam 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e, finalmente, corpos feridos, e estáticos em 

macas, que demandam respostas curativas, imediatas e urgentes. É, nessa cena que, por 

vezes, um outro ator não menos importante, mas frequentemente mal compreendido, 

marca presença – o psicanalista (NETTO, 2009, p 104). 

 

Os pacientes desta unidade são atendidos em estágio inicial pelo psicanalista que oferece o 

atendimento e observa a compreensão do paciente relacionado à doença e se houver demanda o 

profissional segue com o atendimento. O profissional de psicologia hospitalar trata dos aspectos 

psicológicos do paciente atrelado ao adoecimento, com o objetivo de reposicionar esse sujeito. 

São diversos o papel do psicólogo no contexto hospitalar, como destaca Salto (2007, p.3): 
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Um dos objetivos do psicólogo hospitalar é o prestar assistência ao paciente, lidar com 

suas angústias, minimizar seu sofrimento e de seus familiares e trabalhar os aspectos 

emocionais decorrentes da doença, da hospitalização ou de uma cirurgia. 

 

Segundo Bellkiss (1994, p.143): 

 

No hospital, o psicólogo tem uma função ativa e real, que não puramente interpretativa, 

mas que corresponda a dados da realidade prática que compõem o vínculo. É função do 

psicólogo compreender os fenômenos intrínsecos das relações, conhecer as reações do 

paciente, orientar familiares e profissionais, ouvir várias pessoas da mesma família. 

 

O papel do psicólogo nesse contexto é tornar mínimo o sofrimento originado pela 

hospitalização, propondo qualidade de vida ao paciente e seus familiares. Prestar assistência, 

lidar com a angústia e aspectos emocionais, criar ambiente onde o paciente possa apregoar seus 

sentimentos. Lidar com a vida do ser humano nos remete a uma grande responsabilidade, 

contudo, a rotina hospitalar é uma relação com o paciente e seus familiares juntamente com a 

equipe multidisciplinar.  

Essa relação é promovida pelo psicólogo da unidade hospitalar que tem o papel de 

facilitador. Esse profissional ampara o paciente, que por diversas vezes se encontra desorientado 

devido à doença, necessitando de suporte para enfrentar essa fase com resiliência. No entanto, o 

papel principal do psicólogo no âmbito hospitalar é a escuta. Ao escutar, o psicanalista sustenta a 

angústia desse paciente o que significa deixar o mesmo relatar o que lhe vier a mente sem lhe dar 

ou tirar a razão, simplesmente só escuta.  

 

Escutar não é uma tarefa tão fácil quanto pode parecer ‘a primeira vista. Ouvir palavras 

repletas de dor, angustia ou sem nexo aparente, pode vir a ser um trabalho muito árduo. 

E, principalmente, se nos propomos a não fazer juízos críticos e a tentar desvendar o 

material inconsciente que se encontra por trás do discurso explicito daquele que nos 

demanda ajuda (STERIAN, 2001, pg. 47). 

 

No início do estágio, escutar, aparentemente parecia uma tarefa fácil, mas, ao longo dos 

atendimentos, observou-se que ouvir não é o mesmo que escutar. Na escuta o psicanalista não 

deve se prender a primeira fala do paciente, tem que deixar ele trazer as questões e 

provavelmente surgir a demanda. A prática do estágio em hospitalar, confirma o pensamento dos 

autores acima; o psicólogo na Unidade de Terapia Intensiva tem o papel de suporte à família em 

casos de internação, óbito, etc. Facilitar a compreensão da equipe relacionada às revelações 
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psicológicas envolvidas no processo de adoecimento e internação, facilitar a comunicação da 

família junto à equipe, acolher o visitante, auxiliar no enfrentamento das doenças, fazer 

intervenções quando necessário dentre outras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo o contexto, ficou evidente o quão é importante o acolhimento aos familiares 

que acompanham o paciente hospitalizado. Igualmente importante é realizar o atendimento 

psicológico, aos enfermos que se encontram muitas vezes angustiados e desamparados devido ao 

quadro crítico que se encontram.  

A prática como estagiária hospitalar atrelado, ao embasamento teórico ajudou no 

desenvolvimento desse trabalho, corroborando com o que observa-se dentro da instituição. 

Familiares sofrendo a dor da perda do ente querido ainda vivo, mas que está em situação de risco.  

Realizar esse trabalho foi bastante significante, pois, relata o conhecimento de algo real, 

que o profissional de psicologia vive diariamente; experiência prática ancorada nos preceitos 

teóricos que foi muito construtivo e enriquecedor. 

Finalmente, a conclusão dessa pesquisa possibilitou passar para o leitor o significado do 

luto na vida do familiar dentro do contexto hospitalar, destacando a importância do profissional 

de saúde de psicologia nessa totalidade.  
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