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Sombras de Tristeza 
Quando o luto se transforma em doença mental que deve ser tratada pelos médicos? 
Cedo ou tarde, a maioria de nós sofre profundo pesar 
pela morte de alguém que amamos. Muitas vezes, a ex-
periência leva as pessoas a questionar a própria sanida-
de mental se, por um instante, acreditam, por exemplo, 
ter avistado a pessoa amada em uma rua movimentada 
Mesmo que de modo abstrato, muitos enlutados refle-
tem sobre a razão de viver. Mas, quando essas emoções 
e pensamentos perturbadores são normais - ou seja, se 
tornam menos longos e intensos com o passar do tempo 
- e quando cruzam a linha da patologia, necessitando 
tratamento contínuo com antidepressivos poderosos 
ou psicoterapia, ou ambos? 

Duas mudanças propostas na bíblia de transtornos 
psiquiátricos, o DSM (Manual diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais), têm por objetivo responder a 
essa pergunta durante o lançamento da quinta edição, 
em 2013. Uma mudança aguardada no DSM-5 reflete 
um consenso crescente na área da saúde mental; a 
outra provocou grande controvérsia 

Na mudança menos contestada, o manual acres-
centaria uma nova categoria: o transtorno de luto 
complicado, também conhecido como luto traumático 
ou prolongado. O novo diagnóstico se refere a uma si-
tuação em que muitos sintomas do luto - como uma 
saudade profunda pelo morto, enorme dificuldade 
para seguir adiante, a sensação de que a vida não tem 
sentido e a amargura ou raiva pela perda - duram seis 
meses. A mudança polêmica centra-se na outra extre-
midade do espectro temporal: ela permite tratamento 
médico para depressão nas primeiras semanas após a 
morte. Atualmente, o DSM veta que uma pessoa enlu-
tada seja diagnosticada com depressão profunda, até pelo menos 
dois meses do início do luto. 

Essas mudanças são importantes para pacientes e profissionais 
de saúde mental, pois as definições do manual de doenças mentais 
determinam como as pessoas são tratadas e, em muitos casos, se a 
terapia é coberta pelo seguro de saúde. Portanto, a lógica por trás 
das revisões propostas merece um olhar mais aprofundado. 

LUTO EXACERBADO 
0 CONCEITO DE LUTO PATOLÓGICO EXISTE desde Sigmund Freud, mas 
começou a receber maior atenção recentemente. Em vários estu-
dos sobre o luto profundo de longa duração com viúvas, nas dé-
cadas de 1980 e 1990, cientistas notaram que antidepressivos ali-
viavam esses sentimentos, como tristeza e sensação de inutilida-
de, mas em nada contribuíam com os outros aspectos da dor, 
como o desejo de recuperação do ser amado e pensamentos ino-
portunos sobre o morto. A descoberta sugeriu que o luto compli-
cado e a depressão surgem de diferentes circuitos no cérebro, 

Custo da morte: Para a maioria das pessoas, dor extrema diminui com o 
tempo. Mas, para outros, pode continuar sem esmorecer ou levar à depressão. 

mas o trabalho não foi suficiente para ser incluído na edição 
atual, a quarta do DSM, publicada em 1994. No livro de 886 pá-
ginas, o luto é relegado a apenas um parágrafo e descrito como 
um sintoma "que talvez possa ser foco de atenção clínica". O luto 
complicado nem é mencionado. 

Nos anos seguintes, outros estudos revelaram que a dor persis-
tente e avassaladora pode, por si, aumentar o risco de outras doen-
ças como problemas cardíacos, pressão alta e câncer. Em 1997, 
Holly G. Prigerson, uma das pioneiras na pesquisa sobre o luto, or-
ganizou uma reunião de especialistas em perda em Pittsburgh 
para elaborar os critérios preliminares para o que ela e seus cole-
gas viam como um problema de saúde emergente, que denomina-
ram luto traumático. Na visão deles essas eram as características 
que o definiam: um desejo intenso e diário de recuperação e preo-
cupação com o morto. Em resumo, é a incapacidade de adaptação 
à vida sem essa pessoa, segundo Mardi J. Horowitz, professor de 
psiquiatria da University of California em São Francisco, outro pes-
quisador antigo do problema. Em seguida Holly, professora adjun-



ta do Western Psychiatric Institute and Clinic, em Pittsburgh, espe-
rava que a reunião iniciasse o processo de encontrar evidências su-
ficientes para apoiar a mudança do DSM. "Sabíamos que a dor da 
perda resulta em uma série de consequências negativas - além da 
depressão e ansiedade - e pensei que era digna de atenção clínica", 
avalia Holly, psiquiatra da Harvard Medicai School, em Boston. 

Vários estudos realizados desde então, não apenas com viúvas, 
mas com pais que perderam um filho, sobreviventes de tsunami e 
outros, também confirmaram e refinaram essa descrição inicial. 
Em 2008, os pesquisadores começaram a ter uma ideia de como o 
complicado transtorno de luto parecia ser no nível neurológico. 
Mary-Frances 0'Connor, da UCLA, escaneou o cérebro de mulhe-
res que tinham nos últimos cinco anos perdido a mãe ou uma irmã 
por câncer. Ela comparou os resultados de mulheres que tinham 
apresentado o luto típico com as que sofriam de luto prolongado. 
Quando os participantes do estudo, no interior do aparelho, olha-
ram as imagens dos mortos ou palavras associadas à morte, os dois 
grupos mostraram uma explosão de atividade nos circuitos neuro-
lógicos conhecidos por estarem envolvidos com a dor. Mas as mu-
lheres com luto prolongado também mostraram uma única assi-
natura neural: atividade aumentada em uma saliência de tecido 
denominada núcleo accumbens. Essa área, parte do centro de re-
compensa do cérebro, também se ilumina na imagem escaneada 
quando os toxicodependentes olham para fotografias de parafer-
nália relacionada a drogas, ou quando a mãe vê fotos de seu bebê 
recém-nascido. Isso não indica que as mulheres eram dependentes 
de seus sentimentos de luto, mas que ainda se sentiam ativamente 
ligadas ao morto. Enquanto isso, estudos clínicos demonstraram 
que uma combinação de abordagens de terapia cognitiva usada 
para tratar depressão e estresse pós-traumático pode ajudar algu-
mas pessoas a lidar com o luto prolongado. 

Como esses e outros estudos começaram a se acumular, poucos 
pesquisadores se voltaram para a complexa análise estatística para 
validar com mais precisão a exata combinação de características 
que definem a condição. Em 2009, mais de dez anos após o painel 
de Pittsburgh, Holly publicou as informações colhidas de quase 
300 pessoas em luto que ela monitorou por mais de dois anos. Ao 
analisar quais sintomas psicológicos tendem a se agrupar nesses 
participantes, ela desenvolveu os critérios para definir o luto com-
plicado: a presença obrigatória do desejo diário de recuperação do 
ser amado, mais cinco dos nove outros sintomas por mais de seis 
meses após o falecimento [ver quadro à direita]. Este é exatamen-
te o tipo de estudo rigoroso e quantitativo, necessário antes que 
uma condição seja aceita no DSM. "As pessoas que preenchem os 
requisitos de luto complicado não necessariamente satisfazem os 
critérios de depressão ou transtorno de estresse pós-traumático." 
Katherine Shear, professora de psiquiatria da Columbia University, 
insiste: "Se esse transtorno não existisse [no DSM], essas pessoas 
não receberiam qualquer tratamento." 

TRATAMENTO CONTROVERSO 
O DIAGNÓSTICO DE PESSOAS RECÉM-ENLUTADAS como deprimidas segui-
do de tratamento adequado é mais controverso. Embora alguns 
sintomas de tristeza e de depressão se sobreponham (tristeza, insô-
nia), acredita-se que os dois problemas sejam diferentes. O luto, 
por exemplo, está associado a um acontecimento em particular, 
enquanto as origens de uma crise de depressão clínica costumam 
ser mais obscuras. Os antidepressivos não aliviam a saudade que 
os enlutados sentem do morto. Assim, na maioria dos casos, tratar 
enlutados por depressão é ineficaz. 

Mas alguns estudos sugerem que o luto pode provocar depres-
são da mesma forma que outras grandes tensões - como o estupro 
ou a perda do emprego. Se for assim, alguns enlutados também 
podem estar clinicamente deprimidos. Os defensores da mudança 
no DSM argumentam que parece injusto fazer os enlutados espera-
rem tanto tempo por ajuda médica, quando qualquer pessoa pode 
ser tratada de depressão após apenas duas semanas de sofrimento 
constante. "Com base nas evidências científicas, elas são como qual-
quer outra pessoa com depressão", segundo Kenneth S. Kendler, 
membro do Grupo de Trabalho de Transtorno do Humor do DSM-5, 
que revisa todas as alterações propostas ao manual relacionadas à 
ansiedade, depressão e transtorno bipolar (condição caracterizada 
por mudanças de humor extremas). É por esse motivo que o grupo 
sugeriu excluir a cláusula para uma espera de dois meses antes que 
os enlutados recebam diagnóstico e o tratamento para depressão. 

Os críticos do movimento argumentam que isso levará a trata-
mento excessivo e injustificado. "É uma ideia desastrosa e insensa-
ta", para Allen Frances, que presidiu a força-tarefa que produziu a 
quarta edição do DSM. Ele se preocupa com o modo como o DSM-5 
pode ser usado por representantes de vendas das empresas farma-
cêuticas para exortar os médicos a prescreverem mais receitas. 
Frances acredita que as mudanças na edição que supervisionou, 
inadvertidamente, acabaram provocando uma explosão indevida 
de diagnósticos de transtorno bipolar em crianças. E Holly prevê 
uma reação geral contra a ideia de que os enlutados possam preci-
sar de tratamento psiquiátrico. "Surgirão debates virulentos quando 
o público se inteirar de que o DSM está considerando a dor da perda 
de um ente querido por duas semanas como patologia", avalia 

Em muitos aspectos, analisar as diferenças entre o luto normal, 
o luto complicado e a depressão reflete o dilema fundamental da 
psiquiatria: os transtornos mentais são diagnosticados por crité-
rios subjetivos e costumam ser a extensão de um estado normal. 
Portanto, qualquer definição de onde termina a normalidade e de 
onde começa a anormalidade será objeto de debates acalorados. 
Como Frances define: "Não há um delimitador óbvio - sempre será 
uma questão de julgamento". 

Text Box
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