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Ocorre um balanço,
uma revisão da vida 
e, eventualmente,
uma excitação, uma
euforia e até um
embotamento. É
comum que a pessoa
se veja em uma
espécie de montanha-
russa emocional”

Adriana Thomaz 

Médica de cuidados paliativos 

e terapeuta do luto

Respeito
à dor

O desconforto pela morte de
alguém também acomete as
pessoas próximas à que está en-
lutada. De acordo com especia-
listas, por mais que os amigos já
tenham passado por situação
igual, é preciso que eles reconhe-
çam que o outro pode reagir de
forma diferente. Por isso, frases
como “Eu imagino o que você
está passando”, “Força, você vai
conseguir” e “Ele (a) não gosta-
ria de te ver sofrendo” são inade-
quadas. Não raro deixam a pes-
soa enlutada profundamente
angustiada por pensar que deve
aceitar os conselhos como ver-
dade absoluta. O mais adequa-
do é falar algo que venha do co-
ração. Oferecer o ombro amigo
e, se for o caso, o silêncio para
que o outro fale como tem vivi-
do o momento. Tentar abafar a
dor com frases tranqui-lizantes
pode soterrá-la e fazer com que
ela venha à tona quase sempre
de maneira distorcida.

Para saber mais 

Fases do luto

Negação e isolamento

» São mecanismos de defesa
contra a dor psíquica diante
da morte. A pessoa se recusa
a acreditar que a perda do
ente querido é real, fazendo
com que a situação tenha
menos significado do que o
da realidade.

Raiva

» Surge devido à
impossibilidade de manter a
negação e o isolamento. Há
uma tendência de a pessoa
se sentir desamparada,
incapaz de existir sem a que
morreu. 

Barganha

» Vem depois de o enlutado
compreender que a raiva
não resolveu a situação. É
comum em pessoas que
recebem um diagnóstico
de uma doença grave.
Busca-se fazer algum tipo
de acordo, religioso ou na
vida prática, para que as
coisas possam voltar a ser
como antes.

Depressão

» Nessa fase, ocorre um
sofrimento profundo,
marcado por tristeza,
desolamento, culpa, medo
e desesperança. A pessoa
diz estar sentido um vazio
enorme. Nota-se, nesse
momento, que os aspectos
da perda são claramente
sentidos.

Aceitação

» A pessoa já não sente o
desespero inicial. Passa a
encarar a perda com
consciência das suas
possibilidades e limitações.

FFoonnttee::  
psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross

É permitido sofrer
Vivenciar o luto evita que a perda de uma pessoa querida gere um desequilíbrio físico e emocional, alertam especialistas.
Compreender como se dá o sofrimento e recorrer, se necessário, à ajuda especializada são etapas primordiais desse processo

» REBECA RAMOS

“D
emorei cinco anos
para amadurecer mi-
nha dor, aceitar que
meu filho morreu e

que a vida continua”, conta a es-
tudante Isabelle Amsterdam, 32
anos, sobre a morte do bebê de 4
meses por complicações decor-
rentes da broncoaspiração de lí-
quidos. Ela ficou de cama, so-
freu, revoltou-se. Vencido o luto,
considera-se uma pessoa mais
experiente e consciente, embo-
ra a saudade ainda esteja pre-
sente no dia a dia. “Amadureci,
sou adulta e hoje só dou valor ao
que importa. Sou a Isa que pre-
cisa e quer continuar”, afirma. 

De acordo com especialistas,
a transformação vivida por Isa-
belle é comum entre as pessoas
que perdem alguém muito pró-
ximo. Pensamentos, positivos e
negativos, e um turbilhão de
emoções acabam interferindo
em todos os aspectos da vida de
quem fica. “Comumente, as pes-
soas também têm abaladas a
sensação de segurança, as cren-
ças mais íntimas”, descreve
Adriana Thomaz, médica de
cuidados paliativos. Segundo a
também terapeuta do luto, nes-
sa etapa da vida, não há uma
única fonte de sofrimento. “Isso
traz, muitas vezes, sentimentos
como medo, angústia, raiva e
tristeza”, destaca.

Apesar disso, é permito so-
frer, alerta Adriana. Contanto
que a pessoa que estiver de luto
compreenda o processo que vi-
ve e saiba que não há nada de
errado em nenhum dos senti-
mentos experimentados, bus-
cando uma coerência entre o
que sente e como se comporta.
“Ocorre um balanço, uma revi-
são da vida e, eventualmente,
uma excitação, uma euforia e
até um embotamento. É co-
mum que a pessoa se veja em
uma espécie de montanha-rus-
sa emocional”, explica.

Essas sensações foram co-
muns durante os últimos seis
anos de Isabelle. Ela conta que o
nascimento do filho e a morte
prematura dele mudaram com-
pletamente a sua vida. A estu-
dante recorda que a gravidez,
aos 27 anos, lhe deu uma nova
perspectiva, interrompida brus-
camente. “Eu tinha um trabalho
bacana, estava terminando os
estudos e em uma fase boa com
meu namorado. Com a morte
dele, houve um divisor de
águas”, lembra. A estudante fi-
cou quatro meses de cama e in-
terrompeu a vida social. 

“Fiquei revoltada por ter si-
do ele e não eu, ou até mesmo
por não ter ido com ele. Sentia
culpa, medo e raiva. Me desli-
guei do mundo, só pensava ne-
le. Um dia acordei e vi que a vi-
da continuava e que eu deveria
continuar também”, conta Isa-
belle. A partir daí, ela se matri-
culou em um curso de cinema,
começou a trabalhar e a se re-
cuperar. “Foram fundamentais
para a cicatrização da dor a
minha família, o apoio do meu
pai e dos meus irmãos. Fiz te-
rapias, ioga para entender a
dor no meu corpo, enfim, uma
forte estrutura que me permi-
tiu voltar a viver”, conta.

De acordo com Adriana, o
tempo do processo de luto varia
muito e depende, entre outros
fatores, da qualidade da relação
perdida, das características de
personalidade, da forma da
morte e da idade da pessoa que
se foi. “Costumo dizer que o luto
geralmente é um ciclo de cerca
de um ano, não por serem 365
dias, mas por atravessar pela
primeira vez as datas significati-
vas sem a presença da pessoa
perdida. Depois desses primei-
ros episódios, o enlutado tende
a se reorganizar psiquicamente,
bem como a reinvestir o seu afe-

to e dar um novo significado à
vida”, explica.

Sinal de alerta

Segundo a psicóloga Débora
Trindade Lanna, é de extrema
importância passar pelo pro-
cesso de luto para que sejam
restabelecidos o equilíbrio físi-
co e emocional. As formas de
vivenciar o momento, porém,
são distintas. “Para alguns, o
trabalho se inicia logo após a
perda; para outros, é uma ex-
periência que a pessoa prefere
protelar”, ressalta. “Quem deci-
de é a própria pessoa. Não se
pode iniciar um trabalho de te-
rapia de luto enquanto ela não
aceitar que a perda ocorreu.”

O empresário Edmar de Oli-
veira, 31 anos, perdeu a mãe há
oito anos de problemas cardía-
cos enquanto estava numa fes-
ta, em Belo Horizonte. Como
foi de repente — ela não estava
doente e não tinha problemas
de saúde —, ele reagiu à notí-
cia com choque. “Três dias an-
tes, eu passei mal, como se es-

tivesse pressentindo. No dia,
eu acordei à noite com falta de
ar. Passei seis meses em cho-
que, à base de remédios para
dormir e para acordar. Só de-
pois desse período é que fui
aceitar e sofrer”, recorda. 

O efeito dos medicamentos
em Edmar fizeram com que ele
postergasse a dor, situação que
ainda compromete sua vida.
“Não fui ao sepultamento, não
sofri no tempo que deveria so-
frer. Hoje, não consigo come-
morar meu aniversário, tam-
pouco as datas em que a presen-
ça dela é significativa, como o
Natal”, diz. Ele conta que apren-
deu a viver com a dor da perda e
que a saudade é um sofrimento
diário. Com as lembranças dei-
xadas, como fotos, vídeos e ob-
jetos, ele se conforta um pouco.
“Faço acompanhamento psico-
lógico e melhorei bastante, mas
ainda sofro”, relata.

Os problemas começam a
surgir, explica Adriana Thomaz,
quando a pessoa enlutada finge
que nada está acontecendo. Se-
gundo a especialista, comporta-

mentos que inibem a manifes-
tação da tristeza e os demais
sentimentos que precisam ser
expressos também podem ser
fortes preditores do luto compli-
cado — que demanda uma aten-
ção especializada. “O sofrimen-
to precisa ser validado ou mui-
tas vezes ‘autorizado’. A pessoa
deve perceber que não há nada
de errado em sofrer e lamentar a
morte do ente querido”, diz.

Indicada nessas situações, a
terapia do luto busca, por meio
de uma abordagem comporta-
mental, centrada na pessoa en-
lutada, encontrar recursos para
que o paciente dê novo signifi-
cado à vida. Adriana explica
que a terapia envolve também
aconselhamento para as tare-
fas básicas da situação, como ir
ao velório e dar um destino aos
pertences do ente querido. “A
terapia facilita o reconheci-
mento dessas tarefas, que não
podem ser evitadas ou apressa-
das, permitindo que o enluta-
do se organize para elaborar a
perda, assim como estabeleça
uma rede de apoio.”

O empresário Edmar de Oliveira tenta se recuperar da morte da mãe há oito anos: “Faço acompanhamento psicológico e melhorei bastante, mas ainda sofro”

Isabelle perdeu o filho quando ele tinha 4 meses: “Vi que a vida continuava”
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