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O LUTO 

 Aceitação  
Finalmente, a ansiedade e o stress característi-

cos da fase de assimilação, começam a dar lugar 

a uma aceitação conformada da realidade da 

morte.  

Embora a maioria de nós ainda sinta saudade e 

tristeza durante alguns meses ou anos após a 

morte, a nossa concentração e funcionamento 

têm tendência a melhorar  

Gradualmente, a recuperação emocional e os 

nossos hábitos regressam então ao normal.  

Como acontece nas fases anteriores, este pro-

gresso não é regular: frequentemente a pessoa 

tem a sensação de dar "dois passos para frente e 

um para trás" e os esforços de reorganização 

podem ser lentos e pontuadas pela consciência 

dolorosa da perda.  

No entanto, como os sintomas físicos desapare-

cem, conseguimos recuperar alguma da nossa 

energia e motivação o que nos vai permitir re-

construir o nosso mundo social (abalado pela 

perda), não substituindo o falecido mas efectu-

ando um círculo de expansão e fortalecimento 

das relações que se encaixam na nova vida à 

qual nos devemos adaptar. 

Quando alguém que amamos morre, uma parte de nós morre e isso,  

inevitavelmente, provoca dor. 

RECOMENDAÇÕES de luto 

A tristeza que toma conta de nós quando nos depara-

mos com a perda de um ente querido, pode ser de tal 

forma avassaladora que  geralmente opta por um 

“código de silêncio”. Em vez disso, seria preferível tentar 

canalizar os nossos sentimentos de uma forma positiva, 

autorizando-nos a nós mesmos expressar a dor e a tris-

teza, Esta não é uma tarefa fácil. Fazemos aqui algumas 

sugestões que podem ajudar no processo de recupera-

ção. 

Expresse os seus sentimentos e emoções. . Não fique 

fechado na sua dor. Partilhe os seus sentimentos com 

outras pessoas que o podem ajudar. Qualquer sentimen-

to que você experimente é válido e, portanto, sinta-se 

livre para expressá-la. Ir para junto da família, amigos e 

entes queridos, rodeados por apoio e amor, pode faze-lo 

sentir-se mais forte.  

Permita-se ter algum tempo a sós consigo mesmo.  

Podem surgir pessoas que querem estar consigo e isso 

pode “asfixiá-lo”. Lembre-se que há uma diferença nesta 

necessidade: é uma solidão por opção enquanto mo-

mento de privacidade. 

Dê-se o tempo que você precisa para desenvolver o seu 

pesar. O luto é um processo complexo que requer tem-

po da equipe para se adaptar. 

Evite tomar decisões importantes com pressa. Em situa-

ções de sofrimento intenso, na expectativa de reduzir a 

dor podemos tomar decisões precipitadas e as mesmas 

não serem bem sucedidas (por exemplo, vender a casa 

ou ir morar com uma filha). Se tiver a necessidade de 

tomar decisões o melhor a fazer é consultar pessoas que 

o possam ajudar. 
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O LUTO 
 

A Dor é a resposta emocional à perda de alguém ou de 

alguma coisa. Caracteriza-se pelo aparecimento de 

pensamentos, emoções e comportamentos provoca-

dos pela morte de um ente querido. É necessário ex-

perimentar a dor e expressar os sentimentos que sur-

gem para que se possa agir de uma forma saudável e 

promover a cicatrização da ferida. 

Como eu me posso vir a sentir durante o luto 

A experiência de dor varia de pessoa para pessoa, tor-

nando-a única. Não existe um tempo mínimo ou máxi-

mo para esse processamento - cada indivíduo tem o 

seu ritmo. Podemos, contudo, considerar que os dois 

primeiros anos são geralmente os mais difíceis, nos 

quais o indivíduo pode experimentar um declínio pro-

gressivo da angústia. 

As perguntas podem surgir sobre a possibilidade de 

ter mostrado indelicadeza hostilidade ou negligência . 

Esta situação é agravada pelo remorso por algo que 

não foi feito quando o amado ainda estava vivo. Tudo 

isso pode levar a sentimentos de culpa, quase sempre 

infundadas.  

Fases comuns através das quais eu posso passar: 

 

O luto é o processo de adaptação que restaura o equilíbrio pessoal e familiar interrompido com a morte de um ente querido.  

Evitar 

A realidade de uma perda intensa e súbita pode parecer 

impossível de assimilar e pode fazer com o que indivíduo 

se sinta, ao início, chocado, atordoado, em pânico ou con-

fuso. Estas reacções podem dificultar ou impedir a plena 

consciência de uma realidade que é muito dolorosa de 

confrontar.  

Às vezes comportamos-nos como se a pessoa ainda esti-

vesse viva, e como se a perda não tivesse acontecido. 

Podem surgir perguntas “será que terei demonstrado 

indelicadeza, hostilidade ou negligência e isso contribuiu 

para a morte da pessoa?”. O luto e estas questões podem 

ser agravados pelo remorso de algo que não foi efectiva-

mente feito quando a pessoa ainda estava viva. 

Esta postura (de dúvida constante) pode levar a sentimen-

tos de culpa, habitualmente infundadas.  

Embora possa parecer confuso, estas experiências são 

reacções normais à perda e revelam as nossas dificulda-

des em assimilar a notícia da morte.  

Nesta fase, podemos ter um olhar mais distraído, acções 

algo desorganizadas e sermos incapazes de realizar ativi-

dades rotineiras.  

Conforme nos tornamos mais conscientes da realidade da 

perda, maior a nossa “permissão” para viver reações 

emocionais. Algumas vezes isso pode incluir protestos 

contra os (aparentemente) responsáveis pela morte ou 

perda. Na maioria de nós, a consciência aguda de dor é 

acompanhada por uma aparente negação da morte. Co-

mo tal, podemos-nos comportar como se não tivesse ha-

vido perda. No entanto, uma hora mais tarde podemos 

ser invadidos pela dor e pela angústia. Existe uma incons-

tância nas nossas acções e formas de expressar sentimen-

tos. 

Assimilação  

Como estamos a sentir o impacto da perda no nosso 

dia-a-dia, durante as semanas que se seguem come-

çamos também a experimentar a solidão e a tristeza 

em toda a sua intensidade. Durante esta fase pode-

mos sentir, com frequência, uma necessidade de nos 

distanciarmos do mundo social e dedicar maior aten-

ção à "elaboração do luto" - adaptação à perda.  

Podem surgir imagens repetitivas ou reflexões sobre 

a pessoa desaparecida em simultâneo com maior 

dificuldade em descansar devido a pesadelos ou so-

nhos sobre sua morte e o seu regresso. Esta fase é 

muitas vezes acompanhada por sintomas depressi-

vos incluindo tristeza, períodos imprevisíveis de cho-

ro, perda de sono e de apetite. É também habitual 

surgir desmotivação, dificuldades de concentração e 

em desfrutar do trabalho ou diversão (tarefas habi-

tuais do dia-a-dia) e atingir-se um elevado grau de 

desesperança sobre o futuro.  

Outra característica é um stress prolongado e per-

manente condicionando a saúde física. Outros sinto-

mas associados são o nervosismo, o sentimento de 

náusea, a dormência, os distúrbios digestivos e as 

queixas de dor corporal difusa que podem vir com 

duração e intensidades de vários minutos ou mesmo 

horas. 
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