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RECOMENDAÇÕES       RECOMENDAÇÕES 

 

* A família e os amigos devem dedicar algum do seu tempo para poder ajudar a 

pessoa que está a sofrer. Você pode não precisar de muitas palavras de 

conforto, mas estar apenas com amigos ou conhecidos durante o seu momento 

de dor e tristeza. Um braço amigo pelos ombros pode expressar carinho e apoio 

quando as palavras não são suficientes.  

 

* VOCÊ PODE desabafar. Pode sentir a necessidade de falar sobre sua dor, 

compartilhar a experiência, repetir a memória traumática dos acontecimentos 

das últimas horas. Algumas pessoas podem achar que é difícil entender porque 

é que você está de luto e persiste em falar sobre a mesma coisa de forma 

repetitiva, mas isso é parte do processo normal de luto e deve ser incentivado. 

 

* Evite frases como: "Você tem de esquecer" ,"Então ele revelou", "Seja forte 

para as crianças", "É a vontade de Deus", "A vida é assim" Se não souber o que 

dizer, ou se deve ou não  falar sobre isso, seja honesto e diga isso mesmo. 

Assim dará à pessoa a oportunidade de expressar o que quer. 

 

* Outros, muitas vezes evitam mencionar o nome do falecido por medo de que 

isso possa causar transtorno. No entanto, a pessoa enlutada pode interpretar isso 

como os outros terem esquecido a sua perda, acrescentando um sentimento de 

solidão para com os seus sentimentos de dor. 

 

* Permita-o aprender, responder a perguntas sobre os detalhes da tragédia, para 

aceitar a realidade  
 
* Em certas perdas, deve notar-se que o afetou muito difícil ter esperanças para 

o futuro. 

 

Deixe-o expressar a sua dor livremente; não importa os estereótipos culturais 

ou padrões familiares que limitam a expressão da sua dor. 

 

* A raiva, a dor, o desespero, o sentir ou imaginar a presença do falecido são 

normais e não condicionam a loucura ou a depressão crónica. 

 

* Conhecer o processo de luto e saber o que esperar, facilita esse processo. 

 

* Nalgumas situações de perda a pessoa fica muito afectada tornando-se difícil 

ter esperança para o futuro. 

 

 

Tradução Ordem dos Psicólogos Portugueses 

 

 

RECOMENDAÇÕES       RECOMENDAÇÕES 

 

 

* A quantidade de afecto para com os mortos não é medido em termos de 

duração da tristeza, de intensidade de reacção ou de perpetuação da 

incapacidade de voltar a desfrutar. 

 

* O enlutado deve passar alguns dias em casa antes de retornar ao seu ambiente 

de trabalho, uma vez que irá permitir-lhe tempo para sentir a sua dor. 

 

* A distância geográfica não ajuda. A pessoa deve ir para casa e enfrentar a 

realidade da perda. Ir numa viagem enquanto a tristeza não foi superada pode 

ser uma nova causa de instabilidade. A mudança de residência deve ser feita 

quando a pessoa se sente pronta para isso, e não como um meio para escapar da 

dor.  

 

Fugir das memórias ou alienar-se depressa dos pertences dos mortos não ajuda. 

Pode ser tão prejudicial quanto a atitude de manter tudo no mesmo lugar, como 

se nada tivesse acontecido. Recomenda-se, se desejar, salvar alguns pertences 

muito significativos do falecido, para que se possa evocar a memória doente 

querido. Com o tempo e quando você se sentir capaz de enfrentar a perda, então 

poderá desfazer-se dos pertences. 

 

* Deve lembrar-se que as ocasiões festivas e aniversários (não só da morte, mas 

também de casamento ou aniversário) são momentos particularmente dolorosos 

em que a família e os amigos devem fazer um esforço especial para estar perto 

da pessoa atingida pela perda. 

 

* Ajudar na lide das compras, limpeza ou creche pode aliviar a aliviar o 

sentimento de se estar sozinho. Os cônjuges enlutados idosos podem precisar de 

ajuda com as tarefas que costumavam fazer com o cônjuge falecido, tais como 

gerir as contas, cozinhar, tarefas de trabalho doméstico, verificar o carro, etc. 

 

* É importante permitir que a pessoa enlutada tenha o tempo suficiente para 

superar a perda. Algumas pessoas parecem superar rapidamente a situação, mas 

outros precisam de mais tempo. Assim, é preferível assegurar rapidamente que 

um amigo ou parente da pessoa que faz o luto esteja presente ao longo do 

processo e evite possíveis problemas no futuro. No entanto, se alguns sintomas 

são extremos ou se mantêm ao longo do tempo deve-se procurar uma orientação 

especializada e suporte que permita lidar com uma  perda traumática. 
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