
LUTO
NA
COVID
-19
AMOR PARA
DIZER ADEUS,
APOIO PARA
SEGUIR EM
FRENTE.



É PRECISO
FALAR
SOBRE
A DOR

APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Suzano, por meio da 
Secretaria Municipal da Saúde e sua Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), cria uma série de temas de saúde 
mental a serem abordados ao longo de 2021. Em 
respeito às mais de 200.000 famílias enlutadas no 
Brasil, iniciamos esta série falando sobre o luto na 
pandemia de covid-19. 

Pouco costuma-se falar sobre morte e luto. Muitas 
vezes não entendemos a morte como parte do 
processo de viver e a importância deste momento. Este 
reconhecimento pode nos ajudar na experiência da 
perda. E diante dela, com tantas restrições impostas 
pelo coronavírus, como ritualizamos a despedida? 

Temos muito o que pensar e o que viver nesta 
pandemia e este material visa servir como
um disparador para que as famílias possam
falar de suas perdas e seus lutos.



O QUE MUDOU
COM A
PANDEMIA? 
Muitos de nós perdemos a liberdade, o emprego,
a escola ou um outro lugar onde deixar os filhos,
a saúde, o aconchego do encontro com pessoas 
queridas. Além disso, muitos perderam a vida, 
deixando familiares e amigos. Temos medo de perder a 
própria vida. Perdemos a possibilidade de acompanhar 
o familiar com covid-19 no tratamento, a possibilidade 
da despedida do amigo, de um velório tradicional. 
Vivemos todas essas perdas, tantas perdas. 

E quando estas perdas são importantes, é inevitável 
senti-las. A partir daí, precisamos nos reorganizar 
diante delas, no processo de luto. Estamos todos em 
luto, simbólicos ou concretos. Um luto coletivo pelas 
próprias perdas, mas também pelas perdas 
vivenciadas por todos, pelos mais de duzentos mil 
brasileiros mortos, conhecidos ou não. 

Estamos tendo que nos reinventar ou, antes disso, nos 
descobrirmos enlutados diante da pandemia. Nossas 
ansiedades aumentaram, insônias, dores e sensações 
físicas e emocionais como medos e tristeza. Também 
podem aparecer mudanças comportamentais e 
cognitivas. As manifestações podem vir de diversas 
formas e diferentes para cada pessoa. 



PRECISAMOS
FALAR
DAS
CRIANÇAS

Elas perderam muito também, mudaram radicalmente 
a rotina e têm meios diferentes de manifestar o luto, 
muitas vezes não compreendidas pelos adultos. Talvez 
seja um luto silencioso, que apareça na irritação.
Ou na volta do medo do escuro, no exagero na 
alimentação ou na pergunta constante pela avó.

É preciso conversar com as crianças sobre as perdas, 
para que elas não se sintam desamparadas. Este é um 
cuidado que pode evitar sintomas. Mesmo que não 
falem, as crianças percebem e sabem o que vem 
acontecendo, por meio das transformações familiares. 



Com o advento da 
pandemia, estamos 
diante de um luto 
contínuo, porque não 
sabemos como ou 
quando vai acabar. 
Primeiro, há a 
necessidade de viver o 
luto intensamente, sentir 
suas dores, passar pelos 
sentimentos mais 
diversos e, todos eles, 
aceitáveis (como
a negação, raiva,
e descrença), porque
são meios de elaborar
o que está acontecendo.

UMA NOVA
FORMA DE
DESPEDIDA
AFINAL,
O QUE É
O LUTO?



E cada um vive do seu jeito
e no seu tempo. Ele vai 
evoluindo e caminhando para 
um término ao passo em que 
conseguimos fazer projetos 
para a vida, sem a pessoa 
que morreu ou diante do novo 
quadro após a perda sofrida. 
Por isso, temos que organizar 
meios de viver a pandemia, 
viver no mar agitado,
na falta de perspectiva e na 
impossibilidade de programar 
um futuro próximo. 

Na pandemia, há o aspecto da solidão no processo de 
morrer, pois os familiares estão impedidos do contato 
físico. Daí a importância de poder se comunicar, seja 
por cartas e bilhetes, seja por vídeos, criando momentos 
de intensas trocas, que amparam no momento de dor. 
Fazer com que canções e agrados cheguem até a 
pessoa possibilita que ela se sinta querida e seus 
familiares sintam que a apoiaram neste momento difícil.

O LUTO 
PROCESSO

A
DESPEDIDA

  É UM



No isolamento social, a vivência da perda e o luto 
tornam-se processos mais solitários. Não há contato 
da pessoa enlutada com o corpo do familiar e nem a 
realização da preparação deste corpo, como escolher 
a roupa preferida, maquiar, etc. E isso pode impactar 
a experiência. Na tentativa de diminuir este sentimento 
de falta de cuidado e proporcionar o de dignidade no 
velório, pode-se levar uma foto da pessoa e objetos 
dos quais ela gostava para expressar o cuidado
e o carinho com ela. 

É fundamental que a família saiba que não está sendo 
negligente, mas que as condições atuais fizeram com 
que os rituais fossem modificados, o que não significa 
menos carinho. Os velórios estão menores e podem 
ser uma cerimônia mais íntima, em que a pessoa é 
lembrada em sua história. Podem ser feitos 
agradecimentos pelo que ela representou, 
homenagens com músicas que marcaram a sua vida, 
leitura de cartas de pessoas que não puderam estar 
presentes e outras atividades para manifestar o afeto. 

Para além deste momento íntimo, a família que se 
despede também precisa de consolo. Isso pode ser 
proporcionado com uma hora marcada para que 
todos façam uma oração/ação dentro de sua crença 
ou leiam um poema, estejam juntos de alguma forma, 
mesmo que virtualmente, para que a família tenha o 
reconhecimento do luto comunitário.
 
É de suma importância fazer rituais de despedidas 
como forma de dar significado à perda. Nestes rituais, 
as crianças e adolescentes precisam estar presentes, 
pois também estão em luto, muitas vezes com maior 
dificuldade de falar sobre ele e igualmente precisando 
de conforto.

RITUAIS
DESPEDIDA

OS
DE



Os contatos virtuais têm sido aliados nesta tentativa 
de reorganização da vida após o luto por perdas. O 
“online” permite celebrações a distância, um novo 
modo de fazer compras e a preservação dos idosos. 

Outra forma de lidar com a situação é aproveitando 
mais do entorno da sua casa, da sua comunidade, 
comprando o pão da vizinha que teve que mudar de 
ramo profissional, oferecendo-se para fazer compras 
para uma pessoa do grupo de risco, etc. São atitudes 
solidárias que, de certo modo, recompõem o cotidiano.

QUAIS
 AS SAÍDAS
POSSIVEIS?´



Vivemos um momento peculiar, em que, além da 
perda, ainda há o risco de existirem outros 
familiares contaminados ou internados. São 
situações estressantes que dificultam as adaptações 
às perdas, trazem ansiedade por medo de novos 
acontecimentos, além do medo do abandono.

Com a perda de alguém, principalmente no caso do 
provedor da família ou do cuidador, é necessário 
reorganizar toda a vida em torno das necessidades 
familiares e muitas vezes redistribuir tarefas, alterar 
papéis e encontrar um canal de afeto para lembrar 
da pessoa perdida. 

A idade da pessoa perdida também pode 
influenciar, tanto no luto quanto no medo da morte, 
pois quando acontece em pessoas jovens é como 
não seguir o ritmo natural da vida, acendendo a 
possibilidade da finitude a qualquer tempo.

COMO
LIDAR
COM
MEDO
MORTE

DA
O

O MEDO FRENTE AO CONTÁGIO



Quem contrai o vírus pode se sentir diante do medo da 
morte ou na expectativa de melhora. Com uma evolução 
crítica, o medo pelo reconhecimento da morte pode 
aumentar. Não se deve negar este risco. Convém falar 
sobre ele quando há a progressão da doença, sem 
deixar de citar gratidão, amor, além de deixar que as 
despedidas aconteçam. E há de se pensar no conforto 
da pessoa infectada, que está passando por este 
processo de forma solitária, para amenizar sua condição.

Outro fator que pode aparecer, devido à propagação 
da doença se dar por contágio, é o possível sentimento 
de culpa em algum familiar por ter transmitido o vírus, 
pela fantasia de ter sido o transmissor ou por não ter 
dado importância ao potencial da doença. Por isso, 
também os familiares e pessoas próximas precisam
de apoio, que pode vir através de um espaço
para falar sem serem julgados, sendo acolhidos.

Afinal, as experiências dolorosas vividas ao longo deste 
processo de contágio na pandemia podem nos colocar 
mais atentos à importância dos pequenos gestos
de cuidado, acolhimento da dor, redução do ritmo 
cotidiano, valorização das relações pessoais e atenção 
aos sinais do próprio corpo. Um dia de cada vez.
 

LIDANDO COM A CULPA 

A PRINCIPAL E MAIS GRAVE 
PUNIÇÃO PARA QUEM 
COMETEU UMA CULPA ESTÁ 
EM SENTIR-SE CULPADO.
(SÊNECA)

“
“



A
VIDA
CON
TINUA



VAMOS FALAR DE 

Impossível falar de luto e morte sem falar de vida, 
pois um é parte do outro. Temos muita dificuldade 
de encarar a morte. Não falamos sobre ela, 
evitamos pensamentos a respeito, como se estes 
fossem sombrios. E talvez sejam. Afinal, parece que 
ela nunca chegará ou sempre chegará mais tarde. 
Pode ser a dificuldade em reconhecer que todos 
passaremos por ela. 

Daí a importância da vida. Viver de verdade, sem 
pressa, sem culpa e sem cobrança o tempo todo. 
Aproveitando para estar com pessoas queridas, 
tendo momentos de silêncio. Pensar no começo, no 
meio e no fim e aceitar que haverá um.

Na proximidade da morte, vem a força para se 
reconciliar consigo mesmo e com as pessoas 
amadas. Na morte bem vivida, aquela que é 
reconhecida, aceita e em que se consegue a 
reconciliação, pode-se vislumbrar o sentido e a 
importância daquela vida para as outras pessoas. 

VIDA



QUANDO
PROCURAR
AJUDA
PROFIS
SIONAL?
Viver o luto é necessário e saudável para 
todas as pessoas envolvidas ou próximas ao 
acontecimento da perda. Embora seja um 
momento delicado, a maioria das pessoas 
passará por ele sem ajuda profissional. No 
entanto, algumas pessoas vivem o processo 
com uma dor incessante e intensa, 
isolamento, relatos de falta de sentido na 
vida ou de projetos pessoais, muita 
dificuldade em retomar as atividades 
cotidianas e prejuízos na vida familiar e 
profissional, problemas crescentes com o 
cuidado pessoal e com o cuidado com a 
saúde, uso abusivo de álcool e outras drogas, 
mesmo após algum tempo da perda/morte. 

Nestes casos, aconselha-se a busca de ajuda 
profissional. Se acontecer na sua família, fale 
com a pessoa sobre a possibilidade de obter 
apoio, devido à sua não melhora ou piora no 
sofrimento vivido. Disponha-se a ir com ela, 
caso seja possível. Conte que há canais 
telefônicos que podem atendê-la, caso ela 
pertença a algum grupo de risco. 



ONDE
BUSCAR
AJUDA? 

É IMPORTANTE FALARMOS SOBRE NOSSOS 
MEDOS E DORES. PODE SER COM UM AMIGO, 
UMA PESSOA DE CONFIANÇA, MAS, EM ALGUNS 
CASOS, É PRECISO TER APOIO PROFISSIONAL.

Pessoas dos grupos de
risco podem ter orientação
e apoio ligando para:

CAPS AD 4745-0563
CAPS Alumiar 4748-8100 
CAPS Devir 4741-2718
CAPS Infantojuvenil
Entrelaços 4744-6120

Unidade Básica de 
Saúde/Unidade de Saúde 
da Família mais próxima 
de sua residência
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