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RESUMO 

A pandemia da COVID-19 trouxe mudanças na forma como os sujeitos e a coletividade 

experienciam o morrer, o que qualifica a particularidade ainda maior do processo de luto diante 

deste contexto. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo compreender os impactos 

psicológicos causados pelas alterações do processo de luto durante a pandemia da COVID-19. 

Para isso, a metodologia de pesquisa utilizada é a revisão integrativa de literatura a partir do 

levantamento de artigos disponíveis nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia 

(PePSIC), com período de publicação de 2010 a 2021. A partir dos resultados obtidos, é possível 

afirmar que as alterações do processo de luto potencializam as implicações psicológicas nos 

enlutados, sendo mais propícios a vivenciar o luto complicado e até patológico e apresentam 

maiores probabilidades de desenvolverem depressão, transtorno de estresse pós traumático e 

dificuldade em aceitar a morte. 

Palavras-chave: Luto; Covid 19; Saúde Mental; Psicologia. 

 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic brought changes in the way subjects and the community experience 

dying, which qualifies the even greater particularity of the grieving process in this context. In 

this sense, this research aims to understand the psychological impacts caused by changes in the 

grieving process during the COVID-19 pandemic. For this, the research methodology used is 

the integrative literature review from the survey of articles available in the databases: Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Virtual Health Library (BVS) and Electronic Journals in 

Psychology (PePSIC), with publication period from 2010 to 2021. From the results obtained, it 

is possible to affirm that changes in the grieving process potentiate the psychological 

implications in the bereaved, being more likely to experience complicated and even 

pathological grief and are more likely to develop depression, post-traumatic stress disorder and 

difficulty accepting death. 
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INTRODUÇÃO 

 

A definição de luto é bastante ampla e complexa, pois cada pessoa o vivencia de forma 

única, a partir do meio em que está inserida, além do próprio contexto de perda, que também 

irá influenciar a maneira em que o indivíduo irá enfrentar esse momento. Desta forma, para a 

melhor compreensão desse processo, considera-se importante pontuar as definições e 

perspectivas de alguns autores. Freud nos apresenta o luto, em seu clássico “Luto e melancolia” 

(FREUD, 1915/2011) como uma reação à perda de uma pessoa querida ou de uma abstração 

que esteja no lugar dela, como pátria, liberdade e ideal. Já no conceito de Thomas Fuchs, trata-

se de uma experiência singular, influenciada por fatores tais como: concepções, crenças a 

respeito da natureza da morte, pela relação que existia com a pessoa falecida, pela circunstância 

em que ocorreu o falecimento e por características próprias do enlutado (FUCHS, 20181 apud 

DANTAS et al., 2020). 

Por meio das definições pontuadas por estes autores, entende-se que luto é um processo 

natural de resposta a um rompimento de vínculo que é realizado quando perdemos alguém ou 

algo significativo em nossa vida (FIOCRUZ, 2020). Portanto, quando estamos perante o 

término de uma relação amorosa, perda de um membro do nosso corpo após um acidente ou 

cirurgia, ou quando perdemos um animal de estimação, estamos igualmente a falar de luto, ou 

seja, todas essas situações são exemplos de perda que os indivíduos passam no decorrer da vida 

(RAMOS, 2016).  

Diante disso, a perda por morte de um ente querido gera um grande sofrimento, pois 

várias outras perdas acompanham este evento, a dinâmica e distribuição de papéis em uma 

família pode ser alterada, a ausência da pessoa falecida provoca uma desorganização, seja no 

âmbito financeiro, social e/ou familiar. Portanto, quem perde uma pessoa, vive a tristeza da 

ausência e a necessidade de se adaptar a uma nova realidade. Conclui-se que a travessia do luto 

é um período de tempo necessário para a elaboração progressiva da perda e é composto por 

diversos elementos que envolvem um processo mental através do qual o equilíbrio psíquico é 

restaurado após a perda (PARKES, 2009). Dentre as diversas vivências de luto, o foco neste 

estudo é o luto pela perda de um ente querido pela COVID-19. 

Em relação à COVID-19, a doença causada pelo novo Coronavírus Disease 2019 

(COVID-19), foi inicialmente reportada na China, em dezembro de 2019 (CONSTANTINI et 

 
1 FUCHS, T. Presence in Absence. The Ambiguous Phenomenology of Grief. Phenomenology and the Cognitive 

Sciences, n. 17, p. 43-63, 2018. 
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al., 20202 apud CREPALDI, 2020). Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da 

Saúde, a primeira notificação de um caso de COVID-19 no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro 

de 2020 e a primeira morte em 12 de março de 2020. De 26 de fevereiro de 2020 a 21 de maio 

de 2022 foram confirmados 665.528 óbitos por COVID-19 no Brasil, impondo o sofrimento 

pela perda de amigos e familiares, a milhares de brasileiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022). 

A rápida disseminação do vírus a nível mundial, ocasionou a pandemia e, neste contexto, a 

morte torna-se mais próxima e súbita do que nos parâmetros de rotina, e a morte repentina, 

inesperada e precoce é considerada complicadora para a elaboração do luto normal, podendo 

gerar transtornos psicológicos nos indivíduos que a vivencia (FIOCRUZ, 2020).   

O avanço do vírus alterou o curso da vida e rompeu com a utópica normalidade, pois 

como a COVID-19 é uma doença altamente contagiosa, algumas medidas foram necessárias 

para conter a rápida escalada do número de infectados, incluindo o distanciamento social, que 

dificulta as interações face a face entre enfermos e membros da sua rede socioafetiva. Essas 

interações são importantes nos chamados “rituais de despedida”, isto é, o processo de despedida 

realizado entre pessoas na iminência da morte e seus familiares (CREPALDI, 2020).  

Ademais, a ausência dos rituais funerários em conformidade com as práticas culturais e 

religiosas socialmente prescritas e o sentimento de culpa que os sobreviventes podem sentir 

quando acreditam que foram os responsáveis por infectar a pessoa falecida, podem potencializar 

as chances de seus familiares experienciarem luto complicado (WALLACE et al.3, 2020 apud 

CREPALDI, 2020).  

De acordo com o DSM-5, a distinção entre luto normal e complicado teria como critério 

o tempo cronológico. Depois de doze meses (seis meses, no caso de crianças) em que se 

apresenta um conjunto de sintomas persistentes do luto, a pessoa enlutada passa a ser 

diagnosticada com o Transtorno do Luto Complexo Persistente, ou seja, após este período, as 

reações relacionadas ao luto passam a ser consideradas sintomas que estariam “interferindo na 

capacidade do indivíduo de funcionar” (APA, 2014, p. 792).  

Portanto, parte-se da hipótese de que as possíveis implicações causadas pelas alterações 

do processo de luto durante o período de pandemia, pode ser complicadora para o luto normal, 

potencializando o sentimento de culpa e o risco de agravar os sofrimentos psíquicos individuais 

e coletivos. Desta forma, esse estudo tem como proposta responder: quais são as possíveis 

 
2 COSTANTINI, M. et al. Response and role of palliative care during the COVID-19 pandemic: a national 

telephone survey of hospices. Palliative Medicine, v. 34, n. 7, p. 889-895, jul. 2020. 
3 WALLACE, C. L. et al. Grief during the COVID-19 pandemic: considerations for palliative care providers 

[Ahead of Print]. Journal of Pain and Symptom Management, v. 60, n. 1, e70-e76, abr. 2020. 
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implicações psicológicas causadas pela alteração do processo de luto durante a pandemia em 

familiares das vítimas da COVID-19. 

Este estudo é de grande relevância, considerando que as adversidades suscitadas pela 

COVID-19 são recentes e que ainda não é possível encontrar muitos estudos aprofundados 

sobre as consequências que a pandemia deixará na humanidade. O luto é um tema que necessita 

ser discutido pois já são mais de 665.528 mil mortes em todo Brasil (Ministério da Saúde, 

2022), e a quantidade de pessoas sofrendo a dor da perda é ainda maior, pois aquele que foi 

vítima do vírus não é um número isolado nas estatísticas, mas é um pai, uma mãe, um irmão, 

um filho, um amigo, uma pessoa que se relacionava com tantas outras. Todos estes fatores é o 

que motivaram a realização deste estudo.  

Por fim, diante dos inúmeros desafios impostos pelo cenário pandêmico, quanto ao 

cuidado e a saúde mental e atenção psicossocial das pessoas que atravessam o luto por entes 

queridos acometidos pela COVID-19, é fundamental que se implementem ações e estratégias 

de suporte e apoio emocional no enlutamento que amparem e facilitem familiares e amigos das 

vítimas. Cada pessoa fica enlutada de sua maneira, não existindo, portanto, maneiras melhores 

ou piores, nem a imposição de uma sequência rígida, que normatiza o processo. O luto é uma 

experiência pessoal e única para cada pessoa e assim precisa ser respeitado (FIOCRUZ, 2020). 

Esta pesquisa poderá contribuir para levantar recursos que nos auxiliem a enfrentar o 

luto e a realizar a travessia da perda, de maneira a não agravar os sofrimentos psíquicos e a 

configurar como aprendizagem para viver e conviver com a saudade e a ausência daquele que 

partiu.  

O objetivo geral da pesquisa foi compreender os impactos psicológicos causados pelas 

alterações do processo de luto durante a pandemia da COVID-19. Sendo os objetivos 

específicos: compreender, por meio da literatura específica, as mudanças do processo de luto 

durante a pandemia da COVID-19; analisar a importância dos rituais de despedida para o 

processo de luto; identificar as emoções e sentimentos associados a essas alterações do processo 

de luto; e, por fim, verificar os recursos que auxiliam a passar pelo processo de luto, de maneira 

que não agrave os sofrimentos psíquicos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma revisão integrativa de literatura, que se trata de um método criterioso 

e de natureza ampla, visando identificar o conhecimento produzido sobre determinado assunto. 
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Além do mais, fornece informações sobre o tema pesquisado, direcionando para a definição de 

conceitos (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).  

A revisão integrativa obedeceu às seguintes fases: (1) identificação do tema e 

formulação da pergunta norteadora; (2) estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

dos estudos para amostragem; (3) coleta de dados e análise crítica dos estudos selecionados; (4) 

interpretação dos resultados; (5) apresentação da síntese estabelecida e da revisão integrativa 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Obedecendo à primeira fase, elaborou-se a seguinte pergunta norteadora: “Quais são as 

possíveis implicações psicológicas causadas pela alteração do processo de luto durante a 

pandemia em familiares das vítimas da COVID-19?”. Na segunda fase, foi realizada uma busca 

ampla nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). Para a seleção dos 

artigos foi considerado o seguinte descritor combinado com conectivos booleanos: “luto and 

covid 19”, “luto and covid”, “luto and psicologia and covid 19 or pandemia”. 

Delimitaram-se, primeiramente, os artigos publicados no período de 2010 a 2022, logo 

após, por tipo de trabalho, sendo escolhidos apenas artigos que estavam disponíveis na íntegra 

e em português. Foram utilizados como critérios de exclusão artigos que não estavam 

disponíveis na íntegra para leitura de forma gratuita, que foram publicados em anos anteriores 

a 2010 e publicados em língua estrangeira. Em seguida, averiguou-se a coerência dos títulos 

com o tema e pergunta norteadora, e, por fim, fez-se a leitura dos resumos, findando a pesquisa 

nessas bases de dados com uma amostra composta por 22 (vinte e dois) artigos. Como resultado 

da busca, utilizando os critérios de inclusão para o estudo, obteve-se o seguinte desfecho 

apresentado na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Achados em bases de periódicos segundo os descritores estabelecidos. 

PROTOCOLO PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS A SEREM ANALISADOS 

DESCRITORES 

Bases STRING Período 

2010 a 2022 

Tipo de 

trab. 

Artigos 

Idioma 

Português 

Texto 

Completo 

Título 

Coerência 

BVS 136 136 136 43 43 16 

PePSIC 06 06 06 06 06 02 

SciELO 69 51 49 42 42 04 

 

TOTAL 

 

22 
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Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Durante a análise de coerência dos títulos com o tema abordado, houve um afunilamento 

nos trabalhos, baixando para 18 (dezoito) o número de artigos a serem utilizados na revisão 

integrativa. 04 (quatro) desses artigos estavam repetidos entre as bases BVS e PePSIC, e BVS 

e SciELO, devido a isso foram retirados; sendo eles: “Terminalidade, morte e luto na pandemia 

de COVID-19: demandas psicológicas emergentes e implicações práticas”, “Rituais fúnebres 

na pandemia de COVID-19 e luto: possíveis reverberações”, “Quando um morre e o outro sobra 

em vida: reflexões sobre a morte em tempos de pandemia de COVID-19” e “Luto e não-

violência em tempos de pandemia: precariedade, saúde mental e modos outros de viver”, 

resultando na diminuição da quantidade de artigos para análise, totalizando 14 (quatorze) 

artigos selecionados para realização da pesquisa, listados no Quadro 1, onde apresenta o título 

do artigo, seus respectivos autores e a base de dados onde foi encontrado.  

 

Quadro 01 – Artigos segundo coerência dos títulos com o tema. 

B
A

S
E

 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES 

B
V

S
 

1.  Rituais fúnebres na pandemia de COVID-19 e 

luto: possíveis reverberações. 

Giamattey, Maria Eduarda Padilha; Frutuoso, 

Joselma Tavares; Bellaguarda, Maria Lígia dos 

Reis; Luna, Ivânia Jann. 

2.  Enfrentamento do luto por perda familiar pela 

COVID-19: estratégias de curto e longo prazo. 

Estrela, Fernanda Matheus; da Silva, Andrey 

Ferreira; de Oliveira, Ana Carla Barbosa; 

Magalhães, Júlia Renata Fernandes de; Soares, 

Caroline Fernandes Soares e; Peixoto, Thais 

Moreira; Oliveira, Milena Arão da Silva. 

3.  Perdas, luto e transformações em tempos de 

COVID-1. 

Reale, Maria Júlia de Oliveira Uchôa. 

4.  Aspectos do luto em familiares de mortos em 

decorrência da COVID-19. 

Oleque, Geisson; Pereira, Vanessa Gonçalves; 

Halpern, Silvia Chwartzmann; Bandinelli, Lucas 

Poitevin; Bastos, Tamires Martins; Ornell, 

Felipe. 

5.  O luto nos tempos da COVID-19: desafios do 

cuidado durante a pandemia. 

Dantas, Clarissa de Rosalmeida; Azevedo, 

Renata Cruz Soares de; Vieira, Laura 

Ciaramello; Côrtes, Maria Teresa Ferreira; 

Federmann, Ana Laura Palma; Cucco, Lucas da 

Matta; Rodrigues, Leticia Roberta; Domingues, 

Jennyfer Fernanda Rodrigues; Dantas, Juliana 

Evangelista; Portella, Iuri Ponte; Cassorla, 

Roosevelt Moisés Smeke. 

6.  COVID-19: luto, morte e a sustentação do laço 

social. 

Bianco, Anna Carolina Lo; Costa-Moura, 

Fernanda 

7.  Os lutos e as lutas frente à pandemia da 

COVID-19. 

Medeiros, Adriana Araújo de; Nóbrega, Mayara 

Medeiros; Neves, Rafael Trevizoli; Resende, 

Sara Alves de; Avezum, Suzana Garcia. 

8.  Terminalidade, morte e luto na pandemia de 

COVID-19: demandas psicológicas 

emergentes e implicações práticas. 

Crepaldi, Maria Aparecida; Schmidt, Beatriz; 

Noal, Débora da Silva; Bolze, Simone Dill 

Azeredo; Gabarra, Letícia Macedo. 

cont. 
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cont. 

 9.  Aquele adeus não pude dar: luto e sofrimento 

em tempos de COVID-19. 

Oliveira, Eliany Nazaré; Ximenes Neto, 

Francisco Rosemiro Guimarães; Moreira, 

Roberta Magda Martins; Lima, Gleisson 

Ferreira; Santos, Francisco Diogenes dos; Freire, 

Magda Almeida; Viana, Lorenna Saraiva; 

Campos, Marcos Pires. 

10.  Luto e não-violência em tempos de pandemia: 

precariedade, saúde mental e modos outros de 

viver. 

Rente, Maria Angelica de Melo; Merhy, 

Emerson Elias. 

11.  A exigência psíquica dos rituais de despedida 

diante da morte em uma UTI da COVID-19. 

Soares, Juliana Bassoli Santos; Rodrigues, 

Patrícia Matos. 

12.  Implicações sociais e de saúde que acometem 

pessoas enlutadas pela morte de familiares por 

COVID-19. 

Magalhães, Júlia Renata Fernandes; Soares, 

Caroline Fernandes Soares e; Peixoto, Thais 

Moreira; Estrela, Fernanda Matheus; Oliveira, 

Ana Carla Barbosa de; Silva, Andrey Ferreira 

da; Gomes, Nadirlene Pereira. 

P
E

P
S

IC
 13.  Por uma erótica do fim: luto no contexto da 

pandemia de COVID-19. 

Rangel, Camila Butinholli; Loures, José 

Maurício. 

S
C

IE
L

O
 14.  A dor que não pode calar: reflexões sobre o 

luto em tempos de COVID-19. 

Lopes, Fernanda Gomes; Lima, Maria Juliana 

Vieira; Arrais, Rebecca Holanda; Amaral, 

Natália Dantas do. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Na terceira fase, houve a coleta de dados onde ocorreu uma leitura crítica dos estudos; 

na quarta, a interpretação dos resultados, onde foi realizada a síntese dos resultados encontrados 

e, após, a análise a partir do referencial teórico. Por fim, a quinta fase, na qual ocorre a exibição 

da revisão. 

A análise crítica dos artigos constituiu na leitura do estudo na íntegra, a fim de extrair 

as informações necessárias para avaliação e classificação das referências em 03 (três) 

dimensões de análise, a saber: (1) Periódicos, ano de produção e quantidade; (2) Graduação dos 

autores; (3) Objetivos e principais achados. Em seguida, foi realizada a elaboração de quadros 

sinópticos com os dados coletados com informações de cada artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra desta revisão foi composta por 14 artigos, expostos no Quadro 02, em ordem 

alfabética com a respectiva identificação numérica que será utilizada nesta análise.  
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Quadro 02 – Relação de títulos dos artigos e numeração. 
TÍTULO DO ARTIGO NUMERAÇÃO 

A dor que não pode calar: reflexões sobre o luto em tempos de Covid-19. 01 

A exigência psíquica dos rituais de despedida diante da morte em uma UTI da COVID-

19. 

02 

Aquele adeus não pude dar: luto e sofrimento em tempos de COVID-19. 03 

Aspectos do luto em familiares de mortos em decorrência da Covid-19. 04 

Covid-19: luto, morte e a sustentação do laço social. 05 

Enfrentamento do luto por perda familiar pela covid-19: estratégias de curto e longo prazo. 06 

Implicações sociais e de saúde que acometem pessoas enlutadas pela morte de familiares 

por covid-19. 

07 

Luto e não-violência em tempos de pandemia: precariedade, saúde mental e modos outros 

de viver. 

08 

O luto nos tempos da COVID-19: desafios do cuidado durante a pandemia. 9 

Os lutos e as lutas frente à pandemia da COVID-19. 10 

Perdas, luto e transformações em tempos de covid-1. 11 

Por uma erótica do fim: luto no contexto da pandemia de COVID-19. 12 

Rituais fúnebres na pandemia de COVID-19 e luto: possíveis reverberações. 13 

Terminalidade, morte e luto na pandemia de COVID-19: demandas psicológicas 

emergentes e implicações práticas. 

14 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

No Brasil, utiliza-se o Qualis Capes para classificar a produção científica dos programas 

de pós-graduação no que se refere aos artigos publicados em periódicos científicos. A 

classificação dos periódicos tem por finalidade, dentre outras, mostrar quais os veículos de 

trabalhos científicos de maior relevância para cada área do conhecimento tanto para agências 

financiadoras de pesquisa, quanto para os pesquisadores (FRIGERI; MONTEIRO, 2014).  

Os artigos selecionados foram publicados nas seguintes revistas acadêmicas: Revista de 

Psicologia USP, Revista aSEPHallus de Orientação Lacaniana, Revista Enfermagem em Foco, 

Revista Brasileira de Psicoterapia, Revista Psicologia: Ciência e Profissão, Revista Persona y 

Bioética, Revista Baiana de Enfermagem, Revista Psicologia & Sociedade, Revista 

Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, Revista SOCESP, Trivium: Estudos 

Interdisciplinares, Escola Anna Nery e Revista Estudos de Psicologia. A Tabela 02 apresenta o 

periódico e os respectivos extratos conforme avaliação no sistema Qualis da Coordenação de 

Aperfeiçoamento e Capacitação de Pessoal de Nível Superior (Capes), quadriênio 2013-2016 e 

ano de produção dos artigos. 
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Tabela 02 – Relação dos periódicos, respectivos extratos e ano de produção. 

N° Artigo Periódico Extrato 
2010 a 

2019 
2020 2021 2022 

14 Estudos de Psicologia A1  X  
 

05 Psicologia: Ciência e Profissão A2  X  
 

08 Psicologia & Sociedade A2  X  

09 

Revista Latinoamericana de 

Psicopatologia Fundamental 
A2  X  

13 Escola Anna Nery B1   X 

04 
Revista Brasileira de 

Psicoterapia 
B2   X 

 

06 Persona y Bioética B2   X 
 

07 Revista Baiana de Enfermagem B2  X  
 

11 Revista Baiana de Enfermagem B2   X 

01 Psicologia USP  B3   X 
 

02 
Revista aSEPHallus de 

Orientação Lacaniana 
B3  X  

 

03 Enfermagem em Foco B4  X  
 

10 

Suplemento da Revista da 

Sociedade de Cardiologia do 

Estado de São Paulo 

B4  X  

12 
Trivium: Estudos 

Interdisciplinares 
B4  X 

                   

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

De acordo com a Capes (PLATAFORMA SUCUPIRA, 2022), tais extratos das revistas 

são classificados em A1 ao C5. As revistas nas quais os artigos desta amostra foram publicados 

variam entre os extratos de A1 a B4. Um periódico possui classificação A1 e três periódicos 

classificação A3, e todos os demais estão entre as classificações B1 a B4, portanto, a maioria 

(71,5%) das revistas são consideradas de impacto acadêmico moderado (os de extrato B). 

Assim, é possível evidenciar a necessidade de novas pesquisas sobre o tema, que sejam 

realizadas com maior alcance e impacto acadêmico.  

A Tabela 02 também apresenta a quantidade de artigos sobre o tema publicados entre 

os anos de 2010 a 2022. É possível observar que nos anos de 2010 a 2019, a temática sobre 

“luto na pandemia” não era fonte de pesquisa para os pesquisadores. Vale lembrar que já 
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ocorreram diversas pandemias mundiais, dentre elas 05 tiveram maiores impactos sociais: A 

peste negra ou peste bulbônica, ocorrida a partir do século XIV, que ceifou entre 75 a 200 

milhões de vidas; a segunda doença que ocasionou uma grande pandemia foi a varíola, 

assolando a humanidade por mais de três milênios; a terceira é a cólera, que ocorreu em 1817; 

em 1918 houve a pandemia da gripe espanhola, ceifando entre 40 a 50 milhões de pessoas; e 

por último, a gripe suína (H1N1) que foi a primeira pandemia do século XXI, iniciou em 2009 

no México e logo se espalhou por todo o mundo (HEXAG, 2021).   

Em 2020, com o surgimento da pandemia da COVID-19, e com o grande número de 

mortes e, consequentemente, de pessoas enlutadas, o tema ganha maior importância e surgem 

muitos trabalhos publicados neste ano. Então, entende-se que este campo de estudo do 

“processo de luto na pandemia”, vem ganhando espaço após a pandemia do coronavírus e, 

devido ao fato de ser uma temática recente, torna-se necessário estudos pós-pandemia para 

avaliar a vivência das famílias e demais pessoas afetadas, uma vez que o luto é pessoal. 

É relevante para o presente estudo saber qual a área de formação dos pesquisadores, 

essas informações são encontradas no Currículo Lattes do profissional, que está disponível na 

Plataforma Lattes. A Tabela 03 abaixo, traz informações dos autores dos artigos analisados 

nesta pesquisa. 

 

Tabela 03 – Relação de graduação dos autores por artigo. 

Graduação/Artigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Psicologia 4 2  4 2   1  5 1 2 3 5 29 

Enfermagem   8   7 7      1  23 

Serviço Social    1           1 

Medicina    1    1 11      13 

 

TOTAL 

 

4 

 

2 

 

8 

 

6 

 

2 

 

7 

 

7 

 

2 

 

11 

 

5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

5 

 

66 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Foram identificados 66 profissionais, sendo a maioria pertencentes a classe da 

psicologia (29) e da enfermagem (23). É importante observar o alto número de pesquisas deste 

tema na área da psicologia, pois de acordo com Giamattey et at. (2021, p. 1), pesquisas já 

revelaram o profundo e amplo espectro de impactos psicológicos que pandemias podem 

infringir nas pessoas, variando do desencadeamento de novos quadros clínicos de sofrimento 

psíquico naqueles que previamente não tinham histórico, até o agravamento das condições 

daqueles que já possuíam algum quadro de sofrimento psíquico, isso evidencia o quão 

importante é a atuação da psicologia durante e após uma pandemia.  
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Na quarta dimensão de análise, as referências foram agrupadas com relação aos 

objetivos e principais achados, conforme apresentado no Quadro 03. Percebe-se que algumas 

referências apresentam em seus achados principais elementos que vão além do objetivo, tais 

elementos trazem maior coesão entre os resultados das referências selecionadas para este estudo 

e permite a configuração de quatro eixos principais, a saber: (1) alterações do processo de luto; 

(2) rituais de despedida; (3) impactos e implicações psicológicas; e, por fim, (4) recursos de 

prevenção. 

 

Quadro 03 – Categorização dos artigos selecionados a partir dos objetivos e principais 

achados. 
N° OBJETIVOS PRINCIPAIS ACHADOS 

1 

Compreender o luto no âmbito da Covid-

19, ressaltando a importância da 

adaptação e da criação de estratégias de 

assistência, incluindo políticas públicas 

voltadas para o cuidado integral à saúde 

mental em processos de enlutamento. 

A pandemia trouxe mudanças na forma como os sujeitos e a 

coletividade experienciam o morrer, o que qualifica a 

particularidade ainda maior desse processo. Dessa maneira, o 

momento convoca a repensar conceitos e (re)criar 

compreensões acerca da morte na sociedade contemporânea 

e do luto diante de tantas mudanças. 

2 

Analisar como a pandemia da COVID-19 

(Sars-CoV-2) vem impactando o trabalho 

do psicólogo intensivista na Casa de 

Caridade de Muriaé Hospital São Paulo 

(CCMHSP). 

Os estudos confirmam que os rituais de despedida de um ente 

querido são uma exigência de nosso psiquismo. No 

impedimento atípico dos rituais de despedida há que se fazer 

algo. Alguma resposta diante da falta de sentido que a morte 

causa. 

3 

Refletir sobre o ritual do luto e o culto ao 

morto durante o funeral no contexto da 

pandemia da COVID-19. 

A pandemia da COVID-19 afetou diretamente o processo de 

luto, a cultura e os rituais envolvidos nos funerais, limitando 

ou impedindo a despedida e os rituais comumente adotados, 

os quais podem ocasionar sentimentos negativos e 

potencializar a dor e o sofrimento durante a pandemia, 

interferindo na saúde mental dos sujeitos enlutados.  

4 

Compreender as particularidades do 

processo de luto diante da crise 

ocasionada pela Covid-19. 

É possível que a experiência do luto tenha sido intensificada 

diante das peculiaridades que permearam o processo de morte 

decorrente da Covid-19. Sobretudo nos primeiros meses da 

pandemia, sentimentos como medo, incerteza, solidão, 

rapidez dos acontecimentos e indignação pelos 

encaminhamentos estratégicos do sistema de saúde e pelas 

declarações dos governantes são relatos frequentes, podendo 

ser potencializados pela impossibilidade de realização dos 

ritos funerais. 

5 

Desenvolver diretrizes que auxiliem no 

trabalho que temos a fazer a partir de 

nossa posição de sujeitos. 

Conclui retornando ao trabalho do sujeito a partir do trauma 

surgido do encontro com o real da morte. Trata-se agora para 

este sujeito de se responsabilizar pelos enfrentamentos 

necessários que terão ocorrido e se impuseram a ele com a 

pandemia. 

6 

Conhecer as estratégias que podem 

auxiliar pessoas enlutadas pela morte de 

familiares pela covid-19 a lidarem com a 

perda. 

As estratégias que podem auxiliar pessoas enlutadas pela 

morte pela covid-19 a lidarem com a perda dizem respeito à 

adoção de chamadas telefônicas, à gravação de áudios, à 

elaboração de cartas e à validação de fotos, as quais são 

classificadas como imediatas. No tocante às estratégias de 

longo prazo, destacam-se o cuidado psicológico e a 

ampliação da rede de atenção psicossocial para o 

acompanhamento de pessoas com sinais de depressão ou 

distúrbios psicológicos em decorrência do luto. 

cont. 
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cont. 

7 

Conhecer as implicações sociais e de 

saúde que acometem pessoas enlutadas 

pela morte de familiares vítimas da 

COVID-19. 

As implicações sociais e de saúde que acometem pessoas 

enlutadas pela morte de familiares por COVID-19 decorrem 

da impossibilidade da realização de rituais de despedida, por 

conta do distanciamento social, fatores que prejudicam a 

vivência do luto, levando ao adoecimento psíquico 

manifestado, dentre outras formas, pela depressão, transtorno 

do estresse pós-traumático, preocupação excessiva, angústia 

e desinteresse pela vida. 

8 

Refletir sobre a importância da vivência 

coletiva dos processos de luto, 

interditados pela emergência da 

pandemia da Covid-19. 

A possibilidade do enlutamento coletivo, através do 

oferecimento de espaços corajosos, seguros e inclusivos de 

escuta e partilha das dores e inquietações, nos quais sejam 

acolhidas todas as expressões legítimas do sofrimento, pode 

contribuir para a reconfiguração dos afetos, aumentando as 

potências individuais e coletivas e contribuindo para a 

invenção de formas outras de viver, mais alinhadas aos 

princípios e necessidades das vidas. 

9 

Discutir aspectos universais e peculiares 

da vivência de luto no contexto da 

pandemia por COVID-19, a partir da 

escuta clínica de familiares que perderam 

seus parentes que se encontravam 

internados. 

A dor de não estar lá, contaminação e culpa, múltiplas perdas, 

a perda em meio a um conflito de narrativas. 

Formulações mais recentes acerca do processo de elaboração 

do luto tendem a enfatizar menos o rompimento de vínculos 

e o desapegar-se da pessoa falecida, e mais a constituição de 

novas e significativas formas de relacionamento, que 

continuam a evoluir e mudar. 

10 

Retomar os aspectos psicossociais 

suscitados pela situação pandêmica até o 

momento e propor reflexões acerca das 

repercussões identificadas. 

Os rituais individuais, sociais, religiosos e familiares são 

espaços que permitem o compartilhamento e a validação das 

reações emocionais e comportamentais diante da perda. A 

impossibilidade de vivenciar estes momentos ou experienciar 

o enlutamento em situação de isolamento socioafetivo, pode 

facilitar a intensificação dos riscos do desenvolvimento do 

luto complicado, acarretando prejuízos significativos ao 

funcionamento biopsicossocial do indivíduo. 

11 
Identificar as transformações das perdas e 

luto em tempos de COVID-19. 

O luto disfuncional na pandemia, dividido em quatro partes: 

a) circunstância da morte, b) intensificação da sensação de 

culpa, c) rupturas da rede de apoio, d) imagens dolorosas do 

ente que morreu. 

12 

Apresentar a proposta de novos modos de 

intervenção com o trabalho em ato com o 

luto no contexto da prática clínica 

hospitalar. 

O luto tem uma complexidade e, para isso, não existem 

verdades absolutas. Há sempre algo de enigmático e 

surpreendente nos modos de subjetivação a advir. 

13 

Compreender a ausência de rituais 

fúnebres na pandemia de COVID-19 no 

processo de viver o luto das famílias 

brasileiras que perderam entes queridos 

por COVID-19. 

A ritualização da morte é indissociável do processo de 

elaboração das perdas. A ausência de rituais fúnebres, aliada 

ao distanciamento social, repercute de forma desafiadora para 

a sociedade e para os profissionais da saúde mental. 

Estratégias não presenciais de demonstração de afeto e 

elaboração da perda podem amenizar o isolamento imposto 

pela pandemia. 

14 

Sistematizar conhecimentos sobre os 

processos de terminalidade, morte e luto 

no contexto da pandemia de COVID-19. 

Foi destacada a importância do reconhecimento de que os 

processos de terminalidade, morte e luto são experienciados 

de forma singular, não havendo uma sequência estanque ou 

normatizadora, tampouco rigidez nos rituais que favorecem a 

despedida e a elaboração de sentido para as perdas em tempos 

de pandemia. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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O primeiro eixo diz respeito às alterações do processo de luto durante a pandemia da 

COVID-19, como Lopes et al. (2021) apontam, a constatação é que a pandemia trouxe 

mudanças na forma como os sujeitos e a coletividade experienciam o morrer, o que qualifica a 

particularidade ainda maior desse processo. Algumas referências selecionadas destacaram 

como mudanças do luto no período de pandemia; (1) o luto antecipatório, (2) luto coletivo, (3) 

distanciamento social, e (4) ausência dos rituais de despedida. O luto antecipatório é a 

percepção de que a morte está chegando, tradicionalmente é uma resposta normal que ocorre 

com um paciente ou família diante de um diagnóstico terminal e costuma favorecer o preparo 

emocional. Pacientes internados com COVID-19 podem ter um agravamento de quadro 

rapidamente, as Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) passaram a carregar o peso simbólico 

de serem os lugares que, uma vez adentrados, é possível que não se saia mais de lá 

(GIAMATTEY et al, 2021). Com isso, ao entrar em um hospital com o teste de COVID 

confirmado e a necessidade de ser internado, muitos familiares já iniciavam o luto antecipatório, 

que surge antes da perda real acontecer. 

A multiplicidade de perdas decorrentes da pandemia manifesta-se em vários níveis, aqui 

destaca-se o luto coletivo e a pluralidade de mortes no mesmo núcleo familiar. Crepaldi et al. 

(2020) e Oliveira et al. (2020), trazem que mortes em massa, que geram consequentemente 

lutos sequenciais, são vivenciados de uma maneira distinta do que geralmente é aceito, o que 

pode trazer implicações psicológicas diversas. Dantas et al. (2020) também ressalta as mortes 

repentinas e pluralidade em um mesmo núcleo familiar, como problemática que reverbera no 

processo de luto do sujeito, trazendo citações de familiares que afirmam estar “anestesiados, 

emocionalmente dormentes”.  

Em relação ao distanciamento social, o presente estudo contou com 11 (onze) 

referências, como Giamattey et al. (2021), Dantas et al. (2020) e Lopes et al. (2021), dentre 

outras, que abordaram o distanciamento social como fator de risco circunstancial para uma 

vivência disfuncional do luto, uma vez que essa recomendação sanitária impede que os 

familiares estejam junto ao doente durante o adoecimento, impossibilitando os momentos de 

comunhão entre os enlutados e sua rede de apoio e a dificuldade para realização dos rituais de 

despedida dos pacientes em iminência de morte, bem como, a realização dos rituais funerários.  

O segundo eixo temático, portanto, aborda os rituais de despedida e sua importância 

para o processo de luto devido ao seu valor simbólico e social, uma vez que a realização desses 

rituais, que cada cultura estabelece, fazem parte do processo de recuperação dos enlutados. De 

acordo com Oliveira et al. (2020), registros arqueológicos apontam a realização de rituais 
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fúnebres desde a pré-história e que estes proporcionam “um tempo de acomodação em face de 

um acontecimento traumático”, bem como a, “demarcação de um estado de enlutamento e de 

reconhecimento da importância da perda daquele que partiu” (p. 57), permite também que o 

enlutado seja confortado e amparado pela sua rede de apoio. Tais despedidas possibilitam 

fechamentos, resolução de pendências e expressão de sentimentos que podem amenizar o 

sofrimento após a perda, abrindo caminho para a construção de novos significados. Ademais, 

os rituais de despedida são considerados essenciais à elaboração do luto, pois tendem a ser 

organizadores, vindo a favorecer a resolução deste processo (FIOCRUZ, 2020). 

Nesse sentido, a imposição de caixões lacrados nos funerais se apresenta como 

peculiaridade importante das mortes por COVID-19, pois ver o corpo do ente falecido propicia 

a materialização da perda e a constatação da morte. Porém, este cenário não é novo, a realização 

de rituais funerários também foi restrita em outras pandemias, como a da influenza H1N1. 

Contudo, isso dificulta as práticas culturais e religiosas socialmente prescritas de manejo e 

permanência durante algum tempo próximo ao corpo para despedida (TAYLOR, 20194; 

VICTOR; AHMED, 20195 apud CREPALDI, 2020). 

O terceiro eixo temático reúne os impactos e implicações psicológicas causadas pela 

alteração do processo de luto durante a pandemia da COVID-19. De acordo com o estudo 

realizado por Magalhães et al. (2020), que ressalta sobre as implicações na saúde mental 

decorrentes da pandemia, pessoas que perderam seus entes por COVID-19 são mais propícias 

a vivenciar o luto complicado e até patológico, além de apresentar outros comprometimentos 

psicológicos, como depressão, transtorno de estresse pós traumático e dificuldade em aceitar a 

morte. Já nos estudos apontados por Oleque et al. (2021), solidão, vulnerabilidade, choque, 

impotência, raiva, cansaço, sofrimento, indignação, medo, desrespeito e frustração são alguns 

dos sentimentos manifestados por pessoas enlutadas na pandemia.  

Dos 14 (quatorze) artigos selecionados para este estudo, 07 (sete) pontuam o sentimento 

de culpa como uma implicação que está presente ao cogitar a possibilidade de ter infectado o 

ente querido, de não ter podido protegê-lo como gostaria (MAGALHÃES et al., 2020).  

 

A culpa. Também é uma obviedade, algo que todos os manuais apontam. Culpa por 

não ter dito, não ter feito, ter discutido por bobagens, não ter demonstrado mais o seu 

 
4 TAYLOR, S. The psychology of pandemics: preparing for the next global outbreak of infectious 

disease. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. 

 
5 VICTOR, G. S., & AHMED, S. The importance of culture in managing mental health response to pandemics. 

In: HUREMOVIC, D. (ed.), Psychiatry of pandemics: a mental health response to infection outbreak (p. 55-64). 

Cham: Springer, 2019. 
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carinho por ele. Seríamos infinitamente generosos com nossos mortos amados: mas, 

claro, sempre é muito mais difícil ser generoso com os vivos (MONTERO, 2019, p. 

98). 

 

Diante disso, Magalhães et al. (2020) descreve que, tendo em vista todos esses 

comprometimentos para a vida e a saúde das pessoas que perderam familiares por COVID-19 

e os efeitos na saúde metal que podem ser mais duradouros do que a própria pandemia, são 

necessárias medidas que auxiliem a responderem adequadamente ao luto e à elaboração de 

estratégias de suporte. Portanto, o quarto e último eixo temático agrupam recursos que 

contribuem a passar pelo processo de luto, de maneira que não agravem os sofrimentos 

psíquicos. 

Conforme já foi abordado, diante das problemáticas em saúde mental desencadeadas 

por fatores inerentes ao enlutamento no contexto de pandemia, estratégias têm sido 

desenvolvidas para prevenção de complicações e cuidado com os enlutados. A Fundação 

Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), em parceria com o Ministério da Saúde, lançou uma cartilha sobre 

a “Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia COVID-19” onde são propostas 

estratégias de cuidados às famílias enlutadas, sendo selecionadas cinco que serão descritas e 

analisadas na sequência (FIOCRUZ, 2020).  

A primeira refere-se às estratégias de apoio emocional no enlutamento em tempos de 

pandemia: ofertar estratégias remotas de despedida, como telefonemas, mensagens de texto, 

áudio e vídeo, cartas, desenhos, objetos, entre outros, devendo ocorrer também o trabalho com 

os pensamentos e sentimentos decorrentes desta experiência (FIOCRUZ, 2020). Outra 

estratégia é o desenvolvimento de rituais fúnebres alternativos: cerimônias religiosas, 

homenagens virtuais, músicas, fotografias, entre outras, que auxiliem no processo de despedida, 

em especial no caso de mortes súbitas (OLIVEIRA et al. 2020). 

A terceira é o fortalecimento das redes religiosas e/ou espirituais do falecido e dos 

enlutados: a espiritualidade tende a ser um recurso importante para muitas famílias, podendo 

contribuir no enfrentamento aos desafios da vida, na adaptação e na resiliência às perdas 

(WALSH, 20166 apud CREPALDI, 2020).  

A quarta relaciona-se à atenção da rede socioafetiva às pessoas em processo de luto: no 

período pós-pandemia, grupos comunitários de enlutamento coletivo podem contribuir para a 

reconfiguração dos afetos, aumentando as potências individuais e coletivas e contribuindo para 

a reinvenção de outras formas de viver. As atividades grupais é uma alternativa de oferecimento 

 
6 WALSH, F. A dimensão espiritual da vida familiar. In: WALSH, F. (ed.). Processos normativos da família: 

diversidade e complexidade. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
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de espaços corajosos, seguros e inclusivos de escuta e partilha das dores e inquietações 

(RENTE; MERHY, 2020, p. 14).  

Por fim, conforme foi relatado por Estrela et al. (2021), nas estratégias de longo prazo, 

destacam-se o cuidado psicológico e a ampliação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para 

o acompanhamento de pessoas com sinais de depressão ou distúrbios psicológicos em 

decorrência do luto. O sofrimento causado pela partida do outro também pode ser o início de 

um amadurecimento emocional e o trabalho psicológico vem para auxiliar na construção desta 

nova realidade (OLIVEIRA et al., 2020). 

Como é dito na série Anne With an E (NETFLIX, 2017), “o luto é o preço que se paga 

pelo amor”, pelo afeto e vínculo. Bousso (2011) ainda ressalta que o luto consiste em um 

processo normal de ressignificação e elaboração pelo qual um indivíduo deve passar após a 

perda de um objeto de amor. Eis a importância de vivenciar o luto sem complicações, guardar 

as lembranças do que foi vivenciado com o ente amado e reencontrar sentido para continuar a 

viver. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste estudo foi possível concluir, por meio das análises dos artigos 

selecionados, que o luto antecipatório, luto coletivo, distanciamento social e ausência dos rituais 

de despedida são algumas das principais alterações do processo de luto durante a pandemia da 

COVID-19.  

Essas alterações trouxeram desdobramentos e implicações psicológicas nas vivências 

dos enlutados, devido a experiências traumáticas, como o luto sequencial no mesmo núcleo 

familiar, ausência da rede de apoio no momento da dor em decorrência do distanciamento 

social, sentimentos de solidão, vulnerabilidade, choque, impotência, raiva, cansaço, sofrimento, 

indignação, medo, desrespeito, frustração e culpa pela contaminação.  

Portanto, pode-se confirmar através dos resultados encontrados que pessoas que 

perderam seus entes por COVID-19 são mais propícias a vivenciar o luto complicado e até 

patológico e apresentam maiores probabilidades de desenvolverem depressão, transtorno de 

estresse pós traumático e dificuldade em aceitar a morte.  

Por fim, salienta-se a importância dos recursos e estratégias que auxiliam os enlutados 

a passar pelo processo de luto sem complicações e agravamentos dos sofrimentos psíquicos, de 

maneira especial, através das atividades grupais comunitárias, pois o trabalho junto a um grupo 
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de sujeitos enlutados é ainda pouco realizado ou divulgado no Brasil e os grupos comunitários 

com esta população pode ser uma alternativa viável e que traz resultados positivos e 

inspiradores.  

Nesse sentido, esse artigo abre espaço para estudos que busquem obter dados e avanços 

das estratégias que ajudam na elaboração do luto no pós-pandemia, de uma maneira a cuidar e 

prevenir as possíveis complicações. E é através deste cuidado que o psicólogo deve acolher o 

enlutado em sua integralidade, o auxiliando a trilhar novos caminhos e encontrar novos 

sentidos.  
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