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MEDEIROS, Edileuza Paulino & DUTRA, Giselle. Aprendendo a lidar com o luto 

familiar no contexto da pandemia de COVID-19. 

  

EDILEUZA PAULINO MEDEIROS 1 

GISELLE DUTRA2  

RESUMO 

O artigo trata do luto familiar em tempos de pandemia de Covid-19 no Brasil. A escolha do tema 

justifica-se pela atualidade e pela importância quanto aos estudos da saúde pública do idoso, foco 

central da pós-graduação desenvolvida. Foi traçado como objetivo investigar o luto familiar no 

contexto de pandemia de Covid-19. Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar em vários 

teóricos sobre a morte e sobre as características do luto. A metodologia utilizada foi pesquisa 

bibliográfica. Diante das leituras, conclui-se que existem diversas maneiras de encarar e de 

vivenciar o luto familiar, ainda mais em um contexto tão sofrido como o que ocorre em uma 

pandemia. 

Palavras-chave: SAÚDE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. MORTES. LUTO 

FAMILIAR.  

 

ABSTRACT 

The article deals with family mourning in times of Covid-19 pandemic in Brazil. The choice of the 
theme is justified by the current situation and the importance of public health studies for the 
elderly, which are the central focus of the developed graduate program. The objective was to 
investigate family mourning in the context of the Covid-19 pandemic. To support this study, we 
sought to draw on several theorists about death and the characteristics of mourning. The 
methodology used was bibliographic research. In view of the readings, it is concluded that there 
are several ways to face and experience family mourning, especially in a context as painful as 
that which occurs in a pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Morte pela covid-19 tem sido um acontecimento de grandes proporções na face 

da Terra, onde vem atingindo a população em massa deixando enlutada inúmeras famílias 

no mundo inteiro. A pandemia do novo coronavírus deu-se o início de janeiro de 2020, 

daí então declarou-se “Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional”. O vírus 

espalhou-se pelo mundo, muito embora não se conhecia a doença. O surgimento veio à 

tona quando vieram os primeiros sintomas que a população começaram a sentir, 

perceberam como as pessoas eram contaminadas rapidamente principalmente pessoas do 

grupo de risco, ocasionando grandes mortes. 

O Brasil vem ultrapassando grandes barreiras contabilizando inúmeras mortes 

pelo novo coronavírus. O aumento do número de mortes mais que dobrou deixando o luto 

entrar facilmente nas famílias. O número em relação ao total anunciado de um dia era de 

144%. Sendo divulgado pelo Ministério da Saúde em um feriado contabilizaram 1.057 

mortes, e 19.638 casos da Covid-19 e no início da pandemia a taxa letal era de 5,4%. 

A população em geral tem sido atingida em uma velocidade gigantesca, tornando 

explosiva a curva de mortes assim comparada a outros países que vêm decretando luto a 

todo o instante. Todos nós passaremos pela triste experiência de sepultarmos nossos antes 

queridos, à realidade da morte chegará para todos nós, querendo ou não será que é 

possível nos prepararmos para esses momentos de separação? Como agir diante de uma 

tragédia, causada pela morte? 

A morte de alguém próximo é uma das dores emocionais mais fortes que podemos 

sentir, quando perdemos alguém muito importante para nós sentimos angústia, tristeza, 

saudades trazendo grande sofrimento, enfim toda perda dói, não é fácil nos desfazermos 

de uma realidade que não volta mais. O sofrimento nessas ocasiões é algo natural e até 

mesmo saudável porque é a forma de expressarmos aquilo que sentimos. O luto é a 

resposta natural de sofrimento diante de uma grande perda. O tempo do luto, segundo 

pesquisadores, varia de pessoa para pessoa, mas dura em média de três meses a um ano. 

Essa variação depende das circunstâncias da perda, da capacidade individual de cada 

pessoa para a superação do luto, do apoio familiar e de amigos que a pessoa enlutada pode 

ou não receber durante o tempo de recuperação emocional. Nesta pesquisa o objetivo foi 

investigar o luto familiar no contexto da pandemia de COVID-19. A seguir o texto está 



 
 

composto de uma Fundamentação teórica, de uma Metodologia, dos resultados e das 

considerações finais. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste estudo, vamos aprender um pouco de como podemos nos recuperar diante 

da perda de alguém, e como lidar com a dor sentida. A totalidade de óbitos que vem 

ocorrendo em excesso, entre os meses de maio, abril e junho de 2020, aconteceram 

(66.348) mortes em todo o país, um número estimado maior do que o número de óbitos 

acumulados por covid-19, segundo informado pelo Ministério da Saúde até 5 de junho 

No Brasil, o excesso de mortes no período estudado tem sido maior em todos os estados, 

variando de 3 em Porto Alegre a 5.527 em São Paulo. 

De acordo com Longaker (1998, p 238) a palavra “luto brevemente se refere ao 

estado emocional de estar bereft, palavra cuja raiz significa “ser despojado de “ou ser 

rasgado. Sentir –se “rasgado”, despedaçado, como se a dor jamais fosse passar, é uma 

emoção frequentemente encontrada em indivíduos que perdem entes queridos. Segundo 

Gauderer(1991), o luto é um processo doloroso, porém normal, pelo qual precisamos 

passar para recomeçar uma nova vida (livro) Conversando sobre o luto. 

Paulo Luto Bromberg (2000) tem o luto como um conjunto de ações e reações a 

uma perda significativa que pontua que ninguém é igual ao outro, não existem relações 

idênticas. Worden (1998) lista categorias no processo de luto normal, dividindo-as em 

sentimentos, 

raiva,culpa,ansiedade,solidão,fadiga,desamparo,choque,anseio,emancipação,alívio e 

estarrecimento como também depressão. 

Hoje, se fala que a morte é envolto em um véu e que é tabu social considerando 

anti-natural, morrer é uma derrota da humanidade, tornado significativo e com 

intensidade, principalmente quando se é de uma parente que deveria ser “protegido” por 

seus pais. (SILVA, 2009, p. 91). Portanto, deve-se focar em buscar compreender como é 

o processo de luto destes “sobreviventes”, tendo uma atitude acolhedora, em que a família 

se sinta apoiada, e consiga expressar sentimentos com segurança e entendendo que não 

serão julgados. Ocorreram consideravelmente um crescente aumento de mortalidade a 

cada mês analisado no ano de 2020, nas localidades onde se constataram mortes em 

massa, se comparado aos meses do ano anterior. Esse crescimento coincidiu coma a 

pandemia do novo coronavírus no país. A razão de mortalidade padronizada entre os 



 
 

estados separa as capitais dos demais municípios, onde permite avaliar grande variação 

regional em magnitude maior nos estados com excesso entre homens nos meses de março 

a maio de 2020. 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo apresenta uma realidade onde morte e luto que está acontecendo no 

mundo, visto que a população mundial  tem sido devastada por uma crise de saúde pública  

do novo coronavírus, causando mortes e lutos, sentimento este por meio da doença 

caracterizando processos de terminalidade.Muito são as demandas psicológicas que vem 

trazendo grandes complicações, tem acontecido nas práticas, tendo em vista  restrições 

impostas por conta da covid-19,fazendo com que seja necessário uma revisão  para criar 

métodos e estratégias psíquicas  a fim de mostrar uma  sistematização de conhecimentos 

nos tópicos ainda pouco explorados, no caso  da pandemia. 

Os estudos foram feitos a partir de uma busca avançada, entre os meses de março 

e maio de 2020, sendo utilizados com data que foi publicada nos últimos 16 anos (2004-

2020) essa busca científica corresponde aos objetivos desta RIL,pelas da pesquisa: 

(“COVID-19” OR “ novo Coronavirus disease 2019- nCoV” OR “Epidemic by 2019-

nCoV” OR “Coronavirus Outbreak 2019-nCoV”) AND (“mental health” OR 

“pandemics” OR “Social Isolation” OR “quarantine”). Os descritores foram selecionados 

de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings 

(MeSH/PubMed). Todos combinados pelos operadores booleanos AND e OR.  Salienta-

se que todos os descritores foi especificado por “Title/Abstract”. Foram considerados 

elegíveis artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com tempo de 

publicação entre 2004 a 2020; em vários idiomas, com suas informações dentro do 

assunto utilizando-se periódico Research, Society and Development, sites de órgãos 

governamentais e serviços de saúde; publicações que atendessem a pergunta norteadora. 

Foram extintos vários tios de manuscritos por não respeitarem o objetivo da pesquisa  

Com isso os resultados das publicações entre os anos inferiores a 2004 e que 

estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e 

eletrônico). Utilizaram-se as referências bibliográficas Mendeley versão 1.19.4, como 

ferramenta a fim de auxiliar na condução da RIL. No primeiro momento2(dois) dois 

autores independentes (MDP e LCO) Concluíram a leitura e avaliaram os títulos e 



 
 

resumos dos artigos que selecionaram de acordo critérios de inclusão/exclusão pré-

definidos que antese, tinham elegidos artigo de leitura íntegra. Não ocorreram opiniões 

diferenças entre os revisores na inclusão dos manuscritos, odos foram unanimes 

perceberam que atendiam os requisitos à pergunta norteadora deste estudo. 

Pandemias na sua realidade causam mortes em massa em pouco espaço de tempo, 

o que vem trazer implicações psicológicas diversas. No caso da (covid-19), algumas 

medidas são adotadas a fim conter a rápida escalada do número de infectados, como por 

exemplo, viagens e isolamento social que dificultam interações face a face entre membros 

de uma rede sócio afetiva. São considerados rituais de despedida esses processos das 

despedidas são realizados entre pessoas já eminentes a morte, vindo a favorecer a 

preparação ao luto. 

De acordo com Katharine Sher, professora de psiquiatria da universidade de 

Columbia, em Nova Iorque, cerca de 15% das pessoas enlutadas desenvolvem um luto 

prolongado, afetando muito a qualidade de vida da pessoa por ter extrema dificuldade em 

“ funcionar” em meio às tarefas e necessidades do dia. O principal sintoma é uma saudade 

tão intensa da pessoa que faleceu que a pessoa enlutada não consegue se concentrar em 

outros sonhos de vida, desejos e atividades. Segundo esta pesquisa, muitas pessoas que 

entram neste tipo de luto principalmente em uma pandemia devastadora desenvolvem um 

estado de grande tristeza e medo, sabendo que toas as pessoas estão sujeitas a se 

contaminarem por ainda não existir um meio,ou seja,uma vacina para serem 

imunizadas.Com essa problemáticas as autoridades competentes ficam sem ter o que fazer 

e ficam criando estratégias com intuito de proteger a população através .de isolamento 

social que por conseguinte causam depressões por se sentirem presas não podendo sair de 

casa por conta de uma pandemia que ainda não foi encontrada soluções pra ser evitada,e 

que pode gerar mortes em um simples aperto de mão. 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisas pela internet em assuntos 

relacionados ás consequências grave da pandemia que, por conseguinte trouxe luto por 

mortes em várias famílias do mundo inteiro, e assim demonstro detalhes pelos relatos de 

pessoas no site inumeráveis. Nessas situações enumero diversos casos da doença. Nos 

primeiros sintomas as pessoas devem procurar uma unidade de saúde de pronto 



 
 

atendimento, e poder salvar suas vidas. Em seguida encontrar uma rota de deslocamento 

ao destino de um hospital com menor superlotação. 

Diante dessa realidade, o presente estudo é fazer conhecer os processos de 

terminalidade, morte e luto ocasionado pela pandemia corona vírus (covid-19), buscando 

entender as demandas psicológicas emergentes e analisar as implicações para a prática. 

Com tanto, estão sendo tomados sumariamente experimentos relatados em diferentes 

países na crise da pandemia, sendo discutidas possíveis adaptações em intervenções 

tradicionais através de entrevista, utilizando psicólogos nos processos terminais por 

mortes e luto, dentro das restrições impostas frente à doença. 

Para uma maior necessidade de aprimorar os registros de casos, as autoridades de 

saúde terão que ser responsáveis pelas condições e regularidade com agilidade na 

atualização, sendo transparente e realizando todo um monitoramento com eficiência. A 

constante revisão dos sistemas de informação devem ser encarados como prioridade 

principalmente na saúde, se não atentarem para isso todo o esforço será perdido, vendo 

que tem-se construído por várias décadas o pilar mais consistente no controle de doenças 

e sabe –se ainda o contato se dá por meio direto com as mãos nas maçanetas de portas, 

escadas rolantes, aproximação bem como aglomerações das pessoas entre si, em uma 

contaminação generalizada. Esses acontecimentos se tornaram universais em fase do 

capitalismo contemporâneo que se unifica em um processo social da saúde, tornando–se 

uma pandemia mundial, ocasionando inumeráveis mortes pela covid-19, contaminando e 

trazendo mortes de grandes proporções a todas as gentes, fazendo com que as famílias se 

tornem enlutadas. 

Segundo reportagens, não há despedidas, não há velório, a urna permanece lacrada 

e o enterro acontece em poucos minutos, muitas vezes sem bênçãos caras aos que se foram 

e, especialmente aos que ficam com a missão de absorver emocionalmente a perda. Tantas 

negações tomam parte dos funerais em todo o mundo, sem exceção no Brasil diante da 

epidemia causada pelo novo coronavírus. Muito além dos efeitos físicos sobre os 

contaminados, a ausência das despedidas tal como eram conduzidas segundo costumes e 

convicções religiosas se impõe como obstáculo à sempre lenta e dolorosa jornada do luto. 

“Os enlutados acabam lidando com a situação da pior forma, envoltos em uma terrível 

sensação de impotência”, diz Juliana Batista, psicóloga da UTI do hospital Sírio- Libanês, 

de São Paulo. 



 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo apresenta o envolver de toda sociedade a uma adoção de 

precaução de medidas frente ao novo coronavírus que vem causando grandes mudanças 

no comportamento das pessoas nesse momento em todo mundo. A pandemia é um cenário 

que tem ocasionado um cenário de tragédia assustadora na humanidade, se faz necessário 

tomar medidas de emergência de forma rigorosa. O grande impacto tem trazido ao Brasil 

esforços de mãos unidas universalmente que vem trazendo uma aprendizagem na 

população mundial. A morte pela covid-19 é uma experiência que vem ocasionando 

emoções de um despreparo em que o parente não pode nem mesmo estar presente no 

velório. A ausência do ente querido por essa tragédia vem trazendo grandes transtornos 

psicológicos gerando sentimentos emocionais chegando a um estado de impotência e 

claro a depressão. O envolvimento da sociedade a uma adoção de precaução de medidas 

frente ao novo corona vírus que vem causando grandes mudanças no comportamento das 

pessoas, nesse momento em todo mundo. A pandemia é um cenário notório em toda a 

humanidade, e por conta da crise as autoridades estão tomando medidas energéticas 

e.heterogênea entre os grupos de riscos, por ser os mais vulneráveis. Apresento alguns 

resultados que a pandemia do novo coronavírus trouxe as famílias: 

MEMORIAL DEDICADO A HISTORIA DE CADA UMA DAS VÍTIMAS DO 

CORONAVÍRUS NO BRASIL. Os nomes estão publicizados pela mídia, por isso este 

texto pode utilizá-los como coleta de dados para responder ao objetivo da pesquisa e para 

enfatizar a dor do luto dos familiares. 

Adalberto (50 anos) “Minha família e meu porto seguro” dizia ele – 1969 – 

2020. Muito extrovertido, um pai de família dedicado e amoroso, e alguém que 

amava a Deus acima de tudo, Era evangélico rigoroso. Foi embora deixando 

um nó na garganta e uma profunda tristeza em todos que o amavam. Adalberto 

nasceu em cruzeiro (SP) e faleceu em SÂO PAULO (SP), vítima do novo 

coronavírus. História revisada por Flávia Campos, a partir do testemunho 

enviado por sobrinha Simone Diniz , em 21 de maio de 2020. 

 

Agatha (25 anos)1995-2020 Viveu intensamente os seus 25 anos. Com muito 

amor, trabalhar no setor de regulação da UPA da Maré, Agatha, que também 

era médium, amava viagens, festas fotografia e a vida. Ajudar os outros com 

responsabilidades para ela era imprescindível. Gostava de se sentir útil. “linda 

demais em todos os sentidos! Mamãe nunca vai te esquecer. Te amo muito! 

Não é um adeus, mas até breve , pois acredito na imortalidade da alma e é isso 

que me conforta relata a mãe, Cátia Simone Lima Passos. Uma boa amiga que 

amava gatos. Foi filha , neta amiga , forte e festeira. ADM da UPA Maré e 

muitas outra preciosidades. “relata a amiga Ana Paula. Até parece que Agatha 

sabia o que ia acontecer. Algum dia antes de adoecer estava em um bar 

qualquer com a amiga, quando disse para ela: Vamos pra um bar melhor? A 

amiga não tinha dinheiro, relutou, mas Agatha disse que bancaria. Queria 

aproveitar ao máximo aquela noite. 



 
 

Foi assim poucos dias antes do seu falecimento e por toda a vida. Agatha 

sempre tirando o melhor de cada momento. Sua mãe conta que acabavam uma 

viagem e Agatha já comprava passagens para outra. Saia do Rock in Rio já 

pensando nos ingressos para o próximo. Também vivia com intensidade a vida 

doméstica, amava sua gata Cindy, curtia cozinhar, tomar uma cervejinha e 

comer vivia dizendo to com fome. Dedicava-se ao lazer, também se dedicava 

as suas obrigações, quando pequena, ficava sempre entre os três melhores 

alunos da classe Uma vez tirou 85 nos prova e insatisfeita, pediu para ser 

testada de novo. Fazia enfermagem, trabalhava na UPA, uma profissional 

dedicadíssima Kardecista, evangelizava crianças na comunidade e vivia 

revirando o armário para fazer doações. Agatha também era médium Alguns 

dias antes de morrer, viu um cavalo branco saindo da parede. Deduziu que o 

cavalo significava partida, não imaginava que pudesse ser a sua. Agatha nasceu 

no RIO de Janeiro (RJ) e faleceu, aos 25 anos, vítima do novo coronavírus. 

Jornalista desta história Giovanna Madalosso, em entrevista com a amiga e 

mãe Ana Paula e Càtia Lima,em  9 de maio de 2020. 

 Avani -1949 – 2020 A Dona Benta da Bahia. Era a única pessoa que sabia 

coçar as costas do neto Cauê, do jeitinho que ele gostava, até pegar no sono. 

Por mais que os pais tentassem, o menino de 12 anos sempre acabava indo 

dormir na casa d avó. “Sabe a Dona Benta? Era ela”, comenta Peterson 

Azevedo, pai de Cauê e genro de Avani. 

 “Quando ela se tornou avó pela primeira vez, a emoção veio à flor da pele, ela 

se viu novamente mãe”, explica Peterson. Nos últimos anos, dona Avani 

dedicava-se totalmente aos netos. Além de Cauê, era avó da Giovanna, de 11 

anos, do Luan, de 9 anos, e das gêmeas Lara e Louise, de 2 anos Paparicava os 

netos de toda forma possível. Seu grande objetivo, inclusive, era fazer o Luan 

gostar de comer alguma coisa além de nuggets e arroz. 

E se tem uma coisa que dona Avani era boa e gostava, era de cozinhar. “Eu 

sempre brinco que ela me pegou pela barriga, porque ela fazia um cozido 

maravilhoso”, conta o genro. “Uma cozinheira de mão-cheia, toda comida que 

você imagina, ela sabia fazer.” Também era excelente costureira, e sempre 

muito solícita e disposta a ajudar o próximo, chegou a fazer máscaras para os 

vizinhos do condomínio em que morava com a família. 

Mas, conquistar dona Avani não foi nada fácil. Quando começou a namorar 

Monique, sua filha do meio, só podia almoçar na cozinha, nunca na sala, 

mesmo que a conhecesse desde criança - “muita folga botar o namorado para 

almoçar na sala”. Com o tempo, no entanto, Peterson se tornou mais um filho. 

Ela confiava nele para tudo, desde resolver questões no cartório, até problemas 

na casa, como furar uma parede para colocar um quadro ou consertar o 

encanamento. “Ela me adotou, foi a minha segunda mãe. O amor que tinha por 

mim era incondicional. Consegui dobrar a sogra brinca.” Ela não me via como 

genro, mas sim como filho mais velho.”  

Além da religião, a família era a maior prioridade de Avani. Apesar de ser um 

tanto teimosa e cabeça-dura, quando metia uma ideia na cabeça, ninguém 

conseguia tirar. Era o grande alicerce, a cola que unia todos, especialmente nas 

datas comemorativas. Natal, Páscoa, aniversários eram todos por conta dela. 

Para o filho mais novo, Francisco Júnior, sempre fazia uma feijoada para cerca 

de 100 convidados. Segundo Peterson, junto com o cozido, essa era mais uma 

de suas especialidades.  

Nem mesmo para Chico, seu marido, foi fácil entrar para a família. Nos 4 anos 

que namoraram, que antecederam os 48 de casados, passaram uma boa parte 

em um relacionamento escondido da mãe de Avani, que faleceu em 2013. 

Peterson lembra que a sogra sempre costumava contar de uma vez que foi para 

a praia com Chico sem que a mãe soubesse. Quando descobriu, deu entrada no 

hospital local para que o casal voltasse logo e fez Francisco prometer que 

nunca mais faria algo do tipo. “É uma família de mulheres fortes”, elogia 

Peterson. Além de Monique e Francisco Júnior, também tiveram Silvana, a 

filha mais velha. 

Francisco Cleyton (45 Anos )1975-2020.Gostava de passear e fazia alegria da 



 
 

família. A alegria da família Amora. Tinha um coração gigantesco e generoso. 

Era muito divertido, muito competente e dedicado em tudo que fazia. Deixa 

saudades eternas e ótimas lembranças. Francisco nasceu em Fortaleza –ce e 

faleceu em Fortaleza- CE, aos 45 anos, vítima do novo corona vírus.  

A vida e a morte coexistem no espaço do corpo desde o nascimento. Não obstante, 

esta constatação morte e morrer são palavras que as pessoas costumam evitar e dizer é 

duas questões sobre as quais a maioria de nós procura não pensar. Este estudo teve como 

objetivo geral investigar na literatura as várias leituras de morte através de uma análise 

conformativa e mais especificadamente abordar os principais aspectos que facilitam e 

dificultam a elaboração do luto. Problematiza a necessidade de um aprofundamento sobre 

o tema e os inúmeros questionamentos sobre os meios de minimizar a angustia e o medo 

que envolve o homem diante da morte, da infância à velhice, abordando os aspectos 

psicológicos que giram em torno da mesma. Para tanto, buscou a porte teórico em 

ASSUNÇÃO (2005), KUBLER-ROSS (1996; 1998), dentre outros. 
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