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Resumo: O novo Coronavírus (COVID-19) trouxe mudanças significativas nas relações sociais. O
distanciamento social inviabiliza a interação dos enlutados às suas redes socioafetivas, impedindo
acompanhamento aos doentes nos hospitais e impossibilitando a realização de rituais que portam
concretude à elaboração do luto. Além disso, fez com que algumas etapas essenciais para atribuir
sentido à perda fossem suprimidas, potencializando angústias e sofrimentos. Frente a tal contexto, este
estudo tem como objetivo investigar o fenômeno do luto na atual conjuntura do Coronavírus. A
metodologia adotada consiste na revisão bibliográfica de artigos, notícias, cartilhas, depoimentos e
livros. Espera-se que a análise aqui proposta possibilite ampliar a compreensão sobre as manifestações
do luto no contexto da Covid-19, para colaborar com profissionais de saúde que lidam cotidianamente
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com esta realidade e com a sociedade, para apreensão da importância da escuta e acolhimento destas
demandas.

Palavras-chave: luto; Covid-19; psicologia.

Mourning and covid-19: some psychological aspects

Abstract: The new Coronavirus (COVID-19) brought significant changes in social relations. The social
distancing prevents people in mourning from interacting within their socio-affective networks depriving
the patients from being accompanied in hospitals and making it impossible to perform rituals that bring
concreteness to the elaboration of mourning, as well as causing suppression of some essential steps,
needed to give meaning to the loss, potentiating anguish and suffering. In this context, this study aims
to investigate the phenomenon of mourning in the current situation of the Coronavirus. The
methodology adopted consists of the bibliographic review of articles, newsletters and books. The
proposed analysis intent to broaden the understanding of the manifestations of mourning in the
context of Covid-19, to collaborate with the society and with health professionals who deal with this
reality  daily, in order to apprehend the importance of listening to and welcoming these demands.

Keywords: grief; Covid-19; psychology.

Luto y covid 19: algunos aspectos psicológicos

Resumen: El nuevo Coronavirus (COVID-19) trajo cambios significativos en las relaciones sociales. El
distanciamiento social impide que los afligidos interactúen con sus redes socioafectivas, privando a los
pacientes de ser acompañados en los hospitales e imposibilitando la realización de rituales que
concreten la elaboración del duelo, provocando la supresión de algunos pasos esenciales para dar
sentido a la pérdida, potenciando la angustia y el sufrimiento. En este contexto, este estudio tiene como
objetivo investigar el fenómeno del duelo en la situación actual del Coronavirus. La metodología
adoptada consiste en la revisión bibliográfica de artículos, boletines y libros. Elanálisis propuesto
pretende ampliar la comprensión de las manifestaciones del duelo en el contexto de Covid-19,
colaborar con los profesionales de la salud que se ocupan de esta realidad a diario y con la sociedad, a
fin de comprender la importancia de escuchar y acoger estas demandas.

Palabras clave: dolor; Covid-19; psicología.

Introdução

A
pandemia provocada pelo novo coronavírus, que tem marcado o ano de 2020, tem
como principal característica a alta transmissibilidade do vírus (Grincenkov, 2020). Os
sintomas geralmente se manifestam em um quadro clínico que varia de casos leves,

sendo que em alguns deles os sintomas podem nem se manifestar, a casos muito graves de 
síndrome respiratória aguda. Em concordância com Grincenkov (2020), a taxa de letalidade 
varia de acordo com a faixa etária e as condições clínicas do paciente.

Levando em consideração os sintomas da doença, a ausência de vacinas e o insuficiente 
conhecimento científico sobre esse novo vírus, a forma mais eficaz de combater a proliferação da 
COVID-19 e um colapso no sistema de saúde ainda é o isolamento social. De acordo com



Ferguson et al. (2020), há um significativo número de casos que necessitam de internação 
hospitalar e cuidados em unidade de terapia intensiva, uma vez que as intervenções 
farmacológicas são ainda insuficientes e carecem de mais estudos. Com o intuito de reduzir 
esses impactos da pandemia e o pico de incidência, considerando que o número de leitos de 
UTI e aparelhos necessários para o tratamento não atendem toda a demanda populacional, 
torna-se extremamente necessária a adoção da medida de isolamento social conforme Brooks 
et al., (2020) e Ferguson et al.(2020). No entanto, essa necessidade tem acarretado diversos 
impactos sociais e econômicos mundiais, além das questões psicológicas que levam as 
preocupações da doença para além dos sintomas físicos. Dentre essas preocupações, destaca-
se o sofrimento psicológico experienciado tanto pela população em geral quanto pelos 
profissionais da saúde envolvidos (Schmidt, Crepaldi, Bolze, Neiva-Silva & Demenech, 2020). 
Brooks et al. (2020) e Xiao (2020) discutem a importância de não se desprezar neste momento 
as implicações psicológicas geradas pela pandemia, pois podem gerar lacunas e consequências 
mais duradouras no enfrentamento dos desdobramentos negativos associados à doença e 
também no processo de luto em caso de óbitos.

Nesse sentido, o presente estudo volta-se para a compreensão de como os protocolos de 
saúde pública que impossibilitam as visitas nos hospitais e a mudança nos ritos tradicionais, 
como velórios e enterros, podem impactar no processo de luto e na saúde mental de 
familiares. Este ensaio teórico é um desdobramento do projeto de extensão Psicologia 
Hospitalar e Equipe Multiprofissional Interdisciplinar na promoção de Saúde vinculado ao 
Hospital Universitário de Maringá (HUM). O projeto é supervisionado pelos profissionais 
psicólogos envolvidos no setor de Psicologia do HU e orientado por uma professora do 
departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, e tem por objetivo prestar 
atendimento psicológico aos acompanhantes e pacientes internados na instituição. Os 
atendimentos são realizados por profissionais da Psicologia do setor, residentes, voluntários 
psicólogos e estagiários de Psicologia que atuam junto da equipe multiprofissional no cuidado 
com o paciente. Além disso, os estagiários participam de supervisões semanalmente com a 
finalidade de receberem orientações para os atendimentos e compartilharem experiências 
conforme a necessidade de cada caso. O HUM é organizado nos seguintes setores: Clínica 
Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica de Ginecologia e Obstetrícia, Pronto 
Atendimento e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Adulto, Pediátrica e Neonatal. Como 
forma de organização, os estagiários são divididos nesses setores de acordo com seus 
interesses e habilidades, sendo possível realizar trocas. Para atendimentos na UTI são 
estabelecidos alguns critérios, como tempo de permanência no projeto e avaliação pelas 
supervisoras e orientadora quanto às habilidades de manejo em situações delicadas devido à 
complexidade do setor. Também faz parte do projeto a construção de artigos e apresentações 
de trabalhos em congressos e eventos.

Método

Considerando as exposições acima buscamos sistematizar fontes a partir de uma revisão 
narrativa da literatura acerca dos processos de morte e luto e de discussões referentes à 
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. De acordo com Rother (2007), a revisão narrativa de 
literatura não tem como objetivo esgotar as fontes de informação por meio de buscas 
exaustivas e sofisticadas, podendo a seleção do estudo estar sujeita à subjetividade dos 
autores. O uso dessa estratégia torna-se aqui importante para sistematização de fontes 
correlatas ao tema ainda pouco explorado. Realizamos buscas nas bases de dados SciELO, 
PePSIC e no portal de pesquisa Google Scholar utilizando as palavras chaves “luto”, “luto e



coronavírus”, “COVID-19”, “luto e pandemia”, “pandemia e coronavírus”. As buscas foram 
realizadas nos meses de maio e junho de 2020. Neste ensaio partimos do enfoque teórico da 
fenomenologia e existencialismo. Utilizamos notícias e publicações disponibilizadas em 
organizações e institutos ligados à saúde como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS), além de livros voltados para a temática do luto e da psicologia 
hospitalar. Com base no que foi pesquisado dividimos o ensaio nas seguintes categorias de 
reflexão: sobre o luto, sobre a atuação da Psicologia e, por fim, análise de depoimentos.

Sobre o luto

O vírus SARS-CoV-2 tem afetado o mundo inteiro e milhares de pessoas morreram em 
decorrência dessa pandemia. Para os familiares e amigos dessas pessoas, as perdas são 
irreparáveis e, para lidar com isso, precisarão de muito apoio e empatia. O respeito ao 
processo de luto é uma das possíveis formas de cuidado para com essas pessoas, visto que é 
um processo que exige uma sensibilidade e uma sutileza muito grande, pois cada um pode 
desenvolvê-lo a sua maneira, de forma bastante singular. Essa singularidade pode também ser 
percebida nas formas como o luto é visto, a depender do momento histórico e da cultura de 
cada um, uma vez que, segundo Fiocruz (2020, p.2) “cada sociedade estabelece os códigos 
culturais aceitáveis para o estabelecimento de rituais fúnebres de seus entes queridos, que 
envolvem desde cerimônias de despedidas, homenagens, até modos diversos de tratamento 
dos corpos, como o enterro ou a cremação”.

O luto é um processo natural diante da perda de alguém ou do rompimento de um vínculo. 
Diversos autores têm estudado a temática do luto (Crepaldi, Schmidt, Noal, Bolze, & Gabarra,

2020; Kovács, 1992; Kubler-Ross, 2017; Parkes, 1998;) a partir de diversas abordagens teóricas. 
O processo de luto não ocorre apenas quando há a morte de alguém, mas pode se desenvolver 
também por outras perdas, como, por exemplo, o fim de um relacionamento, o fim de um 
ciclo, a perda de um emprego, aposentadoria, dentre outros. Durante uma pandemia é comum 
também que as pessoas sofram com o que é chamado de luto antecipatório que se expressa 
sem a pessoa ter perdido alguém de fato (Kovács, 1992). Este processo é provocado diante das 
incertezas e das mudanças na rotina da pessoa, que agora vive isolada de seus entes queridos 
e enfrentando o medo de perdê-los por conta da pandemia. Neste ensaio abordaremos 
especificamente o luto pela morte e, posteriormente, as implicações nesse processo causadas 
pela atual pandemia provocada pelo coronavírus que tem sido sentida por milhões de pessoas 
ao mesmo tempo.

Nos primeiros estudos psicológicos sobre o luto, Freud, em “Luto e 
Melancolia” (1917/2017), discorreu a respeito de uma proposta em relação à dinâmica 
psíquica do sujeito melancólico, considerando a perspectiva das implicações de perda de 
objeto e do luto não elaborado. Freud apresentou o luto como uma reação à perda do 
objeto pelo qual se tem investimento de energia libidinal, a perda de quem se ama, 
culminando em comportamentos que expressam sofrimento, desânimo e abatimento. 
Diferente da melancolia, no luto verificou-se a perda de um objeto real, e desta forma, 
para o indivíduo que investiu energia no objeto perdido, o mundo passa a não ter mais 
sentido e nem significado que justifique o prosseguimento com entusiasmo, estes quesitos 
serão reelaborados em um nível simbólico e na conclusão pode ocorrer a ligação da 
libido com outro objeto de amor. É válido frisar que um objeto não substitui o 
espaço do outro, apenas pode ocorrer transferência de energia libidinal de um dado objeto 
para outro. Desta forma, segundo o nome da obra do referido autor, “Luto e



Melancolia”, há uma correlação entre as circunstâncias que constam do título do texto, 
ao apontar que em ambas se observaria uma profunda prostração, uma resignação generalizada 
do interesse do mundo externo e uma considerável perda de atuação (Freud, 1917/2017).

Kübler- Ross (2017) afirma que o processo de luto pode ser dividido em cinco 
estágios e compreendê-los nos permite ter maior sensibilidade e cuidado em relação a dor 
da perda de um ente querido. O primeiro estágio descrito pela autora é o de 
negação e isolamento. Segundo ela, durante essa fase a pessoa acaba negando o 
problema e busca formas de não entrar em contato com a realidade. Um exemplo disso é a 
pessoa evitar falar sobre o assunto –comumente essa defesa é temporária e logo é 
substituída por uma aceitação parcial. O segundo estágio apresentado pela autora é o 
da raiva, onde o indivíduo se revolta e não se conforma por estar passando pela situação 
vivenciada. Normalmente essa raiva que a pessoa está sentindo propaga-se em vários 
sentidos e projeta-se no ambiente muitas vezes sem razão aparente. Na barganha, terceiro 
estágio descrito pela autora, geralmente a pessoa tende a negociar consigo mesmo, com 
a família ou com um ser superior, fazendo promessas na espera que assim sua situação 
melhore. Por fim, o último estágio mencionado pela autora é o da depressão, na qual a 
pessoa frequentemente fica melancólica, se isola e se sente impotente diante da 
situação. Esta fase pode ser um instrumento na preparação para o estado de 
aceitação que é o quinto estágio, no qual a autora afirma que o indivíduo já consegue perceber 
melhor a realidade e se mostra mais preparado para defrontar a perda. No 
entanto, os estágios do luto não são lineares, eles podem ocorrer em ordens diferentes, todos 
ao mesmo tempo ou não ocorrerem (Kübler- Ross, 2017).

Os estudos atuais retratam o luto de maneira mais ampla, a partir de 
uma visão biopsicossocial, mediante uma perspectiva de construção de significados, 
relacionando-o a uma resposta sistêmica e multidimensional. Atualmente, um dos modelos 
mais aceitos para a compreensão dos processos de luto corresponde ao modelo de 
Processo Dual do Luto, de Stroebe e Schut (1999), o qual enfatiza o enfrentamento, 
ou seja, o desenvolvimento de estratégias para lidar com a situação – com foco 
para a perda e para a restauração –considerando a oscilação, entre ambos os 
processos de enfrentamento, como relevantes para a elaboração. Os enfrentamentos 
direcionados à perda relacionam-se à busca pelo ente falecido, pela figura de apego 
perdida. Esses enfrentamentos incluem expressões de negação, evitação da realidade, 
sentimentos de saudade, entre outros que correspondam a dar espaço para a lembrança do 
ente. Já os enfrentamentos direcionados à restauração da vida referem-se à construção de 
estratégias que possibilitem ajustamentos recorrentes à perda, relacionados a desenvolver 
comportamentos adaptativos que se aproximem da nova realidade de perda. Portanto 
o luto é um processo dinâmico, de adaptação e transição, em que o fenômeno da morte 
se integra à subjetividade, ou seja, é um processo assimilado e integrado 
à individualidade do enlutado.

o Durante uma pandemia como a que estamos vivendo em que “de um momento para o 
outro, o mundo que conhecemos não é mais familiar” (Almeida, 2020, 15 de abril), 
entramos em confinamento e os dias ficaram mais longos. No entanto, o 
distanciamento social tornou-se uma recomendação extremamente necessária para 
conter a COVID-19, reduzindo ao máximo número de infectados e também para isolar 
as pessoas com sintomas. Essa medida é importante também para conter a 
sobrecarga do sistema de saúde e outros impactos sociais. Em contrapartida, esse 
distanciamento tem também fragilizado alguns vínculos que antes eram estabelecidos 
pessoalmente, como em muitos eventos que foram adiados ou cancelados, e daí a 
impossibilidade de nos reunirmos para as celebrações e rituais que podem ter bastante



significado para algumas pessoas. Esses impedimentos podem intensificar ainda mais alguns
sentimentos diante da impossibilidade de vivenciar os últimos dias de vida com um ente
querido acometido por esse vírus.

Frente a esse contexto, surge a importância de reinventarmos formas de realizar rituais de
despedidas e homenagens. Diante da impossibilidade do conforto físico de amigos e familiares
devido ao distanciamento, e também de não poder realizar velórios e funerais tal como são
feitos tradicionalmente, muitos manuais (Almeida, 2020, 15 de abril; Crispim, Silva, Cedotti,
Câmara & Gomes, 2020; Fiocruz, 2020; Sá-Serafim, Do Bu, & Lima-Nunes, 2020) têm sugerido
formas alternativas com o intuito de amenizar a dor e o sofrimento dos enlutados, uma vez
que o amor e o carinho podem ser expressados de várias formas. Retomar o antigo costume
de escrever cartas pode ser uma alternativa que demonstra muito afeto, e há também a
possibilidade dessas cartas serem virtuais, seja por e-mail ou por outra rede social. Eventos
virtuais também têm sido marcados por algumas plataformas de reuniões online como, por
exemplo, missas de sétimo dia, rito muito comum realizado por igrejas católicas, e outros
eventos religiosos. As limitações nos rituais de despedida têm feito com que as pessoas se
utilizem de formas mais criativas para homenagear os mortos. Um projeto chamado
Inumeráveis, idealizado pelo artista Edson Pavoni, é um memorial dedicado à história de
vítimas do coronavírus no Brasil. As homenagens são prestadas no site do projeto e também
nas redes sociais (Almeida, 2020, 15 de abril).

Sobre a atuação da Psicologia

Embora a atenção do mundo se volte principalmente e compreensivelmente para os impactos
diretos causados pela pandemia da COVID-19, como os impactos econômicos, número de
casos confirmados e as mortes, o que discutimos até aqui evidencia que é fundamental encarar
essa crise de saúde de uma perspectiva mais ampla. Os impactos psicológicos podem variar
entre ansiedade, síndromes de pânico, luto antecipatório e o desenvolvimento de um luto
complicado (Crepaldi, M. P., Schmidt, B., Noal, D. S., Bolze, S. D. A., & Gabarra, L. M., 2020;
Fiocruz, 2020;). Diante dessa realidade, a Psicologia, assim como as outras áreas da saúde, vem
enfrentando diversos desafios para lidar com a nova forma de atuação que a pandemia exige.

De acordo com Grincenkov (2020), historicamente, a psicologia hospitalar vem sendo realizada
por psicólogos clínicos que não demonstram a compreensão do real papel da psicologia no
campo da saúde. Contudo a psicologia hospitalar tem o importante papel de prevenção e
promoção de saúde em seu conceito ampliado. No hospital, o psicólogo volta seus
atendimentos para o comportamento das pessoas por meio da ação preventiva até o pós-
trauma. O Conselho Federal de Psicologia vem trabalhando para garantir que psicólogos e
psicólogas possam prestar serviço virtualmente com o intuito de resguardar os profissionais e
contribuir com as políticas de prevenção (Grincenkov, 2020).

Ainda para Grincenkov (2020), a Psicologia tem como foco trabalhar no suporte ao
enfrentamento da doença tanto com usuários quanto com familiares, principalmente por conta
do isolamento imposto pela COVID-19. Ela afirma que:

Sabe-se da importância do suporte familiar, especialmente presencial, neste momento de diagnóstico e
tratamento, agora aqui não mais possível. A Psicologia deve proporcionar, dentro das possibilidades, o
contato virtual entre paciente e família, visando minimizar o desamparo vivenciado por aqueles
pacientes diagnosticados. Visará também trabalhar os pensamentos e sentimentos decorrentes da



experiência, especialmente os pensamentos catastróficos, comuns em situações de adoecimento, em
especial às vítimas da pandemia, incluindo usuários e familiares, sempre pautando-se em evidências
científicas (Grincenkov, 2020, p.1).

Por conta dessa impossibilidade de manter a rotina das visitas presenciais, a visita virtual surge
como uma alternativa para garantir os vínculos e o apoio psicológico ao paciente durante o
período de isolamento e internação. Para que isso possa acontecer há alguns protocolos e
orientações, uma vez que manter os pacientes com seus próprios aparelhos telefônicos pode
não ser uma opção viável. O aplicativo WhatsApp, de acordo com Crispim (2020), pode ser
utilizado no ambiente hospitalar como ferramenta de visita desde que sejam organizadas
algumas tarefas e recomendações como, por exemplo, a disponibilização de aparelhos com
boa conectividade e com números e chips específicos para uso durante a pandemia, além de
profissionais que formem um time de comunicação e acolhimento para realizar as rotinas
diárias junto aos familiares. Para que isso seja desenvolvido, é necessário identificar um
cuidador principal para cada paciente que seja responsável por reunir os demais familiares
para as visitas virtuais e também transmitir informes e boletins médicos. Outro ponto a ser
considerado é observar as condições dos pacientes, como os que têm capacidade para
comunicação efetiva e os que não têm, e preparar os familiares os informando das condições
do paciente, estando disponível para acolhimento psicológico do paciente nas visitas.

Grincenkov (2020) também destaca um fator importante que diz respeito aos casos graves,
mas não somente a eles, ressaltando a prática dos cuidados paliativos, afirmando que cabe
também aos profissionais da Psicologia proporcionar qualidade de morte. “A experiência de
outros países tem nos mostrado intervenções como despedidas virtuais entre paciente em fim
de vida e familiares, o que pode ser uma forma de se minimizar os impactos futuros causados
pelo distanciamento” (Grincenkov, 2020, p.3). Essa é uma forma da Psicologia Hospitalar
proporcionar um espaço de suporte para os enlutados na tentativa de minimizar o
desenvolvimento de um luto complicado, considerando que nesse contexto aumentam suas
possibilidades, entendendo esse luto como um processo mais intenso e duradouro, pois “em
pandemia temos o processo de luto sofrendo atravessamentos, com desdobramentos que
potencializam o risco de agravar os sofrimentos psíquicos individuais e coletivos” (Fiocruz, 2020,
p.2).

Análise de depoimentos

Para melhor ilustrar as exposições feitas anteriormente sobre o sofrimento que as famílias
enlutadas têm enfrentado e a atuação da psicologia diante do momento atual, coletamos
alguns relatos e trechos de entrevistas realizadas e publicadas por alguns jornais online com
pessoas que vivenciaram perdas durante a pandemia.

Ele estava na linha de frente, tratando isso (covid-19). Foi infectado, internado e ficou só em um leito de
UTI, não tinha família e amigos perto. A gente não podia visitar, nem ver de longe. Foi enterrado sem
abrir o caixão. A gente pôs uma foto em cima para enterrar”, lamenta. “Morrer e ser enterrado desse
jeito. Acho que a gente não vai esquecer nunca. Não tem nada mais doloroso do que isso. (Mengue,
2020, 03 de abril).

Algumas horas antes de minha mãe morrer, eu fiz uma chamada de vídeo para ela e a ouvi dizendo os
nomes de suas pessoas mais próximas e amadas. Eu a acalmei por 15 minutos e conversei com ela



enquanto adormecia. Eu senti que ela nunca mais acordaria. Depois do funeral, eu editei o vídeo e
acrescentei umas fotos para criar um memorial para minha mãe. Eu registrei também todos que
apareceram online e presencialmente. Foi quando eu lidei de fato com o luto pela perda de minha mãe.
Eu estava aflito havia três semanas, sem irritação, mas temia uma crise nas semanas seguintes. Mas
editar fotos da família e ouvir a música que eu usei, composta e executada pela minha sobrinha Jude
Pegler Webb, foi uma experiência emocionante. A tecnologia me ajudou a iniciar o processo de luto de
minha mãe, que morreu em 31 de março de 2020, aos 75 anos. Ela não havia contraído coronavírus
(Webb, 2020, 16 de maio).

De certo modo, por uma virada no destino, o coronavírus nos forçou a encontrar um jeito de nos
comunicarmos com familiares próximos que estão longe e de nos aproximar em um momento crucial
como esse (Webb, 2020, 16 de maio).

Nesses relatos percebemos o quanto a impossibilidade de estar próximo do ente querido no
momento em que ele estava doente e durante a despedida gera sofrimento e dificuldade para
a elaboração do luto. Em contrapartida, alguns relatos também mostram que em alguns o
sofrimento pela distância pode ser diminuído por meio dos recursos tecnológicos como
chamadas de vídeo, que vem sido oferecidas nos hospitais para aproximar os pacientes dos
familiares. O segundo relato mostra como foi importante para aquele filho a experiência de
realizar conversas online enquanto sua mãe estava internada, e sobre a oportunidade que os
recursos tecnológicos lhe deram de poder falar com ela nos minutos finais de vida. Além disso,
ressaltou também a influência de como a chamada de vídeo durante o velório e a edição do
vídeo foram importantes para que ele conseguisse lidar com a situação e iniciasse o processo
de luto. 

Em entrevista, a professora do Instituto de Psicologia da USP, Maria Julia Kovacs, ressalta que a
pandemia adiciona dificuldades nesse processo de elaboração pela perda de uma pessoa

querida que envolve sentimentos de diversas ordens e intensidades, mas explora também
essas formas alternativas como tentativa de alívio da dor, como os velórios e os enterros
virtuais, além dos projetos de manutenção de lembranças e memórias virtuais (IP Comunica,
2020, 05 de junho).

Considerações Finais

Entender que todos estamos vivenciando um luto coletivo e como podemos agir com respeito
aos nossos próprios sentimentos e com a dor do outro é de extrema importância para que
possamos enfrentar melhor o sofrimento que a pandemia vem produzindo, como o luto
abordado neste ensaio. Esse processo natural e singular, como já mencionado, é muito
importante para a superação de uma grande perda, ainda mais em um momento tão difícil de
pandemia como a que estamos vivenciando. Para conseguir lidar com estas perdas é
fundamental que as pessoas entendam a importância de vivenciar e respeitar o processo de
luto, assim como conheçam o papel do psicólogo neste momento, pois, a partir disso, poderão
compreender melhor o que estão sentindo e vivenciando, e também saberão onde buscar
ajuda para lidar melhor com esse momento e salvaguardar sua saúde mental.

Conforme orientação de Manejo dos Corpos do Ministério da Saúde e da Nota Técnica 04-2020
GVIMS-GGTES da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os familiares necessitam
receber informações sobre o risco de contaminação do seu ente falecido e aconselham que
sejam respeitados em sua dignidade, tradição e cultura, pertinente ao ritual de sepultamento.



Para corresponder às notas sanitaristas referidas considerando a relevância de não suprimir a
experiência dos rituais, tem-se registros da realização de funerais transmitidos online ou
gravados para reprodução posterior (Hernández & Berman, 2020). Há também relatos de
velórios com a participação de familiares via chamada de vídeo, como também rituais religiosos
pela internet.

A Fundação Oswaldo Cruz formulou uma cartilha de orientação à saúde mental e atenção
psicossocial na pandemia COVID-19, sobre o processo de luto no contexto da COVID-19, na
qual aborda estratégias de suporte e apoio emocional no enlutamento. Nela, há a proposição
de estratégias remotas de despedidas mediante o uso das tecnologias bem como a preparação
de equipes hospitalares para o contato com os familiares.

Destarte, concebe-se a importância dos rituais de despedida concernentes ao contexto de
morte para a validação social e concretude da elaboração do luto bem como a relevância de
uma política humanizadora no que diz respeito à atuação dos profissionais de saúde ao que
tange a acolher as novas demandas vigentes.
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