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RESUMO 

Apesar de na atualidade o tratamento para o câncer estar bastante desenvolvido 
e possibilitar a cura em muitos casos, sobrevive ainda o estigma do câncer como 
uma doença potencialmente fatal e geradora de intenso sofrimento. Ao agir diante 
das condições que a dor suscita, o médico é constantemente confinado às 
questões relacionadas ao seu sofrimento e de seu paciente, as quais rompem seu 
equilíbrio, desestabilizando-o emocionalmente. A exposição diária ao sofrimento e 
às perdas pode levar o profissional que atua na área de onco-hematologia a 
experienciar fortes e intensas emoções tais como sentimentos de inadequação, 
pesar, raiva, desilusão, frustração, sentimento de fracasso, desejo de evitar os 
pacientes e até desligar-se do trabalho. O despreparo da equipe de saúde para 
lidar com a terminalidade tem duas conseqüências para os profissionais: a 
primeira representa a sensação de fracasso do que seria sua missão; a segunda 
consequência se manifesta no afastamento que impede o profissional de 
conhecer o universo desse paciente. O luto deve ser compreendido como um 
processo normal e esperado de elaboração de qualquer perda significativa e é 
importante para a saúde mental na medida em que proporciona reconstrução e 
adaptação às mudanças. A vivência do luto pode se tornar ainda mais difícil 
quando se trata de uma perda que envolve ambivalência, como as vividas pela 
equipe de saúde O processo de luto do profissional de saúde ainda não é 
reconhecido e existe pouca ou nenhuma oportunidade de expressão pública para 
facilitar a expressão e elaboração desse luto. É fundamental pensar no cuidado 
com os cuidadores, possibilitando uma reflexão frente às questões emocionais e 
ao sofrimento gerado pelas inúmeras e constantes perdas que são vivenciadas ao 
longo da carreira. 
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1. Introdução 

A ideia de realizar o presente trabalho surgiu a partir das leituras e 

discussões realizadas durante o Curso de Aprimoramento em Luto e também a 

partir da reflexão de minha prática profissional na assistência ao paciente e à 

equipe de saúde em um Serviço de Hematologia. 

Nesse trabalho, procurei realizar uma revisão bibliográfica acerca do 

impacto das perdas e da morte do paciente nos profissionais de saúde e de que 

forma estes são capazes de lidar com os sentimentos suscitados no exercício da 

prática profissional. 

As perguntas que motivaram minha pesquisa foram: os profissionais 

de saúde vivenciam sentimentos de pesar após a morte de um paciente? Os 

profissionais percebem-se como enlutados? De que maneira pode ser possível a 

elaboração de seus lutos? A não-elaboração dos lutos pode acarretar impactos 

tanto na vida do profissional quanto na qualidade do cuidado prestado ao 

paciente? 

As perdas e, principalmente, a morte, continuam sendo grandes tabus 

em nossa sociedade. Apesar de a morte ser a única certeza que temos quando 

nascemos, ela não vem sendo tratada como algo natural. Vários trabalhos 

constatam que a forma adotada pelos hospitais para tratar a morte é colocá-la no 

lugar da exclusão, do silêncio. A respeito dela, nada deve ser falado, como 

também não devem ser demonstrados os sentimentos que a mesma desperta na 

equipe. Contudo, observa-se que a morte – bem como o paciente que dela se 

aproxima – é um assunto que não deixa de inquietar. 

É natural e universal que os profissionais de saúde possuam algum 

tipo de sentimento em relação a seus pacientes. Ao tratar de um paciente, o 

profissional de saúde acaba se vinculando a ele de alguma forma, através de 

identificações, de seu desejo de cuidar ou simplesmente para cumprir a tarefa 

para qual foi treinado. Entretanto, ao vincular-se, tem início também a 

possibilidade de rompimento desse vínculo, capaz de gerar intensos sentimentos 

de pesar. 
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No primeiro capítulo serão expostas algumas especificidades do 

profissional de saúde que presta assistência ao paciente onco-hematológico. Em 

seguida, a partir da Teoria do Apego de John Bowlby, será abordado o conceito 

de luto como processo. Mais adiante, a abordagem do conceito de luto não-

reconhecido nos ajudará a pensar de que forma se dá o luto da equipe de saúde. 

Finalmente, serão discutidos os impactos do pesar e do luto nos profissionais de 

saúde e de que forma pode ser possível sua elaboração. 
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2. Especificidades da assistência em Onco-hematologia: Lidando com as 

perdas e com a morte 

 

O médico tornou-se o responsável por combater e vencer a morte, é 

aquele que decide tecnicamente o momento da morte e as circunstâncias do 

morrer. Dessa maneira, o profissional assume-se como onipotente e prioriza o 

salvar o paciente a qualquer custo a fim de corresponder às expectativas 

idealizadas do preservador de vidas. No entanto, a ocorrência da morte e de 

doenças incuráveis solapa tais preceitos, fazendo o médico se defrontar com sua 

insignificância diante de situações irreversíveis: depara-se consigo mesmo, com a 

própria finitude, frustrando-se.  

Com efeito, temerosos por esses sentimentos, é no isolamento das 

emoções que os médicos buscam uma de suas principais defesas contra a 

angústia. Gera-se a ideologia do distanciamento e da frialdade desumanizadora. 

A neutralidade, a alienação, e a indiferença são ditas sine qua non para o bom 

desempenho do trabalho, uma vez que afastam o sofrimento do profissional frente 

à morte do outro e de si mesmo. 

É inevitável a presença de dor e sofrimento neste ambiente insalubre 

que afeta emocionalmente o profissional de saúde. Tal aspecto torna a Medicina 

uma das ciências que mais expõem o homem a seus conflitos essenciais, a seus 

mais categóricos limites. Na prática médica, as pessoas se encontram 

marcadamente expostas a pressões e desgastes. Ao agir diante das condições 

que a dor suscita o médico é constantemente confinado às questões relacionadas 

ao seu sofrimento e de seu paciente, as quais rompem seu equilíbrio, 

desestabilizando-o emocionalmente. 

Apesar de na atualidade o tratamento para o câncer estar bastante 

desenvolvido e possibilitar a cura em muitos casos, sendo considerado até 

mesmo como uma doença crônica, sobrevive ainda o estigma do câncer como 

uma doença potencialmente fatal e geradora de intenso sofrimento.  
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Conforme Helman (1994), na nossa sociedade, o câncer é uma 

metáfora do mal, visto como portador de poderes malignos, que atua de forma 

descontrolada e destrutiva contra o corpo humano e a sociedade. Afirma o autor 

que as metáforas dos problemas de saúde, particularmente no que se refere às 

condições graves como o câncer, trazem consigo uma série de associações 

simbólicas, que podem afetar profundamente a maneira como as vítimas 

percebem sua doença e o comportamento de outras pessoas em relação às 

mesmas. 

Os pacientes onco-hematológicos são por muitas vezes afetados por 

cânceres crônicos e/ou incuráveis, tais como leucemias, linfomas e mielomas 

múltiplos, o que diminui sua qualidade de vida e requer tratamentos altamente 

debilitadores, assim como também constituem uma ameaça à vida. Os pacientes 

estão sujeitos a um grande estresse psicológico e a possíveis desordens 

psiquiátricas. A exposição diária ao sofrimento e às perdas pode levar o 

profissional que atua na área de onco-hematologia a experienciar fortes e 

intensas emoções tais como sentimentos de inadequação, pesar, raiva, desilusão, 

frustração, sentimento de fracasso, desejo de evitar os pacientes e até desligar-se 

do trabalho.  

Mazzorra (2009) afirma que, embora testemunhar a morte seja parte 

da vida, assim como caminhamos em direção a nossa própria morte, deparar-nos 

com ela é sempre um amargo lembrete de nossa finitude e impotência, é viver a 

dura realidade da separação e aprender a viver sem aquela pessoa. Portanto, 

trata-se de uma experiência que pode afetar o profissional de saúde em diversos 

âmbitos de sua vida (afetivo, físico, comportamental, social e espiritual), 

precisando ser elaborada por meio do processo de luto. A pergunta que fica é: 

existe a possibilidade de elaboração do luto em uma equipe de saúde? Os 

profissionais são capazes de se perceber como enlutados, de reconhecer seu luto 

para então serem capazes de elaborar as freqüentes perdas às quais estão 

expostos diariamente? 

Em uma unidade de saúde onco-hematológica, os profissionais 

encontram-se expostos e vivenciam perdas diárias. As perdas já começam a 

acontecer no momento da investigação e do diagnóstico. Ao dar a notícia do 
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diagnóstico de câncer, vivenciam a perda da saúde, a perda da sensação de uma 

certa fantasia de invulnerabilidade que nos faz “imortais”. Quando dá a um 

paciente a notícia de que ele tem câncer, o médico pode também ser afetado pela 

possibilidade de que esse mal também pode acometê-lo. Muitas vezes, acabam 

dando o diagnóstico de maneira impessoal e até mesmo fria, a fim de poder evitar 

um maior contato com o sofrimento do paciente e seus familiares quanto com o 

próprio sofrimento.  

Durante o tratamento, a equipe também vivencia inúmeras perdas, 

pois nem sempre o tratamento acontece como esperado e até mesmo desejado. 

São muito freqüentes os tratamentos que se iniciam como de baixo risco e que ao 

longo da jornada vão mudando de status. O paciente que em um primeiro 

momento é avaliado como possível bom respondedor, pode, de uma hora para 

outra, mudar a sua resposta ao tratamento. Muitas vezes acontece também a 

progressão da doença ao longo do tratamento, em um momento em que, até 

então, acreditava-se que tudo correria bem. Grandes são, também, as 

possibilidades de recaída, de volta da doença após o término dos ciclos de 

quimioterapia e até mesmo após o transplante de células-tronco hematopoiéticas, 

tratamento bastante indicado em casos de leucemias, linfomas e mielomas 

múltiplos, um procedimento complexo, agressivo, e paradoxal, já que tanto pode 

recuperar a vida do paciente como pode levá-lo à morte. 

Vários trabalhos constatam que a forma adotada pelos hospitais para 

tratar a morte é colocá-la no lugar da exclusão, do silêncio. A respeito da morte, 

nada deve ser falado, como também não são demonstrados os sentimentos que a 

mesma desperta na equipe. Contudo, observa-se que a morte – bem como o 

paciente que dela se aproxima – é um assunto que não deixa de inquietar, 

detendo a preocupação do ser humano desde sempre. 

Ao observarmos a atuação da equipe de saúde onco-hematológica, 

resta evidente o despreparo para trabalhar com a morte, uma vez que o papel da 

equipe para a sociedade está vinculado ao diagnóstico do mal e sua erradicação. 

Em relação ao profissional de Medicina, isto fica ainda mais evidente, pois quanto 

maior é sua impotência em manter a vida do paciente, maior sua resistência em 

relação à morte. 
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O despreparo da equipe de saúde para lidar com a terminalidade tem 

duas conseqüências para os profissionais. A primeira representa a sensação de 

fracasso do que seria sua missão: curar o doente, do qual decorre o abandono do 

paciente a seu próprio destino. A segunda conseqüência se manifesta no 

afastamento que impede o profissional de conhecer o universo desse paciente, 

suas queixas, suas esperanças e desesperanças, em suma, tudo o que ele sente 

e pensa nesse período de sua vida e cujo conhecimento ajudaria a se aproximar 

do terminal. 

Labate e Cassorla (1999) consideram que o profissional de saúde 

defronta-se, em seu cotidiano, com situações que mobilizam o emocional, por 

vezes de forma intensa. Isso não só dificulta seu trabalho como o confunde diante 

dos aspectos técnicos, acarretando-lhe um grau considerável de sofrimento 

pessoal. Afirmam que podem ocorrer processos de identificação patológica com o 

sofrimento do paciente ou com sua doença, tornando o trabalho do profissional de 

saúde “insalubre” do ponto de vista psicológico.   

Ferreira Santos (1983) ressalta que a equipe de saúde objetiva a luta 

contra a morte, uma luta incessante, à medida que a medicina se desenvolve e a 

equipe adquire mais conhecimentos. A tecnologia altamente sofisticada permite 

diagnósticos precoces, avanços na terapêutica, transplante de órgãos, 

substituição de vasos importantes, recuperação de paradas cardíacas, respiração 

através de aparelhos. Mas, por vezes, a Medicina fracassa no seu objetivo de 

prolongar a vida até o máximo possível, fracassa em sua ilusão de que o ser 

humano pode ser imortal e que o médico pode ser capaz de manter seu paciente 

vivo para sempre... E, a partir da ideia de fracasso, acabam surgindo muitos 

sentimentos de depressão, impotência, negação e evasão. Segundo Kovacs 

(2003), ao se priorizar, no hospital, o salvar a vida do paciente a qualquer custo, a 

ocorrência da morte ou de uma doença incurável pode fazer com que o trabalho 

da equipe de saúde seja percebido como frustrante, desmotivador e sem 

significado.  

Em relação à equipe que trabalha com pacientes oncológicos 

Rodrigues (1998) afirma que a tarefa de cuidar do paciente oncológico é também 

complexa do ponto de vista emocional, sendo que uma das maiores dificuldades 
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encontradas pelos profissionais de saúde dos Serviços de Onco-Hematologia é 

lidar com situações em que o agravamento do caso é inevitável, uma vez que sua 

formação privilegia o curar, no sentido re restabelecer a saúde, “restando” nessas 

situações em que a cura nem sempre é possível, a difícil tarefa de cuidar sem 

necessariamente curar. 

Pessini (1997) define esses dois paradigmas vinculados à ação de 

saúde, no paradigma do curar, o investimento é na vida a qualquer preço, no qual 

a Medicina de alta tecnologia se torna presente e as práticas mais humanistas 

ficam em segundo plano; no paradigma do cuidar, há a aceitação da morte como 

parte da condição humana; leva-se em conta a pessoa doente e não somente a 

doença, enfatiza-se a multdimensionalidade da própria doença e a dor total. 

Por outro lado, não evitar ou adiar a morte, ou mesmo não conseguir 

aliviar o sofrimento pode trazer, ao profissional, a vivência de seus limites, de sua 

impotência, de sua finitude, o que pode ser extremamente doloroso. 

Negar a morte pode passar uma idéia de força e controle. Entretanto, 

uma perda seguida de uma precária ou “má” elaboração do luto – quando não se 

permite a expressão da tristeza – principalmente quando o profissional sequer 

percebe o quão foi afetado pelas perdas vivenciadas na rotina de trabalho, traz 

graves conseqüências, como a maior possibilidade de adoecimento. O luto mal 

elaborado está se tornando um problema de saúde pública, dado o grande 

número de pessoas que adoecem em função de uma excessiva carga de 

sofrimento sem possibilidade de elaboração. E isso também afeta os profissionais 

de saúde que cuidam do sofrimento alheio e que, muitas vezes, não têm espaço 

para cuidar de sua própria dor (KOVACS, 2003). 

Para Labate (1997) dependendo do modo como o profissional de 

saúde lida com seus sentimentos despertados na relação com o paciente, pode 

excluir, em muitas ocasiões, a dimensão psicológica, ocasionando maior 

sofrimento e frustração a si próprio e ainda limitando a qualidade da atenção que 

o paciente recebe. 

Na assistência ao paciente onco-hematológico é possível perceber 

que a formação de vínculos entre paciente-profissionais de saúde é reforçada por 
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características do próprio tratamento. Na maioria das vezes, trata-se de um 

tratamento longo, no qual o paciente permanece durante vários meses ligado à 

equipe. As idas ao hospital para consultas e realização de quimioterapia são 

constantes, sendo o contato com a equipe muito intenso e próximo.  

Bowlby (2006) aborda a tendência, no ser humano, de estabelecer 

vínculos afetivos fortes, estreitos, o que é o caminho para entender a reação 

emocional que ocorre quando esses vínculos são quebrados. Quanto ao 

profissional de saúde, afirma que um contato maior com o paciente pode gerar 

vínculo afetivo e esse fato de adquirir vínculo pode levar a vivenciar a perda, 

quando acontecer, visto que, segundo Parkes (1998), “só se perde aquilo que se 

tem”. 

No que diz respeito ao comportamento evitativo em aproximar-se do 

paciente, Prizanteli, Santos e Camazi (2005) relatam que evitar o vínculo para 

evitar a perda é o mesmo que desistir da vida por medo de morrer. A qualidade da 

relação estabelecida pode ser positiva tanto para o doente, que se sentirá 

apoiado e bem cuidado, quanto para o profissional de saúde, que poderá sentir-se 

mais completo. Para tanto, ele precisa cuidar adequadamente de suas próprias 

questões emocionais.  

O sofrimento como resposta a um evento de estresse no ambiente de 

trabalho pode acarretar conseqüências no consciente e no inconsciente dos 

profissionais de saúde. O comprometimento relacionado ao sofrimento psicológico 

pode afetar o convívio social e a rotina de trabalho. Esse estresse gerado pelo 

trabalho é chamado de síndrome de burnout. 

A síndrome de burnout, também denominada de síndrome da estafa 

profissional, constitui um quadro bem definido caracterizado por exaustão 

emocional, despersonalização e redução da realização pessoal. A exaustão 

emocional representa o esgotamento dos recursos emocionais do indivíduo. A 

despersonalização é caracterizada pela insensibilidade emocional do profissional, 

que passa a tratar clientes e colegas como objetos. Trata-se de um aspecto 

fundamental para caracterizar a síndrome de estafa, já que suas outras 

características podem ser encontradas em quadros depressivos em geral. Por fim, 
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a redução da realização pessoal (ou sentimento de incompetência) revela uma 

autoavaliação negativa associada à insatisfação e à infelicidade com o trabalho. 

(TUCUNDUVA et al, 2006). 

Dessa maneira, podemos pensar o quanto desse estresse vivenciado 

pelos profissionais de saúde em um Serviço de Onco-Hematologia, muitas vezes, 

ocorre em nome do sofrimento intenso compartilhado com o paciente com o qual 

foi estabelecido um vínculo afetivo. É importante ressaltar que os próprios 

profissionais de saúde, muitas vezes, não reconhecem tais vivências como um 

rompimento de vínculo afetivo, mas como parte de sua rotina de trabalho 

(RODRIGUES, 2011). 
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3. O processo de luto 

 

Segundo Bowlby (2006), o luto é uma reação de rompimento de 

vínculos afetivos. Sua Teoria do Apego integra idéias da Psicanálise e da Etologia 

e aborda, fundamentalmente, a tendência dos seres humanos de estabelecerem 

fortes vínculos afetivos com alguns outros e as reações e perturbações da 

personalidade que ocorrem em situações de perda e separação. 

Ainda de acordo com este autor, o indivíduo não sente amor nem 

pesar por e qualquer ser humano, mas apenas por aqueles seres a quem está 

vinculado afetivamente. Bowlby (2006) descreve como núcleo do “vínculo afetivo” 

a atração que um indivíduo sente por outro indivíduo. A característica essencial 

da vinculação afetiva é, portanto, a tendência de duas pessoas permanecerem 

próximas uma da outra. 

Os vínculos afetivos e os estados subjetivos de forte emoção tendem 

a ocorrer juntos. Assim, muitas das mais intensas emoções humanas surgem 

durante a formação, a manutenção e o rompimento e renovação dos vínculos 

afetivos. Quanto à importância dos vínculos afetivos, Bowlby (2006) afirma ainda 

que é muito provável que a capacidade de vinculação tenha valor de 

sobrevivência para a espécie humana. 

Enquanto Freud (1917) explica o processo de luto do ponto de vista 

econômico, pela necessidade do psiquismo manter um equilíbrio pulsional, de 

controle e descarga de estímulos, o enfoque de Bowlby para compreender o luto 

está na necessidade do psiquismo de manter seus laços de apego. 

O luto é uma perda, por separação ou afastamento, que deixa alguém 

destituído de um objeto que lhe dá significado. Esse autor acrescenta que o 

enlutamento é definido como o processo psicológico mobilizado com a perda de 

um objeto amado, que comumente leva à renúncia do objeto.  

O luto deve ser compreendido como um processo normal e esperado 

de elaboração de qualquer perda e é importante para a saúde mental na medida 
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em que proporciona reconstrução e adaptação às mudanças. O processo de 

elaboração do luto é necessário na medida em que nós precisamos dar sentido 

ao que aconteceu em nossas vidas e retomarmos o controle sobre nós mesmos, 

sobre o mundo e sobre as relações afetivas. 

Parkes (1998) afirma que o processo de luto implica duas mudanças 

psicológicas: reconhecer e aceitar a realidade e experimentar e lidar com as 

emoções e problemas que advêm desta perda. Estas mudanças levam tempo e 

dependem das condições que irão prejudicar ou favorecer a elaboração desta 

perda. 

Ainda de acordo com Parkes (1998), perda e privação estão 

inseparavelmente ligadas, sendo impossível estudar uma sem a outra. O pesar, 

como reação ao luto, terá maior intensidade imediatamente após a morte, 

começando depois a diminuir, deixando para trás a reação à privação. 

Bowlby (2006) sugere que o curso do luto pode dividir-se em quatro 

fases principais, devendo ser compreendidas como padrões de comportamento e 

não como fases cronológicas. São elas: 

1. Fase de torpor ou aturdimento, que usualmente dura de algumas 

horas a uma semana e pode ser interrompida por acessos de 

consternação e/ou raiva extremamente intensas. É uma reação de 

defesa, sendo às vezes uma tentativa de continuar a viver como 

antes, como se nada tivesse acontecido. 

2. Fase de saudade e procura da figura perdida: a pessoa começa a 

se dar conta da perda que sofreu, gerando aflição e crises de 

choro enquanto que, ao mesmo tempo, há grande desassossego e 

preocupações coma pessoa perdida, muitas vezes acompanhada 

pela sensação de sua presença real. São comuns também 

impulsos para buscar e reaver a pessoa perdida, assim como um 

certo grau de auto-acusação, geralmente quando em torno de 

alguma ação ou omissão de menor importância. 

3. Fase de desorganização e desespero. Nessa fase há o 

reconhecimento de que a perda é imutável, ocorrendo uma 
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desmotivação pela vida, apatia e depressão. É comum também o 

isolamento social. 

4. Fase de maior ou menor grau de reorganização. Nesta fase, a 

depressão se mescla com sentimentos mais positivos, havendo 

maior tolerância e adaptação às mudanças e a possibilidade de 

reinvestir em aspectos de vida. Estabelecimento de uma nova 

relação com o que foi perdido. 

Há diferenças importantes de uma pessoa para outra, tanto no que se 

refere à duração quanto à forma de cada fase. É importante também ressaltar que 

nem sempre a pessoa reagirá da mesma forma em todos os lutos que vivenciar 

durante sua vida – o luto é particular, singular e circunstancial.  

Worden (1998), a partir das fases do luto descritas por Bowlby e do 

modelo de “trabalho de luto” de Freud, desenvolve o conceito de tarefas do luto. 

Considera que estas permitem uma melhor compreensão do processo de luto, na 

medida em que têm um caráter mais dinâmico que fases ou estágios, não 

precisam ser cumpridas em uma ordem definida, podem ser retrabalhadas, e 

implicam uma atividade por parte do enlutado no processo de luto. São elas: 

1. Aceitar a realidade da perda, o que requer a apreensão do teste 

de realidade de que a morte efetivamente aconteceu; 

2. Lidar com o impacto emocional causado pela perda; 

3. Adaptação em um ambiente sem o falecido; 

4. Reposicionar a pessoa perdida em sua vida e encontrar meios de 

lembra-se dela; encontrar lugar novo e apropriado para o falecido 

em sua vida emocional, transformando sua relação com este, 

reinvestindo na vida. 

 

Tanto os conceitos de fases/estágios do luto quanto as tarefas do luto 

nos auxiliam a compreender de que forma a pessoa enlutada vivencia sua perda 

e se a elaboração do processo de luto está sendo possível ou não. 

É necessário, entretanto, estarmos atentos para o fato de que, embora 

as fases e tarefas do luto sejam úteis como um balizador para avaliarmos na 

elaboração do luto, nem todos os enlutados passam por todas as fases e/ou 
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cumprem todas as tarefas, assim como também não há uma ordem fixa. As 

diferenças individuais e culturais devem sempre ser levadas em conta, uma vez 

que o luto deve ser compreendido como um processo singular. 

O Modelo de Processo Dual de Luto proposto por Schut e Stroebe 

(2001) traz um grande avanço ao oferecer uma nova estrutura para a 

compreensão de como os indivíduos se adaptam à perda de uma pessoa 

significativa. De acordo com esses autores, a maneira como uma pessoa 

responde a uma perda depende do significado que lhe é atribuído. 

O Modelo de Processo Dual de Luto especifica dois tipos de 

estratégias: orientação para a perda e orientação para restauração. Esta 

especificação é necessária porque a pesquisa dos autores demonstrou que a 

pessoa enlutada não apenas tem de enfrentar por si mesma a perda da pessoa 

amada, como também tem de fazer importantes ajustes em sua vida decorrentes 

das consequências secundárias da morte. Estes dois aspectos são fontes 

potenciais de estresse e ansiedade. O enfrentamento orientado para a perda 

refere-se, assim, a lidar com, concentrar em e trabalhar através de um algum 

aspecto da própria experiência da perda (p.ex., chorar com a morte, ter saudade 

da pessoa, olhar suas fotografias). O enfrentamento orientado para a restauração, 

por outro lado, inclui assumir as tarefas do cotidiano, reorganizar a vida, 

desenvolver novos papéis e evitar o pesar.  

É importante fazer esta especificação com relação ao enfrentamento 

primeiro porque ela nos permite definir significado adequadamente. Segundo, 

embora os dois tipos de estratégias estejam interrelacionados, não se pode 

atender aos dois simultaneamente: Enfrentar, em qualquer momento do tempo, é 

ou orientado para a perda ou orientado para a restauração. O indivíduo enlutado 

pode, de fato, em alguma medida escolher ignorar ou se concentrar em um ou em 

outro aspecto da perda. Assim, torna-se necessário introduzir um processo 

regulatório, que é chamado pelos autores de oscilação. Oscilação é um processo 

dinâmico, fundamental para o enfrentamento adaptativo, de alternância de 

enfrentamento orientado para restauração e para a perda, e alternância entre 

enfrentamento de um desses estressores e nenhum enfrentamento (distração 

completa, atividades diárias não relacionadas). O enfrentamento da perda, 
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portanto, é entremeado, por exemplo, com evitação de memórias e atenção aos 

estressores adicionais como gerenciar tarefas extras do lar ou lidar com as 

finanças alteradas. 

De acordo com Mazzorra (2009), o Modelo de Processo Dual, ao 

apontar que o enlutado oscila entre o enfrentamento voltado para a perda e o 

enfrentamento voltado para a restauração, traz um novo olhar para o processo de 

elaboração do luto, à medida que a elaboração não depende somente do 

“trabalho de luto”, mas também da capacidade que o indivíduo tem de afastar-se 

desse trabalho.   
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4. O luto não-reconhecido 

 

De acordo com Casellato (2005), o luto pode ser definido como uma 

resposta característica à perda de um objeto valorizado, seja a pessoa amada, 

um objeto material especial, emprego, status, casa, país ideal, parte do corpo. 

Assim, ao lidar com a morte do paciente, com a impossibilidade de curar, com os 

inúmeros diagnósticos de câncer, com as freqüentes recaídas, o médico acaba 

lidando com a perda de um ideal de curar. 

O luto é uma reação normal e esperada não somente em situações 

em que há a perda concreta em decorrência da morte de uma pessoa amada e 

cuja relação ou condição é reconhecida socialmente. Muitas vezes, o luto pela 

morte de um paciente não é reconhecido, uma vez que a relação entre o médico e 

o paciente é constantemente entendida como estritamente profissional e fria.  Mas 

será que é isso mesmo que acontece? Será que o médico, ao perder um paciente 

sofre apenas porque não cumpriu seu “papel profissional de curá-lo” ou sofre 

também pelo rompimento do vínculo afetivo? 

A vivência do luto pode se tornar mais difícil ainda quando se trata de 

uma perda que envolve ambivalência. Perdas ambíguas são aquelas que se 

caracterizam pela falta de clareza com relação ao que foi perdido, sobre quem 

perdeu ou ainda, se houve perda ou não. Com a incerteza sobre como reagir 

nessas situações, as pessoas freqüentemente não fazem nada, ou melhor, não 

expressam nenhum tipo de reação. Neste sentido, a perda que envolve 

ambivalência gera o luto não reconhecido, uma vez que passa a ser considerada 

“pequena e superável”, principalmente quando comparada às perdas por morte, 

após determinada convivência e vinculação com a pessoa amada (CASELLATO, 

2005). 

O conceito de luto não reconhecido foi cunhado por Kenneth Doka 

(1989) e parte do princípio de que qualquer sociedade tem um conjunto de 

normas, ou ainda, “regras de luto” que estão a serviço de especificar quem, 

quando, onde, como, por quanto tempo e por quem devemos expressar 

sentimentos de luto ou pesar. Porém, em qualquer sociedade estas regras de luto 
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podem não corresponder à natureza do apego, ao senso da perda, aos 

sentimentos dos sobreviventes.  

Ainda segundo Doka (1989, 2002) em nossa sociedade isso pode 

acontecer por cinco razões: 

a) O relacionamento não é reconhecido. O luto não pode ser 

reconhecido naquelas situações em que a relação do enlutado 

com a pessoa perdida não é baseada em laços afetivos entre 

parentes ou ligada à família. Esta situação pode envolver a 

intimidade de outro relacionamento não familiar e não pode ser, 

simplesmente, compreendida ou apreciada. 

b) A perda não é reconhecida. Em outros casos, a perda não é 

socialmente reconhecida como significativa. Há também casos em 

que a realidade da perda não é validada. 

c) O enlutado não é reconhecido. Isto ocorre quando a pessoa não é 

socialmente definida como capaz de enlutar-se; há pouco ou 

nenhum reconhecimento de seu senso de perda ou necessidade 

de enlutamento.  

d) A morte não é reconhecida. Isto acontece quando a morte 

representa uma das situações rechaçadas pela sociedade, não se 

enquadrando nas regras de luto. 

e) Modo de enlutar-se e o estilo de expressão do pesar não são 

validados socialmente. Nesta situação, o enlutado viola as regras 

emocionais do luto, na medida em que a forma de se expressar 

não é condizente com o que se espera socialmente nessas 

situações.  

Cabe ainda ressaltar que em muitas situações, como é o caso do luto 

da equipe de saúde, ocorre uma sobreposição destes diferentes aspectos de não 

franqueamento social, comprometendo ainda mais o enfrentamento e a 

elaboração da perda. 
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O silêncio da morte no contexto hospitalar traz a solidão do paciente, 

o isolamento da família e o distanciamento da equipe de saúde que evita seus 

próprios medos e angústias (CAMPOS et al, 2005). 

Quando a morte do paciente se aproxima é possível perceber o 

progressivo distanciamento dos profissionais de saúde. Nesse momento, a equipe 

de saúde é mobilizada por sentimentos de choque, negação, fracasso, tristeza, 

culpa, auto-recriminação, vergonha e fantasias de natureza e intensidade 

variadas. Esses sentimentos, diante da perda de um paciente podem perdurar, se 

não estiverem bem elaborados e podem reaparecer no contato com pacientes 

futuros, predispondo o profissional a um estresse agudo. Tais perdas 

consecutivas podem desencadear uma crise no âmbito profissional, em seqüência 

a uma crise emocional, cuja manifestação se caracteriza por esgotamento 

psíquico, redução da realização pessoal no trabalho e despersonalização – 

BURNOUT. 

Observa-se que parte da fadiga é atribuída à árdua natureza do 

trabalho e, a outra parte, é atribuída à necessidade de negar, constantemente, as 

emoções para adquirir a objetividade imprescindível. Assim, pode-se pensar o 

quanto desse estresse vivenciado pelos profissionais de saúde, muitas vezes, 

ocorre em nome de um luto que não é reconhecido nem validado socialmente, no 

qual não há espaço para que expressem seus sentimentos, pensamentos e 

comportamentos. Além disso, expressar e revelar seus sentimentos pode resultar 

numa resposta social ainda mais negativa. É importante observar que os próprios 

profissionais de saúde, muitas vezes, não reconhecem tais vivências como um 

luto, mas como parte de sua rotina de trabalho. 

É fundamental pensar no cuidado com os cuidadores, possibilitando 

uma reflexão frente às questões emocionais. Isto porque, se o profissional de 

saúde não conseguir elaborar suas angústias diante da morte do outro, 

dificilmente conseguirá também, modificar o seu comportamento e, muito menos, 

se preparar melhor para lidar com o paciente morrendo. 

Nas equipes profissionais nas quais existe continência para assuntos 

relacionados à perda e ao luto, são explícitos os benefícios para o profissional, 
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possibilitando o reconhecimento e a expressão do luto. Ao partilhar as perdas os 

profissionais se sentem pertencentes e acolhidos pelo grupo. Entretanto, também 

fica evidente que quando não há essa possibilidade de partilhar, as emoções 

relacionadas ao luto não validado ficam reprimidas ou ignoradas, acarretando em 

um desgaste físico e emocional. 

A morte e as perdas fazem parte do universo do profissional de saúde 

que atua em Serviço de Onco-Hematologia, porém, este mesmo profissional 

geralmente não se dá conta do seu sofrimento quando entra em contato com a 

morte, o morrer e as fantasias inconscientes que o acompanham. Ao não entrar 

em contato com esse sofrimento, gera a impossibilidade de elaboração de seus 

sentimentos.  
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5. Luto da equipe de saúde: Sobre a possibilidade de elaboração 

 

O processo de luto do profissional de saúde ainda não é reconhecido 

e existe pouca ou nenhuma oportunidade de expressão pública para facilitar a 

expressão e elaboração desse luto. 

Numa sociedade na qual a relação com a morte é marcada por 

evitação e negação, muitas são as situações em que não há reconhecimento 

social e, portanto, condições para expressar o pesar, compartilhar os mais 

conflitantes sentimentos e pensamentos e, então, receber apoio social e 

profissional para a reorganização diante da crise desencadeada por estas perdas 

(CASELLATO, 2005). 

Caparelli (2002) assevera que os sentimentos despertados por 

médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de 

saúde são semelhantes aos dos pacientes e familiares. Em sua pesquisa sobre a 

vivência dos médicos diante do diagnóstico de câncer infantil, observou que o 

médico convive com a negação, a raiva, a culpa, o pensamento mágico e 

sintomas depressivos. Sente-se impotente diante dos limitados recursos pessoais 

e científicos e dificuldades para identificar a lidar com seus próprios sentimentos. 

O paciente terminal deixa marcas no profissional que dele se ocupa. 

Contudo, segundo as características pessoais desse profissional, surgem distintas 

possibilidades de lidar com tais problemáticas. A primeira consiste em ele se 

utilizar de mecanismos de defesa contra a dor e o sofrimento, protegendo-se da 

aflição que nele é gerada, podendo ser questionado se é possível manter-se 

sempre distante e alheio ao sofrimento e à dor do outro. Uma segunda opção, 

referir-se-ia àqueles que convivem com a dor e com a ferida sempre aberta, 

sendo também esta uma estratégia pouco eficiente de elaboração das perdas, 

uma vez que o sujeito é invadido por sua angústia. 

Se a primeira forma de abordagem impede um relacionamento com o 

paciente e, muitas vezes, produz manifestações somáticas ou psicológicas no 

profissional, a segunda, em função de gerar uma angústia constante, 
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impossibilitaria a realização da tarefa profissional. Entretanto, existe uma terceira 

possibilidade que é a do profissional ter espaços em que essa angústia e dor 

sejam elaboradas e, assim, construir técnicas que lhe ofereçam uma forma de 

trabalho com esses pacientes. 

Para que seja possível um atendimento integral e humanizado ao 

paciente, é necessário que a equipe de saúde possa vincular-se àquele que é 

tratado/cuidado, sendo capaz de estabelecer bons vínculos e lidar com as 

emoções desse processo. 

Silva e Ayres (2010) afirmam que, sendo o vínculo um investimento 

afetivo, quanto maior e mais forte for esse vínculo, maior será a energia 

necessária para o desligamento quando ocorre o falecimento do paciente. Além 

disso, de acordo com os autores, a formação vincular pode acontecer dirigida não 

só a pessoas, mas a objetos, sentimentos, ideias... Portanto, negar a vinculação 

ou evitá-la, não elimina os ruídos em torno de uma ligação emocional. O 

distanciamento não garante que o médico, ou outro membro da equipe de saúde, 

vai ficar imune ao ser tocado pela perda da saúde, pelo sofrimento e pela morte 

de um paciente e, conseqüentemente, eliminar a possibilidade de lidar com as 

suas próprias emoções. É necessário que os integrantes da equipe de saúde 

possam atingir um envolvimento com equilíbrio para que seja possível um melhor 

cuidado ao seu paciente em qualquer uma das etapas do processo de 

adoecimento e tratamento. 

Por mais que em muitos momentos os integrantes da equipe de 

saúde procurem manter um certo distanciamento e busquem não vincular-se a 

seus pacientes para poderem se proteger do sofrimento de seu paciente e de seu 

próprio sofrimento; apesar de buscarem um antídoto contra os sentimentos 

despertados pela morte se habituando a ela, não é psicologicamente viável o 

afastamento completo e irrestrito de sua própria subjetividade e da 

intersubjetividade provocada no contato com o outro.  

Talvez seja possível que a equipe de saúde consiga transparecer 

para os outros uma completa frieza e distanciamento com relação às constantes 

perdas que ocorrem em sua jornada de trabalho, porém, é impossível que esse 
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distanciamento possa ser sustentado internamente, tendo em vista os vínculos 

que são estabelecidos de uma ou de outra forma.   

Segundo Parkes (2009), muitas pesquisas sobre as consequências 

psicológicas do luto demonstraram que as mortes súbitas, inesperadas e 

prematuras têm maior probabilidade de originar problemas do que as que tenham 

sido antecipadas e para as quais houve preparo. Resta claro que isso também 

acontece na equipe de saúde, quando a morte do paciente ocorre de forma 

repentina e não há a possibilidade de antecipação do luto. Um outro fator 

complicador para a elaboração do luto por uma equipe de saúde é a idade do 

paciente, ficando evidente que há maior sofrimento e dificuldade de elaboração e 

até mesmo aceitação da perda quando aquele que morre é uma criança ou um 

adolescente. 

 É importante abrir espaços de cuidados aos profissionais que 
tratam de pessoas no fim da vida, no deserto afetivo que se 
constitui dentro dos hospitais. Permitir que cada um possa sair 
da negação, do silêncio, da ilusão de onipotência, para falar 
sobre o que está vivendo e o que o comove. É fundamental que 
os profissionais percebam: que não estão sós nessa 
empreitada, que não precisam submergir na sua aflição; 
adquirir a distância sobre o que não podem resolver e se 
aproximar do que podem cuidar. (Hennezel, 2001 apud Silva e 
Ayres, 2010, p. 68). 

 

Plante e Cyr (2011), em pesquisa sobre as reações da equipe de 

saúde frente à morte de uma criança, relatam que médicos e enfermeiros sentem-

se muitas vezes culpados, tristes e estressados quando vivenciam a morte de 

seus pacientes. Muitas semelhanças são encontradas nesses dois grupos, uma 

vez que ambos experimentam, entre outros sentimentos, uma grande quantidade 

de estresse, tristeza e pensamentos recorrentes sobre a criança que faleceu. 

Entretanto, os médicos parecem expressar seu pesar/luto de forma diferente dos 

enfermeiros, pois, de acordo com os autores, os médicos raramente procuravam 

suporte emocional com seus colegas, enquanto os enfermeiros buscam ajuda 

entre seus pares. 

A pesquisa demonstrou ainda que toda a equipe de cuidado 

expressou de moderada a alta intensidade de pesar depois da morte de uma 
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criança.  A intensidade dos sentimentos de pesar da equipe de saúde logo após a 

morte do paciente foi bastante significativa e ficou bastante próxima aos 

sentimentos vivenciados pelos pais que haviam acabado de perder seus filhos. A 

diferença entre os dois grupos vai aumentando ao longo do tempo, com os pais 

expressando, obviamente, maior pesar. Essa constatação indica que a equipe de 

saúde tem a experiência fortes e intensas emoções no momento e logo após o 

falecimento de uma criança, mas sua tristeza vai diminuindo mais rapidamente ao 

longo do tempo.  

Esse estudo também investigou o que torna uma morte memorável 

para a equipe de saúde, sendo constatado que o tipo de relação estabelecido 

entre equipe-paciente-família parece ser o mais importante. Relações longas e 

próximas entre os profissionais e a criança e sua família parecem ter um papel 

mais importante em uma morte descrita como memorável do que as 

circunstâncias da morte e o suporte emocional recebido. 

Muitos dos profissionais entrevistados afirmaram que passaram a ter 

maior compaixão com relação a outros pacientes após a morte memorável de um 

paciente. O crescimento pessoal pode ser um resultado positivo da 

vulnerabilidade a que estão submetidos quando lidam com situações críticas de 

vida e morte. Para o desenvolvimento da empatia, os profissionais precisam se 

identificar com certos aspectos da experiência do paciente (tristeza, sofrimento, 

medo), enquanto também são capazes de manter sua própria perspectiva da 

situação. Ao reconhecer e aceitar sua vulnerabilidade frente aos eventos 

vivenciados em sua rotina de trabalho, a equipe de saúde pode ser capaz de 

fornecer uma resposta mais natural e até mesmo saudável frente ao sofrimento. 

Entretanto, quando ignora ou tenta camuflar os sentimentos de pesar, abre 

espaço para o estresse e até mesmo disfunções emocionais, também causadoras 

de sofrimento e angústia. 

Rendibaugh et al (2003) pesquisaram as reações dos médicos após a 

morte recente de um paciente e relatam que os médicos são emocionalmente 

afetados pela morte de estranhos por eles cuidados e podem ser intensamente 

afetados pela morte de pacientes com quem construíram fortes relações. 
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De acordo com os autores, essas emoções desencadeadas pela 

morte de um paciente não são discutidas pelos staffs médicos com os internos 

(alunos do 6º ano de Medicina) ou com seus residentes, o que acaba passando a 

mensagem de que se deve lidar com a morte sem envolvimento e que as 

emoções não devem ser reveladas. Uma conspiração do silêncio em relação às 

sentimentos despertados pela perda de um paciente é capaz de gerar estratégias 

disfuncionais para lidar com essas situações, podendo ocasionar burnout e outros 

tipos de estresse emocional. 

Em artigo recentemente publicado, Granek et al (2012) afirmam que 

cuidar do paciente em estado crítico ou terminal pode gerar reações de pesar/luto 

nos profissionais da área de saúde que estão diretamente envolvidos na 

assistência. Os autores caracterizam os sentimentos de luto e pesar despertados 

pela perda de um paciente com a metáfora da fumaça, que é capaz de intoxicar, 

sufocar e matar sem ser vista. Como a fumaça, o luto da equipe de saúde é 

intangível e invisível, é invasivo, persistente e gruda na roupa dos médicos 

quando estes vão para suas casas, além de se esparramar pelos leitos dos 

demais pacientes.  

Algumas das reações de luto dos oncologistas relatadas por este 

estudo, tais como alterações no tratamento de outros pacientes, distração mental 

e distanciamento físico dos pacientes, sugerem importantes impactos na 

assistência ao paciente oncológico, caso não haja nenhum tipo de suporte 

emocional a esse médico que se encontra em sofrimento. Os achados dessa 

pesquisa sugerem que o fracasso dos oncologistas para lidar apropriadamente 

com o luto pela perda de um paciente pode afetar negativamente não só os 

oncologistas, mas também os pacientes e suas famílias.  

Uma das possibilidades para ajudar a melhorar esses efeitos 

negativos nos médicos e na equipe de saúde como um todo seria promover a 

educação para que os oncologistas possam lidar melhor com as difíceis emoções 

e sentimentos despertados não só pela morte de seus pacientes, mas também 

pelas inúmeras perdas que vivenciam ao longo de sua carreira. Além disso, torna-

se necessário que sejam promovidos espaços de escuta, troca e acolhimento 

para que a equipe possa também se sentir cuidada e seja capaz de falar com 
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naturalidade dos sentimentos e angústias despertados pelas perdas que quase 

diariamente ocorrem em unidades de saúde onco-hematológicas.   
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6. Considerações finais 

A realização deste trabalho de conclusão de curso fez com que várias 

questões fossem por mim levantadas, suscitando o desejo de dar continuidade ao 

que foi aqui iniciado. 

Assim como todo e qualquer ser humano, aqueles que trabalham na 

assistência ao paciente onco-hematológico irão experimentar algum tipo de 

ligação com seus pacientes e, assim como em qualquer outra relação, esta 

ligação pode ser rompida involuntariamente. 

É possível observar que esses profissionais apresentam diversas 

reações diante do rompimento de um vínculo, tais como tristeza, angústia, 

impotência, frustração, culpa, alívio, sensação de vazio, sentimento de perda, 

saudade, fragilidade, e lançam mão dos recursos de que dispõem para lidar com 

eles, como por exemplo o apoio dos colegas, da equipe e da própria família, 

espiritualidade e os conhecimentos técnicos da própria profissão. 

Esses profissionais se envolvem e entram em contato com os 

sentimentos e afetos despertados quando da morte de um paciente, porém 

parece que há diversas tentativas de encontrar uma forma mais amena de passar 

por esta experiência. É provável que estejam apresentando alguma dificuldade 

em mobilizar recursos adequados para enfrentar essa situação, visto que não é 

uma situação qualquer, e que não estejam tendo o suporte necessário, podendo 

encontrar muitas dificuldades na elaboração do luto. Um luto complicado pode 

influenciar e dificultar imensamente o cuidado com outros pacientes, além de 

gerar sintomas físicos e emocionais significativos nesses profissionais. 

Resta claro que muitas vezes o profissional de saúde sequer percebe-

se como enlutado, passando por cima de seus sentimentos e emoções, sem 

poder ter o espaço para elaborar suas perdas. Ainda hoje, expressar os 

sentimentos é visto como algo vergonhoso e pouco profissional, apontando para a 

fantasia de onipotência que muitos ainda carregam em sua rotina de trabalho. 

Talvez essa fantasia de que seja possível estar alheio à dor do outro seja a única 
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estratégia encontrada por aqueles que convivem cotidianamente com a morte, 

com a angústia, com o medo para continuar realizando sua tarefa. 

Entretanto, ao se distanciar daquele que é por ele tratado, o 

profissional deixa de ter a possibilidade de oferecer um melhor cuidado, deixa de 

poder experimentar o crescimento pessoal que nos é concedido através das 

ligações afetivas que vamos fazendo ao longo da vida. 

Ao pesquisar de que forma os profissionais de saúde lidam com 

perdas e morte em seu cotidiano de trabalho, pude verificar que não existe a 

possibilidade de um afastamento completo da dor e do sofrimento do outro e de 

seu próprio sofrimento, sendo necessário buscarmos estratégias de intervenção 

para uma melhor elaboração dos lutos vividos quase que diariamente. 

Criar espaços de escuta nas instituições de formação e atuação 

desses profissionais pode ser uma alternativa para que o sofrimento seja 

compartilhado, acolhido e elaborado. Além disso, também parece ser necessário 

que a formação dos profissionais de saúde contemple estudos sobre a morte em 

suas várias dimensões, pois pelo dever do ofício, eles estarão lidando 

constantemente com a angústia fundamental da precariedade do existir humano. 
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