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Título da Modalidade: Psicoterapia para Pessoas em Situação de Luto – LELu  
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Horário de Supervisão 

3ªf das 16:00hs às 19:00hs 

 

Carga Horária:  - 300 modalidade;   

- 200 serviço;  

- 70 monografia; 

- 30 atividade acadêmico-científica. 

 

Duração: 13 meses 

Número de Vagas: 8  

Periodicidade: anual 

Público-alvo: psicólogos e médicos psiquiatras  

Modalidade: presencial 

Requisitos de Acesso: 

Disponibilidade de tempo para atendimentos clínicos durante a semana e supervisão 

no horário determinado pela supervisora. 

Familiaridade com as principais abordagens sobre luto. 

 

Introdução e justificativa: 

O atendimento a pessoas enlutadas oferece no LELu, ao longo destes 22 anos, uma 

construção teórica sólida, juntamente com uma experiência angariada nesse 

atendimento de pessoas com idades desde 2 a 90 anos, de maneira a oferecer esta 

modalidade de formação para psicoterapeutas em luto, única no Brasil. Além disso, 

o LELu também se estabeleceu como referência para encaminhamento de pessoas 

em situação de luto, por serviços de Saúde, Judiciário, Educação, por exemplo, além 

dos próprios interessados. Utilizamos criticamente técnicas psicoterapêuticas 

específicas para essa demanda. Esta modalidade habilita o psicólogo a atuar no 

âmbito hospitalar, em consultório particular, na escola, na organização, na 



comunidade, pois desenvolve um pensamento fundamental que é a intervenção 

necessária na situação de rompimento de vínculos significativos, seja em uma 

situação crítica, brusca, da morte repentina, seja em uma situação anunciada, após 

longo período de doença, e o instrumentaliza com as técnicas de intervenção aliadas 

a uma postura crítica quanto às técnicas e à ética da atuação clínica, juntamente 

com uma relação multiprofissional com os demais profissionais da clínica. 

 

Objetivo Geral: 

1 - Desenvolver e treinar os aprimorandos em técnicas psicoterapêuticas específicas 

para psicoterapia de pessoas enlutadas, considerando a amplitude dessa demanda, 

que pode envolver assistência social, judiciária, psiquiátrica e permitindo 

desenvolvimento do pensamento clínico, com fundamentos teóricos e éticos. 

 2- Permitir aos aprimorandos ampliação de sua formação na graduação pela prática 

profissional com pacientes com essa demanda específica, o que não teve 

oportunidade de vivenciar na graduação.  

3- Oferecer à população enlutada atendimento psicológico especializado, com o que 

há de mais apropriado à demanda, dentro dos cuidados éticos e técnicos.      

 

Objetivos específicos: 

1- Desenvolver técnicas e habilidades necessárias para identificação de risco de luto 

complicado. 

2- Realizar entrevistas focalizadas nos indicadores de risco e proteção para luto 

complicado. 

 

Metodologia e Recursos Necessários: 

São realizados atendimentos individuais ou de grupos familiares ou de grupos 

temáticos ou por faixas etárias. Os atendimentos têm, geralmente, frequência de 

uma sessão semanal, porém, isso depende da demanda psicológica da pessoa 

enlutada. A critério da supervisora, cada aprimorando poderá atender 

simultaneamente, mais de um paciente a partir da demanda identificada pelas 

entrevistas. 

As supervisoes são semanais, sendo solicitado dos alunos que façam relato por 

escrito dos atendimentos, para apresentacao na supervisao. 

São necessárias salas para atendimento individuais e/ou grupais, bem como 

material lúdico para atendimento de crianças. 

 



Requisitos de aprovação: 

- Presença de pelo de 75% nas supervisões semanais e nos atendimentos clínicos 

acordados; 

- Elaboração de um trabalho de conclusão de curso, cujo tema deve estar vinculado 

aos atendimentos realizados e fundamentado na teoria do apego e teorias do luto, 

que será avaliada de acordo com o regulamento do aprimoramento. 

Participação na Atividade Acadêmico-Científica em 2019. 

 

Certificados concedidos: Será fornecido certificado de aprimoramento 

 

Conteúdo programático: 

- Estilos vinculares e consequência de rompimento 

- Luto normal e complicado 

- Diagnóstico de luto complicado 

- Técnicas para avaliação diagnóstica do luto 

- Técnicas para intervenção com crianças, adultos, famílias enlutadas, grupos de 

pessoas enlutadas. 

Cronograma de aulas: conforme o calendário definido pelo regulamento do 

Aprimoramento Clínico-Institucional da Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic” do 

Curso de Psicologia da FaCHS. 
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