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II Congresso Luso-Brasileiro sobre o Luto
I Congresso Brasileiro sobre o Luto
Construir memórias e projetos: vivendo os lutos

APRESENTAÇÃO

Em julho de 2017, em Lisboa, 
Portugal, realizou-se o I Congresso 
Luso-Brasileiro sobre o Luto. Sediado 
na Universidade de Lisboa, foi co-
presidido pelo Prof. Dr. António 
Barbosa, da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa, e pela 
Profa. Dra. Maria Helena P. Franco, do 
Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Psicologia Clínica, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
Do Brasil, foram representantes de 
diversos Estados, como Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Espirito Santo, Minas Gerais, Goiás.
Desse 1o. congresso, nasceu a 
proposta de se repetir a cada dois 
anos, alternando entre Portugal e 
Brasil. A consequência natural ao 
pensar em realizá-lo no Brasil foi que 
a PUC-SP seria a anfitriã, uma vez 
que o Laboratório de Estudos e 
Intervenções sobre o Luto – LELu, 
desta universidade, é o pioneiro nos 
estudos sobre luto no Brasil, tendo 
sido fundado em 1996 e sendo 
referência nacional e internacional.
Desta forma, demos início aos 
preparativos para este congresso, 
considerando que o luto é um tema 
de pesquisa que se desenvolve por 
diferentes visões, em variados campos 
do conhecimento e com aplicação 

ampla no mundo contemporâneo. 
Os temas abordados tocam em 
questões sensíveis e apresentam 
nossa preocupação em conhecer, 
analisar, produzir, publicar ciência de 
maneira a propiciar um debate vivo e 
intenso, levando a um conhecimento e 
a uma consciência ampliados dessas 
ideias.
Cuidamos de convidar aqueles que 
trouxessem uma contribuição ampla e 
significativa
Os trabalhos apresentados mostram 
o inegável avanço nos estudos sobre 
luto no país, realizados em diversas 
regiões e mostrando o quanto se 
faz, mesmo com as dificuldades de 
produzir ciência que encontramos no 
Brasil. 
Demos voz àqueles que promovem 
reflexão e mudança, sobretudo a partir 
de vivências de perdas que levaram a 
uma busca de significado e de ações 
que propiciassem atenção e cuidados 
a pessoas em situação de luto. As 
organizações não governamentais, 
com sua força intrínseca, mostram 
que vieram para ficar e não deixar 
mais no mesmo lugar uma experiência 
de perda. 
Este é nosso compromisso, ao realizar 
o 2o Congresso Luso-Brasileiro sobre 
o Luto e o 1o Congresso Brasileiro 
sobre o Luto. Por isso, o nome 
Construir memórias e projetos: 
vivendo os luto.
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PRESIDENTES DO CONGRESSO:

Maria Helena Pereira Franco (Brasil)
António Barbosa (Portugal)

COMISSÃO ORGANIZADORA

Maria Helena Pereira  Franco (Presidente)
Maria Julia Kovács
Gabriela Casellato
Luciana Mazorra
Valéria Tinoco

COMISSÃO CIENTÍFICA

Maria Júlia Kovács (Presidente) 
Daniela Reis e Silva (ES)
Fernanda Gouveia (SP)
Georgia Sibele Nogueira da Silva (RN)
Maiara Santos (SP)
Marilia Aguiar (MG)
Mayla Cosmo Monteiro (RJ)

COMISSÃO DE APOIO – LELu

Angélica de Medeiros
Bárbara Haddad Junqueira
Claudia Comaru
Daniela Reis e Silva
Gabriella Costa Pessoa
Giorgia Caterina Q. T. V. Cruz
Giovanna De Donno
Izabela Guedes
Karin Patrícia da Silva
Luciana França Cescon
Luciana Romano Hernandes
Manuela Cendon Barral
Maria Carolina Rissoni Andery
Monica Silva
Monique Nogueira
Sara Cianelli Bittencourt
Thais Fonseca Ares
Thais Peixoto Maldonado
Thais Teixeira
Vanessa Menon Fonseca
Vanessa Rigonatti

PALAVRAS DOS PRESIDENTES 

DO CONGRESSO

   A investigação sobre o processo 
de luto e as diferentes modalidades 
de intervenção e de prevenção 
da complicação do luto tem-se 
intensificado e aprofundado nos 
últimos anos em vários continentes e 
os seus resultados vão encontrando 
eco junto das autoridades sanitárias, 
nos profissionais de saúde e na 
população em geral.
O Núcleo Académico de Estudos e 
Intervenção sobre Luto/Centro de 
Bioética da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa tem 
desenvolvido atividade pioneira 
em Portugal na investigação e 
na formação de profissionais e 
de voluntários juntamente com a 
SPEIL – Sociedade Portuguesa de 
Estudo e Intervenção no Luto e com 
apoio precioso de muitos colegas 
internacionais que foi possível 
convocar para a 11th International 
Conference on Grief and Bereavement 
in Contemporary Society que se 
realizou em Lisboa em julho de 2017. 
Esse ambiente constituiu-se também 
numa oportunidade inesquecível de 
estreitar os laços de colaboração 
científica, profissional e pessoal 
com os colegas brasileiros através 
da realização do I Congresso Luso-
Brasileiro sobre o Luto, coorganizado 
com a Prof.ª Maria Helena Franco e 
toda a equipa.
A partir dessas duas iniciativas foi 
possível sensibilizar o nosso Ministério 

“
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da Saúde para a problemática 
e acaba de ser publicada uma 
norma nacional sobre a intervenção 
diferenciada no luto prolongado que 
cria um enquadramento oficial para 
o desenvolvimento desta área no 
Serviço Nacional de Saúde. 
O entusiasmo de então aparece 
agora redobrado com a promissora 
organização em S. Paulo do II 
Congresso Luso-Brasileiro sobre 
o Luto dando continuidade a 
uma partilha que se tem revelado 
mutuamente tão profícua em tantos 
domínios.
Bem-vindos a mais este encontro 
fraterno na expectativa de 
enriquecimento pessoal, profissional 
e científico que nos permita a 
todos melhor acompanhar aqueles 
enlutados que nos dão diariamente 
lições de humanidade na superação e 
integração dos seus processos de luto 
através de trajetórias sempre únicas 
que nunca deixam de nos espantar e 
transformar relacionalmente.

António Barbosa

 Dando as boas vindas aos 
participantes e palestrantes, falo do 
enorme prazer pela organização e 
realização do II Congresso Luso-
Brasileiro sobre o Luto, que abriu 
lugar para o I Congresso Brasileiro 
do Luto. Como uma consequência 
natural, a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo,  que desde 
1996 sedia o Laboratório de Estudos 
e Intervenções sobre o Luto – LELu, 
abriu suas portas para este encontro, 
facilitando o acesso de muitos, uma 

vez que ofereceu sem custo financeiro 
suas instalações, horas de trabalho de 
seus colaboradores, equipamentos, 
além da sua credibilidade que 
angariou, bem como a do LELu.  
Quando em Lisboa, em julho de 2017, 
assumimos a responsabilidade de 
dar andamento à iniciativa do Prof. 
António Barbosa, antecipamos uma 
missão com uma dimensão mais 
modesta do que encontramos. A 
resposta aos primeiros movimentos do 
LELu, a partir de 2017 na construção 
destes congressos, deixou claro que 
o interesse pelos estudos, pesquisas, 
formas de cuidar e assistir o luto havia 
crescido substancialmente desde os 
tempos do nascimento do LELu, em 
1996. É evidente o lugar conquistado 
pelos temas relacionados em 
congressos de vários campos do 
conhecimento e da intervenção. 
Hoje vemos o luto ser abordado em 
congressos da Medicina, como em 
Cuidados Paliativos, Cardiologia, 
Oncologia; do Direito, como o 
foco em Diretivas Antecipadas 
de Vontade e de Testamento 
Vital, por exemplo; na Religião, 
voltada aos percursos humanos 
contemporâneos, em seu diálogo 
com a espiritualidade e construção 
de significado; na intersecção destas 
áreas com a Filosofia, possibilitando 
questionamentos bioéticos e assim 
construindo uma área especifica de 
interesse e discussão. A Psicologia 
também ocupa lugar de destaque 
nessa compreensão, assim como 
a Antropologia, a Sociologia, a 
Economia e a Politica. É inegável 
a pluralidade da abrangência dos 

“
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estudos sobre o luto. 
Como entender os fenômenos que 
abalam as organizações sociais 
humanas contemporâneas, se 
não forem buscados os caminhos 
abertos pelas ciências em suas 
interações? É possível fazer cirurgias 
delicadíssimas, de alta complexidade, 
com excelentes resultados, porém 
para uma parcela restrita da população 
brasileira. Nosso país tem recebido 
com regularidade número significativo 
de imigrantes, tanto da América 
Latina como de países do Oriente 
Médio. São pessoas que tiveram seus 
vínculos de base rompidos e aqui 
buscam uma vida com segurança 
e dignidade para trabalhar, estudar 
e criar seus filhos. Os recursos 
tecnológicos possibilitaram que 
conceitos de família, definições para 
amizade e amor fossem revistos e 
trazidos para o século 21, não sem a 
necessidade de profundas reflexões 
éticas e bioéticas.  Pois foi neste 
cenário que cuidamos da criação 
destes dois congressos. 
Enquanto a universidade é o lugar 
de produção de conhecimento, tem 
por dever disseminá-lo e torná-lo 
acessível a todos, para cumprir seu 
papel na busca de uma sociedade 
mais justa. Estes princípios estiveram 
presentes na construção deste 
encontro e é nosso desejo que todos 
que aqui estiverem possam dele se 
beneficiar. 
Sejam bem-vindos à PUC-SP e ao 
Laboratório de Estudos e Intervenções 
sobre o Luto – LELu!

Maria Helena Pereira Franco

PALAVRAS DA COMISSÃO 

CIENTÍFICA

 A Comissão Científica trabalhou 
de forma incansável e com grande 
dedicação na avaliação dos 102 
resumos de trabalhos submetidos. 
Teve como tarefa inicial a elaboração 
dos critérios para avaliação dos 
resumos, de acordo com as regras 
estabelecidas pela Comissão 
Organizadora para a submissão dos 
trabalhos. Em seguida, realizou a 
avaliação em duplas e às cegas, para 
garantir a fidedignidade da avaliação, 
quando cada avaliadora atribuiu uma 
nota individual, bem como realizou 
uma avaliação qualitativa. Em caso 
de discrepância ou divergência, uma 
terceira avaliadora era acionada para 
se chegar em um posicionamento 
final. Após a definição dos trabalhos 
aprovados, os resultados foram 
encaminhados aos autores, com 
a oportunidade de aperfeiçoar o 
resumo para fins da aprovação 
final e/ou de publicação nos anais 
eletrônicos. Neste processo foram 
selecionados os 15 melhores 
trabalhos para a apresentação como 
Comunicação Oral e 58 trabalhos 
para a apresentação como Poster. 
A partir dos critérios estabelecidos 
para a avaliação dos trabalhos 
apresentados, foram selecionados 
para premiação os três melhores 
trabalhos de cada categoria, 
observando-se: confecção do 
resumo, qualidade da apresentação, 
relevância e originalidade. 
A qualidade dos trabalhos 
surpreendeu a Comissão Científica 

“
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que observou uma ampla gama de temas envolvendo a questão do luto na 
atualidade: luto em diferentes fases do desenvolvimento; o luto presente em 
várias instituições e diversos contextos; inovadoras propostas de intervenção; 
entre outros. Pudemos observar o quanto o tema luto tem estimulado diversos 
tipos de pesquisas e práticas, o que demonstra que é uma área em franco 
desenvolvimento em nosso país.

Maria Julia Kovács (Presidente)
Daniela Reis e Silva

Fernanda Gouveia Paulino
Georgia Sibele Nogueira da Silva

Maiara Rodrigues Santos
Marília Aguiar
Mayla Cosmo

PROGRAMAÇÃO

Data de 22 a 24 de Julho de 2019

22 de Julho

“

Hora O que Tema Quem Sala

14-17 Curso pré-congresso 1 Especificidades do processo 
de luto por suicídios.

Maria Julia Kovács e 
Karina Fukumitsu. 239

14-17 Curso pré-congresso 2
Modelo de Psicoterapia 
Integrativa focalizada no 
Processo de Luto.

António Barbosa 117 A

14-17 Curso pré-congresso 3 A psicoterapia do luto sob o 
enfoque da Teoria do Apego.

Valéria Tinoco e 
Luciana Mazorra. 100 

14-17 Curso pré-congresso 4
O luto da criança e do ado-
lescente, na perspectiva da 
família.

Maria Helena P. 
Franco. 100 A

14-17 Curso pré-congresso 5
Relação profissional-família 
na experiência do  luto ante-
cipatório em hospital.

Maiara Santos e
Daniela Achette. 333

18-20 Abertura

Conferências: “Trajetórias do 
Luto”
Conferência: “Luto, um fenô-
meno universal”

António Barbosa  

Maria Helena P. 
Franco 

TUCA
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Hora O que Tema Quem Sala

9-10:30 Mesa-redonda 1

As mídias 
sociais no 
contexto de 
doença e 
morte

Luciana Holtz: Educando e engajando; a 
experiencia do ONCOGUIA. 
Heloisa Cristina Figueiredo Frizzo: 
Vivenciando a experiência do adoecer e 
do luto no mundo digital. 
Camila Appel: Morte sem Tabu.
Ana Ferro: Papel da comunicação social 
no processo de luto.

333

9-10:30 Mesa-redonda 2

Intervenção 
com enlutados 
em diferentes 
contextos: vio-
lência, Death 
Café, luto do 
cuidador.

Filomena Sousa: O impacto da morte 
violenta no processo de luto.
Bruno Fedri:  O luto por Justiça: particu-
laridades do luto de familiares de vítimas 
de homicídio.
Marilia Aguiar: Death Café, falar de 
morte para facilitar o luto.

239

9-10:30 Mesa-redonda 3

O luto pela 
perda do lar e 
da pátria. 
Ser estrangei-
ro, refugiado, 
morador de 
rua.

Márcio Gagliato: Saúde mental de refu-
giados e migrantes: mitos e realidades.
Ingrith Andrade e Silva: Imigração e re-
fugio, ressignificação e uma nova história.
Claudia Colucci: Moradores de rua: o 
luto amplo do não pertencer. 

100 

9-10:30 Mesa-redonda 4

O luto 
antecipatório 
em cuidados 
paliativos.

Debora Genezini Costa: Despedida da 
própria história: o luto do paciente no 
declínio da doença.
Érika Pallotino: Fatores de risco e 
preditores de luto complicado ao longo da 
trajetória da doença.
Luciana Mazorra: A criança diante da 
perspectiva da morte do genitor.

100 A

10:30-11 Visita aos 
pôsteres

PO 01 - (Com)Viver – Conversando 
sobre a morte e o morrer no hospital
Bruna Dalvi de Oliveira, Sabrina Gaburro 
Fracaroli, Luciana Bicalho Reis, Alice 
Pontes Costa
PO 02 - Percepções da equipe de saú-
de sobre o efeito da humanização na 
“boa morte” em pacientes no processo 
de final de vida
Cintia Mikaela Aparecida Pereira, Fulvio 
Bergamo Trevizan
PO 03 – Desafios de um serviço de 
apoio psicológico à pessoa enlutada 
no contexto de uma universidade 
pública
Ivânia Jann Luna, Letícia Santos de 
Carvalho, Luísa Nunes Estácio, Milena 
Weber Macuglia, Miriã Evelyn Linhares, 
Mateus Alves Silva

2º andar

23 de Julho
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Hora O que Tema Quem Sala

10:30-11 Visita aos 
pôsteres

PO 04 - In memorian: do impossível à possibilidade simbólica
Glaucia Rezende Tavares, Eduardo Carlos Tavares
PO 05 - Lutos do cotidiano: relato de experiências em educa-
ção com a temática da morte e do suicídio
Maristela Spera Martins Melero
PO 06 - Linha do tempo, reações de aniversário e luto mater-
no
Tatiana Barbieri Bombarda, Daniel Ferreira Dahdah, Regina Hele-
na Vitale Torkomian Joaquim
PO 07 - A carta de condolências como uma ferramenta de 
suporte a enlutados em cuidados paliativos
Rafaela Costa Braga, Erika Fernanda Palmieri Guimarães Fontes, 
Fábia Ribeiro Salles Tintureiro, Juliana Soares da Silva, Marcela 
Dias Lopes Martins, Marli Schaeffer
PO 08 - A dor de um é a dor do outro: relato de experiências 
de psicólogos sobre o apoio psicossocial e o luto coletivo na 
tragédia em Brumadinho, Minas Gerais
Marli Perrelli, Marcelo Perpétuo, Melissa Couto
PO 09 - Luto não reconhecido dos profissionais de saúde: 
um olhar sobre o cuidador que sofre
Brena Maués de Souza Santos, Elvira Silvestre Chaves Gomes
PO 10 - Familiares diante da iminência da perda: relato de um 
grupo na UTI
Mônica Ferreira Sampaio Venâncio
PO 11 - A importância do ensino de comunicação de más 
notícias na formação médica
Barbara de Castro Telles Cesar Pestana, Nilo de Castro Telles 
Cesar Pestana, Denise Gonçalves Priolli
PO 12 - A dança como recurso para lidar com o luto: um 
relato de experiência
Ana Vitória de Sousa Saraiva, Gustavo Alberto Pereira Moura, 
Filipe de Oliveira
PO 13 - A construção de um jogo de tabuleiro como instru-
mento lúdico para intervenção no processo de luto infantil
Giovana Zaparoli de Oliveira, Patricia Barrachina Campos, Fer-
nanda Pimentel Coelho, Mariana Freitas B. Cavalcante, Luciana 
Mazorra
PO 14 - Intervenções Psicossociais Suportivas para pais 
enlutados enfrentarem datas comemorativas
Mariângela de Almeida, Patrícia Isabel Vidal Hernández
PO 15 - Mídia digital “`Do Luto à Luta” – uma oportunidade 
de ressignificação do luto e do cotidiano após a perda ges-
tacional
Juliana Carla Rodrigues Maia, Heloisa Cristina Figueiredo Frizzo
PO 16 - O vínculo como modo de enfrentamento do luto por 
suicídio: dialogando com professores de uma escola pública 
de Fortaleza
Gabriel da Silva Pereira, Gustavo Alberto Pereira de Moura, Jorge 
Luís Maia Morais, Aimê Parente de Sousa, Gabriel de Oliveira 
Mendes, Rodrigo Lima Bandeira
PO 17 - Luto antecipatório de paciente com diagnóstico re-
cente de doença oncohematológica: um estudo de caso
Yara Luana Pereira de Souza, Érika Arantes de Oliveira Cardoso, 
Manoel Antônio dos Santos

2º andar
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Hora O que Tema Quem Sala

10:30-11 Visita aos 
pôsteres

PO 18 - A morte e o morrer no cotidiano: capacitação, 
cuidado e troca de saberes com os profissionais de um 
complexo funerário
Florence Façanha de Oliveira, Gustavo Alberto Pereira de 
Moura, Pedro Henrique Alves da Silva, Gabriel de Oliveira 
Mendes, Aimê Parente de Sousa, Filipe de Oliveira Chaves
PO 19 - O diagnóstico de anomalia fetal letal e o luto peri-
natal dos homens: uma investigação
Roberta Carolina de Almeida Jesus, Gáucia Rossana Guerra 
Benute, Renata Bolibio, Ana Lucia Henriques Gomes, Rossa-
na Pulcineli Vieira Francisco, Lisandra Stein Bernardes Ciampi 
de Andrade
PO 20 – Relato de experiência da facilitação de grupo de 
apoio a enlutados por perda gestacional/ neonatal em 
Parnaíba (PI)
Joyce Miranda Rabello, Patrícia Carvalho Moreira

2º 
andar

11-12 Conferência 1
Panorama luso- brasileiro acerca 
das Diretivas Antecipadas de 
Vontade

Luciana Dadalto 333

11-12h Conferência 2
Intervenções em situações de 
perda e luto: da prevenção ao 
tratamento. 

Gabriela Casellato 239

11-12h Conferência 3 Comunicação em final de vida Maria Júlia Paes e Silva 100 

11-12h Conferência 4 O luto na UTI: repercussões para 
o paciente, família e equipe. Mayla Cosmo Monteiro 100 A

12-13:30 Intervalo para almoço
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Hora O que Tema Quem Sala

13:30-
15:30

Apresentação 
de trabalhos  1

A percepção 
do luto em 
diferentes 
contextos

CO 01 - O uso das mídias sociais en-
quanto possibilidade de interação social, 
redes de suporte e ativismo mediante o 
processo de luto
Heloísa Cristina Figueiredo Frizzo
CO 02 - O luto na vivência do adoecimen-
to por transtorno mental 
Luciana Romano Hernandes, Maria Helena 
Pereira Franco
CO 03 - Alice no país das maravilhas e 
compreensão do luto pelo adoecimento 
grave 
Érika Arantes de Oliveira Cardoso, Manoel 
Antônio dos Santos
CO 04 - Entre o público e o privado: ritu-
ais no processo de luto parental
Ana Maria Rodrigues Franqueira
CO 05 – A festa do Dia dos Mortos: relato 
de uma experiência cultural no México, 
vivida por três psicológicas clínicas do 
Brasil
Izabela Aparecida de Almeida Guedes, 
Claudia Marques Comaru, Maria Carolina 
Rissoni Andrey

333

13:30- 
15:30

Apresentação 
de trabalhos 2

Diferentes ti-
pos de perdas 
e variedade 
de interven-
ções

CO 06 - A perda de filhos crianças: o luto 
dos pais
Cristine Gabrielle da Costa dos Reis, Car-
men Leontina Ojeda Ocampo Moré, Alberto 
Manuel Quintana, Scheila Krenkel
CO 07 - Conversações e a autoria de ho-
mens frente ao processo de luto conjugal 
Ivânia Jann Luna
CO 08 – Caracterização da vivência do 
processo de luto: relato da experiência de 
enlutados por suicídio em Teresina (PI) 
Fabiana Moreira da Silva, Patricia Carvalho 
Moreira
CO 09 - O uso da caixa de memórias no 
atendimento psicoterápico de uma pré-a-
dolescente enlutada: um estudo de caso 
Louisanne Agnes Sennyey Sanchez
CO 10 – Relato de experiência clínica com 
grupos de enlutados sob olhar psicana-
lítico
Carla Belintani de Jesus Miranda, Renata 
Cattacini

239
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Hora O que Tema Quem Sala

13:30- 
15:30-

Apresen-
tação de 
trabalhos 3

Luto no contexto de 
espaços de cuidados 
com a saúde

CO 11 - Elaborando perdas e construin-
do vínculos: a atuação da psicologia 
com o público infanto-juvenil em trata-
mento oncológico na Sala de Espera de 
um Centro Pediátrico
Florence Façanha de Oliveira, Gustavo 
Alberto Pereira de Moura, Anice Holanda 
Nunes Maia, Gabriel da Silva Pereira, 
Gabriel de Oliveira Mendes, Bruna Myrla 
Ribeiro Freire
CO 12 - Luto antecipatório em cuidados 
paliativos: quando nos despedimos 
aos poucos
Karla de Souza Magalhães, Alzira Costa, 
Taiany Gonçalves Soares, Quézia Car-
doso Dias Ouverney, Francelise Pivetta 
Roque
CO 13 - Formação para atuação na 
perspectiva biopsicossocial: uma 
experiência de estágio na equipe de 
cuidados paliativos
Bruna Dalvi de Oliveira, Sabrina Gaburro 
Fracarolli, Luciana Bicalho Reis, Alice 
Pontes Costa
CO 14 – Luto antecipatório em pacien-
tes com indicação para o transplante 
de células tronco hematopoiéticas
Juliana Tomé Garcia Mareze, Érika Aran-
tes de Oliveira Cardoso
CO 15 - Luto perinatal: a intervenção 
psicológica à mãe no óbito em sala de 
parto
Janaina Xavier de Andrade dos Santos, 
Adriana Aparecida Fregonese, Simone 
Rolim Fernandes Fontes, José Carlos 
Fernandes, Priscila Maria Gabos, Silvia 
Maria Cury Ismael

100

13:30- 
15:30-

Apresen-
tação de 
trabalhos 
do terceiro 
setor sobre 
luto.  (4)

Espaço para ações das 
ONGs que atuam junto 
a pessoas enlutadas.

1. “Vamos Falar 
sobre o Luto”, 

2. “Pais em Luto” 
3. “Amada Helena”
4. “Não foi Acidente”
5. “Centro Débora 

Mesquita”

Representantes das ONGs convidadas:

1. Rita Almeida, 
2. Rodolfo Fischer,
3. Tatiane de Oliveira Maffini,
4. Rosmary Mariano, 
5. Késia Mesquita.

333
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Hora O que Tema Quem Sala

15:30-16 Visita aos 
pôsteres

PO 21 - O luto dos profissionais de saúde: a experiência de 
uma atividade grupal na UTI
Mônica Ferreira Sampaio Venâncio
PO 22 - Grupos de apoio para sobreviventes/enlutados pelo 
suicídio
Giovana Kreuz e Raquel Antoniassi
PO 23 - O luto complicado na perda ambígua – um estudo de 
caso
Filomena Cristina Pizarro Rodrigues Gomes de Sousa, Gisele 
Ferreira, Filipe Barbosa, Ana Ferro, Carlo Góis, Antonio Barbosa
PO 24 - Diálogo sobre tanatologia: romper tabus para refletir 
sobre a morte e o morrer
Gabriel de Oliveira Mendes, Gustavo Alberto Pereira de Moura, 
Filipe de Oliveira Chaves, Luiza Cunha Ribeiro, Gabriel da Silva 
Pereira
PO 25 - Centro de Orientação Sobre a Morte e O Ser: 10 anos 
promovendo o diálogo sobre a tanatologia entre os estudan-
tes de graduação em Psicologia
Gabriel da Silva Pereira, Gustavo Alberto Pereira de Moura, Flo-
rence Façanha de Oliveira, Francisco Ilo Lima Filho, Thiago André 
Maia Grun, Maria Isabelly Carvalho Cordeiro
PO 26 - A utilização de diferentes mídias sociais denomi-
nadas “Amada Helena” - contribuições para a mediação do 
processo de luto de mães
Letícia Pereira da Silva, Heloísa Cristina Figueiredo Frizzo
PO 27 - Rompimento de vínculos e o diagnóstico de câncer 
de mama: um relato de experiência
Joana Cés de Souza Dantas, Natalia Baratta Gil, Alessandra 
Tavares Silva, Juliana de Assis Alves Freze
PO 28 - Grupo de luto no âmbito hospitalar: tensionamentos 
práticos e desafios
Tatiana Barbieri Bombarda, Daniela Cristina Mucinhato Ambrósio, 
Marina Noronha Ferraz de Arruda-Colli
PO 29 - A espiritualidade frente ao processo de final de vida 
de um ente querido: reflexões sobre os significados atribuí-
dos pelo familiar
Izabela Aparecida de Almeida Guedes, Maria Helena Pereira 
Franco
PO 30 - Práticas de cuidado no processo de luto para cuida-
doras de pacientes oncológicos: um relato de experiência
Bruna Santos, Joyce Souza dos Santos, Regina Celi dos Santos 
Carvalho
PO 31 - Luto na melancolia: manejo clínico do risco de suicí-
dio na Psicanálise
Débora Pires Viana de Jesus
PO 32 - O luto antecipatório da criança e do adolescente com 
câncer em cuidados paliativos – um luto não reconhecido?
Ana Clara de Sousa Bittencourt Bastos, Marilena Ristum
PO 33 - Biblioterapia: uma possibilidade de cuidado com 
crianças enlutadas
Lucélia Elizabeth Paiva
PO 34 - Quando a morte ocorre no domicílio: repercussões 
para o luto do cuidador familiar principal
Rafaela Costa Braga, Flavia Sollero de Campos

2º andar
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Hora O que Tema Quem Sala

15:30-16 Visita aos 
pôsteres

PO 35 - Melhor em casa!? As perdas da família durante 
a alta hospitalar
Thais de Cassia Peixoto Maldonado, Maria Helena Pereira 
Franco
PO 36 - Síndrome do filho sobrevivente
Gláucia Rezende Tavares, Eduardo Carlos Tavares
PO 37 - Luto antecipatório: elaborando e ressignifican-
do as perdas através de fotografias e recordações: série 
de casos
Luciano Máximo da Silva
PO 38 - A perda anunciada e o luto antecipatório: o pro-
cesso do luto em familiares de pacientes sob sedação 
paliativa
Elvira Silvestre Chaves Gama, Elyene Correa de Souza
PO 39 - Cuidados paliativos perinatais e fotografia: uma 
construção da memória no processo de luto
Roberta Carolina de Almeida Jesus, Glaucia Rossana Guer-
ra Benute, Renata Bolibio, Maria Augusto Bento Cicaroni Gi-
belli, Rossana Vieira Francisco, Lisandra Stein de Andrade
PO 40 - O Luto não reconhecido pela morte do animal 
de estimação: um estudo com tutores de animais na 
cidade de Canguçu
Dioni Mateus Kammer Lapa, Carlos Henrique Vieira Lapa, 
Maria Teresa Duarte Nogueira

2º andar

16-17 Conferência 5

O luto em 
cuidados 
paliativos, 
uma ques-
tão ética.

António Barbosa 333

16-17 Conferência 6

A formação 
do terapeuta 
para traba-
lhar com 
luto: com-
petências 
necessárias.

Maria Helena
P. Franco 239

16-17 Conferência 7

O uso de 
EMDR na 
psicoterapia 
do luto.

Daniela Reis e Silva 100

16-17 Conferência 8

Prevenção 
do luto 
complicado 
e suas pos-
sibilidades.

Regina Szylit 100 A

17-
17:20h

Apresentação 
de curta-me-
tragem, pelo 
movimento 
#SEMPRES-
SAPRAVIVER

O dia em 
que o pas-
sarinho não 
cantou

Luciana Mazorra e Valéria Tinoco, produção 
Irineu Villanoeva Junior. 333
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24 de Julho

Hora O que Tema Quem Sala

9-10:30 Mesa-redonda 5

O luto não reco-
nhecido: a quebra 
na empatia: 
identidade sexual, 
perda gestacional, 
perda de animal 
de estimação.

Nathalia Nigro de Sá: Perda ambígua e 
a comunidade LGBT.
Glaucia R. G. Benute: Malformação 
fetal: processo de luto e o acompanha-
mento em cuidados paliativos perinatal.
Frances Marie Tims: Tanatovet: relatos 
de experiência ao enlutado vet. 

333

9-10:30 Mesa-redonda 6
O suicídio,  ferida 
social contempo-
rânea.

Maria Julia Kovács: Suicídio, reflexões 
bioéticas na contemporaneidade.
Karen Scavacini: Posvenção e cuida-
dos aos enlutados por suicídio.
Daniela Reis e Silva: Trajetória do luto 
por suicídio: desafios e possibilidades.
Sonia Oliveira: O psiquiatra na consulta 
de luto.

239

9-10:30 Mesa-redonda 7

Intervenção com 
enlutados em dife-
rentes contextos: 
organizações, 
cemitérios, trans-
plante de órgãos, 
hospitais.

Cláudia Millena Câmara: Quando o 
cemitério abre as portas para a vida: o 
cuidado à dor da perda.
Silvia Maria Cury Ismael: O luto da 
família do doador de órgãos.
Filipe Barbosa: O luto nos cuidados em 
hospitais.

100 

10:30-
11

Visitação aos 
pôsteres

PO 41 - Alguns ecos do suicídio: o luto e as lutas de famílias 
que perderam um membro por suicídio
Ana Vitória Salimon C. dos Santos
PO 42 - O manejo psicológico do luto antecipatório com 
pacientes oncológicos em uma Casa de Apoio: um relato de 
experiência
Florence Façanha de Oliveira, Gustavo Alberto Pereira de Moura, 
Pedro Henrique Alves da Silva, Jorge Luís Maia Morais, Bruna 
Myrla Ribeiro Freire, Gabriel da Silva Pereira
PO 43 - Envelhecer, institucionalizar e morrer: caminhos 
lineares de existência?
Lucianne Pereira da Silva, Nara Maria Forte, Diogo Rocha, Horge 
Luís Maia Morais, Gabriela da Silva Oliveira, Bianca Santos Ried-
miller, Luciana Araújo Gurgel
PO 44 - Celebrando a memória de familiares falecidos: inter-
venção psicológica em um cemitério de Fortaleza
Ana Vitória Sousa Saraiva, Gustavo Alberto Pereira Moura, Filipe 
de Oliveira Chaves, Luiza Cunha Ribeiro, Renan Braga Alves, 
Pedro Henrique da Silva
PO 45 - A reação de crianças frente às perdas – o uso de 
histórias em quadrinhos
Maria Carolina de Oliveira, Maria das Graças Mota Cruz de Assis 
Figueiredo, Loiane Robles de Moura Arguelho, Rafaela Gonçalves 
de Morais
PO 46 - O uso de livros de colorir como instrumento se subje-
tivação para pacientes terminais
Lara Maria Brito da Costa, Gustavo Alberto Pereira de Moura, 
Cinara Franco do Nascimento, Rodrigo Lima Bandeira

2º 
andar
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Hora O que Tema Quem Sala

10:30-
11

Visitação aos 
pôsteres

PO 47 - Conhecendo a literatura infantil sobre a temática de 
morte e luto: possibilidades de intervenções com famílias
Isabella Navarro Silva, Regina Szylit, Emanuelle Caires Dias Araújo 
Nunes, Maria Fernanda Marcusso Manhaes
PO 48 - Vivências de luto no domicílio
Andréia Elisa Garcia de Oliveira, Vera Engler Cury
PO 49 - Concepções de estudantes de psicologia sobre o luto 
na sua futura profissão
Mara Rúbia de Paula Lima, Pedro Junior Rodrigues Coutinho, Ma-
raysa Palhiari Tralli Belloto
PO 50 - Perspectiva psicanalítica sobre enlutados pelo suicídio
Giulia Pupim Pierre, Isabella Ferreira Santos
PO 51 - A vivência do luto e seus afetos por meio do túmulo 
violado
Erika Perina Motoyama, Maria Helena Pereira Franco
PO 52 - Vivências emocionais das esposas de pacientes com 
câncer: análise preliminar
Breno César de Almeida da Silva, Érika Arantes de Oliveira-Cardoso, 
Lucas dos Santos Lotério, Manoel Antônio dos Santos
PO 53 - A utilização da literatura infantil como recurso para 
abordar a morte, com crianças, no contexto escolar
Lucélia Elizabeth Paiva
PO 54 - Sintomas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático 
(TEPT) relacionados à perda em uma amostra clínica de enluta-
dos brasileiros do sul do país: resultados preliminares
Laura Teixeira Bolaséll, Vitoria Castro, Luiza Lewgoy, Alice Einloft 
Brunnet, Christian Haag Kristensen
PO 55 - “Homem não chora?” A invisibilidade do luto paterno – 
relato de caso
Raquel Alves, Flavia Cristina Santos Dourado, Ivana Aparecida 
Tolloti
PO 56 - Vamos falar sobre luto? Um espaço virtual de inspiração 
e informação mediador do processo de luto
Laene Ferreira da Costa, Heloísa Cristina Figueiredo Frizzo
PO 57 - Intervenções psicológicas no acolhimento ao óbito de 
mortes súbitas
Thais Fonseca Ares, Carolina de Oliveira Cruz Latorraca, Luciana 
Geocze
PO 58 - Seguimento do nascimento à morte em cuidados palia-
tivos
Luciano Máximo da Silva

2º 
andar

11-12 Conversa com 
especialista 1 Depressão, diagnóstico e tratamento. Neury José Botega 239

11-12 Conversa com 
especialista 2

Luto em situações de desastres e emer-
gências.

Maria Helena P. 
Franco 100

11-12 Conversa com 
especialista 3

Cuidados Paliativos, multiprofissionali-
-dade e ética. Poliana Molinari 100 A

11-12 Conversa com 
especialista 4

Experiência do profissional de mídia ao 
trabalhar com morte e luto. Caco Barcellos 333

12-14 INTERVALO para ALMOÇO
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CONVIDADOS de PORTUGAL 

Ana Ferro
António Barbosa
Filipe Barbosa
Filomena Souza 
Inês Duarte Silva
Sónia Oliveira

CONVIDADOS do BRASIL:

Bruno Fedri (SP)
Caco Barcellos (SP)
Camila Appel (SP)
Claudia Colucci (SP)
Claudia Millena Câmara (RN)

Hora O que Tema Quem Sala

13:40 
às 14h

Apresentação de 
curta-metragem, pelo 
movimento #SEM-
PRESSAPRAVIVER

O dia em que o passa-
rinho não cantou

Luciana Mazorra e Valéria 
Tinoco, produção Irineu 
Villanoeva Junior.

333

14-
15:30 Mesa-redonda 8 Envelhecimento e luto

Fernanda Gouveia: Os lutos 
na demência.
Ruth Lopes: Envelhecimen-
to e mudanças: elaboração 
de lutos.
Daniel Lima Azevedo:
Morte social e luto nas 
demências.

239

14-
15:30 Mesa-redonda 9 A espiritualidade e sua 

expressão no luto

Luís Alberto Saporetti: A 
espiritualidade do profissio-
nal.
Felipe Toledo Pereira: Espi-
ritualidade e esperança. 
Regina Liberato:
Aspectos éticos no cuida-
do espiritual prestado a 
enlutados

333

14-
15:30 Mesa-redonda 10 Luto na infância e 

adolescência

Juliana Mattos: Sobre a 
prática das delicadezas – o 
luto antecipatório em Cuida-
dos Paliativos Pediátricos.
Elisa Perina: O processo de 
luto dos irmãos de crianças e 
adolescentes com câncer em 
Cuidados Paliativos.
Inês Duarte Silva: O luto na 
adolescência

100

16-17 Conferência final

Novas direções nos 
estudos sobre o luto: 
para onde iremos 
agora?

Maria Helena P. Franco TUCA 

17

Proposição da Sociedade Brasileira para os Estudos do Luto – SBEL
Data e local do II Congresso Brasileiro sobre o Luto
Premiação aos melhores trabalhos 
Encerramento 
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Daniel Lima Azevedo (RJ)
Daniela Achette (SP)
Daniela Reis e Silva (ES)
Débora Genezini (SP)
Elisa Perina (SP)
Erika Pallotino (RJ)
Felipe Toledo Pereira (SP)
Fernanda Gouveia-Paulino (SP)
Frances Marie Tims (RJ)
Gabriela Casellato (SP)
Glaucia Guerra Benute (SP)
Heloisa Cristina Figueiredo Frizzo (MG)
Ingrith Andrade e Silva (SP)
Juliana Mattos (RJ)
Karen Scavacini (SP)
Karina Fukumitsu (SP)
Késia Mesquita (PI)
Luciana Dadalto (MG)
Luciana Holtz (SP)
Luciana Mazorra (SP)
Luís Alberto Saporetti (SP)
Maiara Santos (SP)
Marcio Gagliato (SP)
Maria Helena Pereira Franco (SP)
Maria Julia Kovács (SP)
Maria Júlia Paes da Silva (SP)
Marilia Aguiar (MG)
Mayla Cosmo Monteiro (RJ)
Nathalia Nigro de Sá (SP)
Neury José Botega (SP)
Poliana Molinari (SP)
Regina Liberato (SP)
Regina Szylit (SP)
Rita Almeida (SP)
Rosmary Mariano (SP)
Rudi Fischer (SP)
Ruth Lopes (SP)
Silvia Maria Cury Ismael (SP)
Tatiane de Oliveira Maffini (RS)
Valéria Tinoco (SP)

Curriculum-Vitae (resumido)

Ana Ferro: Psicóloga clínica, com 
formação em terapia cognitivo-
comportamental pela APTCCI e 
formação em luto pela SPEIL. Membro 
das equipas de psiquiatria e psicologia 
de ligação, de luto, de ansiedade e de 
psicoterapia do Serviço de Psiquiatria 
do Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte, Lisboa. 

António Barbosa: Professor 
Catedrático de Psiquiatria, Diretor da 
Clínica Universitária de Psiquiatria 
e Psicologia Médica e do Centro 
de Bioética/Núcleo de Cuidados 
Paliativos/Núcleo Académico 
de Estudos e Intervenção sobre 
Luto, Coordenador dos Mestrados 
em Cuidados Paliativos e de 
Psicopatologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
Lisboa. Coordenador do Núcleo de 
Psiquiatria de Ligação  do Serviço 
de Psiquiatria do Hospital de Santa 
Maria. Ex-Presidente do International 
College of Psychosomatic Medicine. 
Vice-Presidente da Secção de 
Psicossomática e Psiquiatria de 
Ligação da European Psychiatric 
Association. Presidente das 
Sociedades Portuguesas de 
Psico-oncologia e de Estudo e 
Intervenção no Luto.  Coordenador 
da Comissão de Acompanhamento 
da Implementação do Modelo de 
Intervenção Diferenciada no Luto 
Prolongado da Direção-Geral de 
Saúde.
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Bruno Fedri: Formado em Psicologia 
pela Universidade Metodista de São 
Paulo, especialista e mestre em 
Psicologia Clínica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP), com aperfeiçoamento 
em Psicanálise pelo Instituto 
Sedes Sapientiae. É doutorando 
no núcleo de Psicologia Escolar e 
do Desenvolvimento Humano da 
Universidade de São Paulo (IPUSP) 
e autor do livro “Dor de Mãe: Lutos da 
Violência Urbana” (Editora Zagodoni).

Claudia Colucci: Repórter especial 
e colunista de saúde da Folha de 
S. Paulo, mestre em história da 
ciência pela PUC de São Paulo, 
pós-graduada em gestão em saúde 
pela FGV e fellow da University of 
Michigan e da Georgetown University 
(EUA). Autora de dois livros sobre 
infertilidade conjugal (“Quero Ser 
Mãe”, editora Palavra Mágica, e “Por 
Que a Gravidez Não Vem?,” editora 
Atheneu) e coautora de “Saber fazer 
e seus muitos saberes, experimentos, 
experiências e experimentações” 
(EDUC)

Camila Appel: Formada em 
administração de Empresas 
pela EAESP-FGV e mestre em 
Antropologia e Desenvolvimento pela 
London School of Economics (LSE). 
Em 2009, estudou dramaturgia na 
New York University e passou a se 
dedicar à escrita teatral. Escreve 
romance de ficção científica e tem 
peças teatrais, com as já encenadas 
“A Pantera” (2009) e “Véspera” (2011), 
e o musical infantil “A Carruagem de 
Berenice” (2017), com músicas de 

Zeca Baleiro. Em 2014, passou a se 
dedicar a desmitificar o tabu da morte 
no Brasil. Iniciou o blog “Morte sem 
Tabu”, na Folha de São Paulo, que 
já conta com mais de 200 artigos. 
Em 2017, começou a trabalhar como 
roteirista do programa “Conversa com 
Bial”, da TV Globo.

Daniel Lima Azevedo: Graduação 
em Medicina pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
(2000). Especialista em Clínica 
Médica pelo Hospital Naval Marcílio 
Dias (2005). Especialista em Geriatria 
pela UFRJ (2007). Especialista em 
Geriatria (2008) com área de atuação 
em Medicina Paliativa (2012) pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia - SBGG/Associação 
Médica Brasileira. Membro da 
comissão científica de Geriatria da 
SBGG-RJ (2008-2010). Presidente 
da comissão de informática da SBGG 
(2009-2012). Secretário-geral da 
SBGG-RJ (2010-2012). Presidente da 
Comissão Permanente de Cuidados 
Paliativos da SBGG (2012-2016). 
Vice-presidente da Academia Nacional 
de Cuidados Paliativos - regional 
Sudeste (2013-2016). Secretário-
geral da SBGG (2016-2018). 
Coordenador da residência médica 
em Geriatria da Casa Gerontológica 
de Aeronáutica Brigadeiro Eduardo 
Gomes (2014-). Membro da câmara 
técnica de Cuidados Paliativos do 
Conselho Regional de Medicina do 
Rio de Janeiro (2016-). Membro da 
Comissão Permanente de Cuidados 
Paliativos da SBGG (2016-). Membro 
do conselho editorial do Journal of 
Palliative Medicine (2016-). Mestrando 
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em Saúde Coletiva pelo Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva - IESC/
UFRJ (2017-) Diretor científico da 
SBGG-RJ (2018-) Coordenador 
do curso de extensão Tanatologia: 
Estudos sobre a Morte - PUC-RJ 
(2018)

Daniela Achette - Coordenadora 
da Unidade de Psicologia e membro 
da Comissão Pedagógica do Curso 
de Pós Graduação em Cuidados 
Paliativos do Hospital Sírio Libanês. 
Mestre em Ciências da Saúde e 
Especialista em Psicologia Hospitalar 
pela Santa Casa de Misericórdia de 
SP. Membro do Comitê de Psicologia 
da ANCP 2017-atual. Atuação nas 
áreas clínica, cuidados paliativos 
e psico-oncologia, com artigos e 
capítulos relacionados publicados. 

Daniela Reis e Silva: Psicóloga 
Clínica e Hospitalar. Terapeuta 
de Famílias e Casais, Terapeuta 
Certificada em EMDR e Brainspotting. 
Fellow in Thanatology (Estados 
Unidos). Mestre e Doutora em 
Psicologia Clínica (LELu, PUC-
SP). Coordenadora do Grupo API/
ES – Apoio a Perdas Irreparáveis. 
Integrante e Coordenadora do Grupo 
de Trabalho de Prevenção do Suicídio 
no Espírito Santo (GTPS-ES). Membro 
da Associação de Suicidologia da 
América Latina e Caribe (ASULAC). 
Associada Fundadora e Integrante da 
Diretoria da Associação Brasileira de 
Prevenção de Suicídio (ABEPS).

Débora Genezini Costa: Psicóloga 
clinica e hospitalar. Especialista em 
psicologia hospitalar e mestre em 

gerontologia social, pela PUC-SP. 
Coordenadora e docente em cursos 
de Cuidados Paliativos. Membro 
do comitê de Cuidados Paliativos 
da ABRALE (Associação Brasileira 
de Leucemia e Linfoma). Membro 
do comitê de Psicologia da ANCP 
(Academia Nacional de Cuidados 
Paliativos). Fundadora do Instituto 
(Cuid)AR.

Elisa Perina: Psicóloga do CIPOI- 
FCM/Unicamp. Psico-oncologista. 
Arteterapeuta. Presidente SBPO 
2006-2008, Coordenadora do Comitê 
Psicossocial da SLAOP - Sociedade 
Latino Americana de Oncologia 
Pediátrica, Coordenadora do  
Programa de Cuidados Paliativos do 
Centro Infantil Boldrini, em Campinas, 
SP.

Érika Pallotino: Psicóloga clínica, 
sócia fundadora do Instituto 
Entrelaços; Coordenadora do 
Ambulatório de Intervenções e Suporte 
ao Luto, Psicóloga responsável 
do Hospital da Fundação do Câncer; 
Coordenadora da Pós Graduação em 
Psico-oncologia e Coordenadora do 
curso de extensão em Tanatologia: 
estudos sobre a morte, ambos pela 
PUC-Rio; Professora do Instituto 
Paliar; Mestre em Psicologia pela 
PUC-Rio,  Especialista em Psicologia 
Médica e Psicologia Oncológica.

Felipe Moraes Toledo Pereira: 
Médico Oncologista e Coordenador 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Espiritualidade e Saúde da 
BP - Beneficência Portuguesa de 
São Paulo. Formação em Teologia 
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pelo CTAP da Arquidiocese de 
São Paulo e graduando do Centro 
Universitário Claretianos. Professor 
Sócio Fundador do IES - Instituto 
Espiritualidade e Saúde.

Fernanda Gouveia-Paulino: Mestre 
e Doutora em Psicologia Clínica (LELu, 
PUC-SP), Docente dos Cursos de 
Graduação em Psicologia da PUC-SP, 
ex-presidente ABRAz Nacional (2011-
2014), Coordenadora de Grupo de 
Apoio a Familiares ABRAz-SP (2005-
2016), Idealizadora e coordenadora 
da Virada da Maturidade.

Filipe Barbosa: Psicólogo clínico, 
com formação em psicoterapia 
psicanalítica pela SPP. Professor 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa. Membro das 
equipas de psiquiatria de ligação, 
de luto, de psico-oncologia e de 
psicoterapia do Serviço de Psiquiatria 
do Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte, Lisboa

Filomena Souza: Psicóloga clínica, 
psicoterapeuta dinâmica pela APPP, 
formação em psicoterapia familiar e 
sistêmica pela SPTF e formação 
em luto pela SPEIL. Mestrado 
em Psicologia das Emoções pelo 
ISCTE-IUL. Membro das equipas de 
psiquiatria e psicologia de ligação, de 
luto, de adolescência, de suicídio e de 
psicoterapia do Serviço de Psiquiatria 
do Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte, Lisboa.

Frances Marie Tims: Médica 
Veterinária com graduação e Mestrado 
pela UFRRJ (1985 e 1988). Sócia da 

Animalia Clinica Veterinária e Pet Fun 
Pet Shop no Rio de Janeiro. Cursos 
de Extensão em Tanatologia pela 
PUC/Rio 2015 e 2018, além de cursos 
sobre Morte, Luto, Aconselhamento 
em Luto, Prevenção e Pósvenção do 
Suicídio , palestras em  universidades 
e organizações ligadas à Medicina 
Veterinaria. Membro fundadora do 
TanatoVet em 2016, na qual é uma das 
coordenadoras do Grupo de Apoio a 
Enlutados Pet no Rio de Janeiro.

Gabriela Casellato: Psicóloga 
graduada em Psicologia pela PUC/
SP, com mestrado e doutorado 
em Psicologia Clínica pela mesma 
Universidade, membro do Laboratório 
de Estudos e Intervenções sobre o 
Luto (LELu) entre os anos de 1998 
e 2004. Cofundadora, professora e 
supervisora do 4 Estações Instituto de 
Psicologia. Organizadora do livro “Dor 
silenciosa ou dor silenciada? Perdas e 
lutos não reconhecidos por enlutados 
e sociedade” (Polo Books, 2013), 
Organizadora do livro “O Resgate 
da Empatia: suporte ao luto não 
reconhecido” (Summus, 2015), autora 
de diversos capítulos em livros sobre 
o tema do luto, professora convidada 
dos Cursos de Pós Graduação em 
Cuidados Paliativos do Hospital Sírio 
Libanês e Albert Einstein em São 
Paulo. 

Gláucia Rosana Guerra Benute: 
Psicóloga, com Pós-Doutorado em 
Psicologia Clínica pelo IP-USP; 
Orientadora de Pós graduação 
Stricto-Sensu pelo Departamento de 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina 
da USP; Coordenadora do Curso de 
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Graduação em Psicologia do Centro 
Universitário São Camilo; Membro do 
GAI.

Heloisa Cristina Figueiredo Frizzo: 
Graduada em Terapia Ocupacional, 
Mestre em Ciências Médicas/Saúde 
Mental. Doutora em Ciências. Pós 
Doutorado em Ciências, Tecnologia e 
Sociedade. Pesquisadora Visitante na 
Universidade de Lisboa. Docente em 
Terapia Ocupacional na Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro/
Uberaba/MG.

Ingrith Andrade: Psicóloga graduada 
pela PUC-SP. Especialista em 
Psicologia Clínica e Psicopatologia 
pelo COGEAE-SP. Com experiência 
em saúde mental e no atendimento 
à população em alta vulnerabilidade 
social e há 3 anos mais diretamente 
com Direitos Humanos na área de 
Imigração e Refúgio. Atualmente 
é psicóloga na Caritas-SP (Centro 
de Referência para Refugiados), 
também atende como psicóloga 
clínica em consultório particular e é 
acompanhante terapêutica.

Juliana Mattos: Psicóloga (UFRJ), 
Pós-graduada em Cuidados 
Paliativos pelo Instituto Sírio-Libanês 
de Ensino e Pesquisa, pós-graduada 
em Psico-Oncologia (FCMMG), 
especialista em Psicologia Hospitalar 
(CFP), psicóloga do Serviço de 
Psicologia Médica do Hospital dos 
Servidores do Estado - RJ / Ministério 
da Saúde, referenciada, no Setor de 
Oncohematologia Pediátrica, Vice-
presidente da Curumim Associação 
de Combate ao Câncer Infantil.

Karen Scavacini: Doutora em 
Psicologia pela USP. Mestre em Saúde 
Pública pelo Instituto Karolinska 
(Suécia) na área de Prevenção 
ao Suicídio e Promoção de Saúde 
Mental, Psicóloga. Idealizadora e 
Co-fundadora do Instituto Vita Alere. 
Membro da Diretoria da ABEPS 
(Associação Brasileira de Estudos 
e Prevenção do Suicídio) e do 
Conselho Científico do CVV. Membro 
da força tarefa em Posvenção pelo 
IASP. Trouxe para o Brasil a Colcha 
da Memória Viva e o Dia Internacional 
dos Sobreviventes Enlutados pelo 
Suicídio. Palestrante e professora 
sobre prevenção e posvenção do 
suicídio pelo Brasil. Facilitadora de 
grupos de apoio a enlutados pelo 
suicídio. Responsável técnica da 
campanha #euestou. Autora do livro 
“E agora? Um livro para crianças 
lidando com o luto por suicídio.” e 
de capítulos e artigos nacionais e 
internacionais sobre o tema. 

Karina Fukumitsu: Psicóloga, 
psicoterapeuta, pós-doutorado pela 
USP e pesquisadora com ênfase 
nos estudos sobre processos 
autodestrutivos, prevenção ao 
suicídio, posvenção e acolhimento 
da vida. Coordenadora da pós-
graduação lato sensu Suicidologia: 
Prevenção e Posvenção, Processos 
Autodestrutivos e Luto (USCS).

Késia Mesquita: Graduada em 
Letras (Espanhol), Escritora, Cantora, 
Pós-graduanda em Prevenção e 
Posvenção do Suicídio, Fundadora 
e Presidente do Centro Débora 
Mesquita em Teresina, PI.
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Luciana Dadalto: Doutora em 
Ciências da Saúde pela Faculdade 
de Medicina da UFMG; Mestre em 
Direito Privado pela PUCMinas; 
Advogada; Administradora do portal 
www.testamentovital.com.br
 
Luciana Mazorra: Psicóloga, Mestre 
e Doutora em Psicologia Clínica pela 
PUC-SP. Sócia-fundadora, professora 
e diretora do 4 Estações Instituto de 
Psicologia. Coautora do livro: “O dia 
em que o passarinho não cantou” 
(2018) e co-organizadora de “Luto na 
infância: intervenções em diferentes 
contextos” (2005).

Luiz Alberto Saporetti: Medico 
pela FMUSP, especialista em 
Geriatria e Gerontologia pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia. Médico assistente do 
Serviço de Geriatria do HCFMUSP. 
Médico Responsável pela Unidade 
de Cuidados Paliativos do Hospital 
Auxiliar de Cotoxó HCFMUSP. 
Membro da Comissão de Cuidados 
Paliativos do HCFMUSP. Membro 
da Comissão Científica do Curso de 
Cuidados Paliativos no Sírio-Libanês 
Ensino e Pesquisa.

Márcio Gagliato: Psicólogo e 
Mestre pela PUC-SP, Doutor pela 
Faculdade de Saúde Pública da 
USP. É consultor técnico para 
agências das Nações Unidas e 
organismos não-governamentais 
internacionais e possui mais de 12 
anos de experiência atuando em 
respostas humanitárias.  Ao longo da 
última década trabalhou diretamente 

no campo com organizações 
humanitárias em regiões como 
Líbia, Irã, Síria, Gaza, Sudão do 
Sul, Somália, Zimbabwe entre 
outros. Foi premiado com fellowship 
programme em Direitos Humanos 
pela Universidade de Columbia (Nova 
Iorque) e recebeu uma bolsa de 
estudos sobre a paz na Universidade 
de Coimbra (Portugal).

Maria Helena Pereira Franco: 
Psicóloga, mestre e doutora em 
Psicologia Clinica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
– PUCSP. Pós-doutorado na London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine (Universidade de Londres) 
em 1995 e na University College 
London, na Inglaterra, em 1994. 
Professora Titular da PUCSP, no 
Programa de Estudos Pós-graduados 
em Psicologia Clinica, onde orienta 
pesquisas de Mestrado e Doutorado. 
Fundadora (1996) e coordenadora 
do Laboratório de Estudos e 
Intervenções sobre o Luto – LELu, da 
PUCSP. Psicoterapeuta de pessoas, 
famílias e comunidades enlutadas, 
na sua prática clinica particular. 
Curadora da plataforma educacional 
One Life Alive. Idealizadora e co-
fundadora do 4 Estações Instituto 
de Psicologia, onde esteve de 
1998 a 2018. Membro do Comitê 
de Psicologia da ANCP. Membro 
desde 1997 da IWG – International 
Work Group on Death, Dying and 
Bereavement (Grupo Internacional de 
Trabalho sobre Morte, Morrer e Luto), 
membro da Sociedade Brasileira de 
Psico-Oncologia - SBPO, Academia 
Nacional de Cuidados Paliativos 
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– ANCP, Sociedade Brasileira 
de Psicologia Hospitalar- SBPH, 
Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo- SOCESP, ABRAPAV- 
Associação Brasileira de Psicologia 
da Aviação. Colaboradora voluntária 
do Instituto Oncoguia. Autora de livros, 
capítulos e artigos científicos sobre 
morte e luto, crises e emergências, 
adoecimento. Professora convidada 
na especialização em Cuidados 
Paliativos e do Curso de Pós 
Graduação em Cuidado Paliativo 
Pediátrico do Hospital Sírio Libanês. 
Professora convidada da pós-
graduação em Psico-Oncologia e 
da pós-graduação em Cuidados 
Paliativos pela Faculdade Ciências 
Médicas de Minas Gerais, modalidade 
EaD. 

Maria Julia Kovács: Professora 
Livre Docente Senior, USP. Membro 
do Laboratório de Estudos sobre 
a Morte. Coordenadora do Projeto 
Falando de Morte - filmes educativos 
sobre a morte.

Maria Julia Paes da Silva: Professora 
Titular pela Escola de Enfermagem 
da USP, com Mestrado , doutorado 
e livre docência e livre docência na 
área de comunicação interpessoal. 
Pesquisadora 1ª pelo CNPq. 
Autora de diversos livros, entre eles 
“Comunicação tem remédio”, “O amor 
é o caminho – maneiras de cuidar”, 
“Qual é o tempo do cuidado?”.

Marília Aguiar: Mestre em psicologia 
clínica pela PUC-SP (LELu), 
doutora em ciências da criança 
e do adolescente pela UFMG, 

coordenadora da pós-graduação em 
Psico-Oncologia e co-coordenadora 
da pós-graduação em Cuidados 
Paliativos pela Faculdade Ciências 
Médicas de Minas Gerais, modalidade 
EaD, cocoordenadora do Death Café 
em Belo Horizonte. 

Mayla Cosmo Monteiro: Pós-
doutoranda em Psicologia Clínica 
(FAPERJ e PUC/Rio); Coordenadora 
do curso de especialização em 
Psicologia Hospitalar e da Saúde 
(PUC-Rio); Coordenadora do 
Serviço de Psicologia Hospitalar da 
Clínica São Vicente; Coordenadora 
do departamento de Psicologia da 
SOTIERJ (Sociedade de Terapia 
Intensiva do RJ).

Natália Nigro de Sá: Bacharel em 
comunicação social, psicóloga clínica 
e pesquisadora, membro do NIPPEL 
(Escola de Enfermagem, USP) 
desde 2014. Pesquisa as dinâmicas 
familiares enquanto sistema e o 
entrelace de lutos não relacionados 
à morte, sexualidade e gênero, 
celebrando as nuances da diversidade 
e visando a ampliação do debate 
sobre suas plurais perspectivas.

Neury José Botega: Graduação 
em Medicina (1981), Residência 
Médica em Psiquiatria (1983) e 
Doutorado em Saúde Mental (1989) 
pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Pós-doutorado 
na Universidade de Londres (1991); 
Livre-Docência (1996) e Professor 
Titular (2003) na Unicamp., onde 
lecionou de 1986 a 2019. Atualmente 
trabalha em consultório e continua 
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a dar cursos e palestras nas áreas 
especificadas.
Áreas de interesse: interface entre a 
Psiquiatria e outras especialidades 
médicas, transtornos afetivos, 
prevenção do comportamento 
suicida. Principais livros publicados: 
Prática Psiquiátrica no Hospital 
Geral; Crise Suicida: Avaliação 
e Manejo; Telefonemas na 
Crise; Comportamento Suicida; 
Saúde Mental no Hospital Geral. 
Consultoria a organismos nacionais 
e internacionais na área da saúde 
mental, membro do conselho editorial 
de várias revistas científicas. Nos 
últimos 25 anos eles tem se dedicado 
à prevenção do suicídio e é um dos 
fundadores da Associação Brasileira 
de Estudos e Prevenção do Suicídio 
– ABEPS, da qual é diretor.

Poliana Molinari: Oncologista 
Pediatra e Paliativista Pediatra, 
Mestre em Ciências pela Universidade 
Federal de São Paulo - Escola 
Paulista de Medicina (UNIFESP/
EPM). Pós graduação em Cuidados 
Paliativos e Dor pelo Hospital Sírio 
Libanês; curso de Educação e 
Prática de Cuidados Paliativos pela 
Harvard Medical School; integrante 
da comissão científica do I Curso de 
Pós Graduação em Cuidado Paliativo 
Pediátrico do Hospital Sírio Libanês; 
membro do departamento de Dor e 
Cuidados Paliativos da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. 

Regina Liberato: Psicóloga, 
mestranda em Psicologia Clínica 
- LELu pela PUC/SP, membro do 
conselho consultivo da Sociedade 

Brasileira de Psico-Oncologia, 
diretora  voluntária do Núcleo de 
Programas Multiprofissionais do 
Instituto Oncoguia, professora dos 
cursos de Psico-Oncologia e de 
Cuidados Paliativos no Instituto 
de Pós-Graduação da Faculdade 
de Ciências Médicas de MG. 

Regina Szylit: Professora Titular, 
Chefe do departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e 
Psiquiátrica e Diretora da Escola de 
Enfermagem da Universidade de 
São Paulo. Bolsista Produtividade do 
CNPq. Membro da Diretoria da IWG 
– International Work Group on Death, 
Dying and Bereavement. 

Ruth Lopes: Docente da Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) no Programa 
de Estudos Pós-graduados em 
Gerontologia, Curso de Psicologia e 
Supervisora na Clínica-Escola “Ana 
Maria Poppovic”. Coordenadora 
do grupo de pesquisa certificado 
pelo CNPq: Núcleo de Estudo e 
Pesquisa do Envelhecimento-NEPE. 
Membro da Red Iberoamericana de 
Psicogerontologia (Redip).

Silvia Maria Cury Ismael: Gerente 
do Serviço de Psicologia do HCor; 
Mestre e Doutora em Ciências pela 
FMUSP; Especialista em bioética em 
pesquisa com seres humano pela 
Fiocruz.

Sonia Oliveira: Psiquiatra e 
membro das consultas de luto e 
de doenças do comportamento 
alimentar do Centro Hospitalar 
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Universitário Lisboa Norte, Lisboa.

Valéria Tinoco: Psicóloga, Mestre e 
Doutora pela PUC-SP; cofundadora 
e diretora do 4 Estações Instituto 
de Psicologia; psicoterapeuta 
especializada em formação e 
rompimento de vínculos e autora de 
diversas produções nesta mesma área.

ANAIS ELETRÔNICOS

RESUMOS DAS 

COMUNICAÇÕES ORAIS

CO 01 - O uso das mídias sociais 
enquanto possibilidade de 
interação social, redes de suporte 
e ativismo mediante o processo de 
luto
Heloísa Cristina Figueiredo Frizzo

Objetivo: O presente estudo objetiva 
refletir sobre a indagação: como a 
internet pode se configurar como 
meio para a expressão, criação de 
redes de suporte e ativismo social 
mediante a experiência de luto?  
Método: Pesquisa qualitativa por 
meio da Etnografia Virtual, realizada 
no ciberespaço, em diferentes mídias 
digitais temáticas sobre o processo 
de luto. Para fins de coleta de dados 
utilizou-se entrevista e análise das 
mídias digitais temáticas, a partir de 
roteiros elaborados pelos autores 
a luz da literatura especializada no 
tema e exploração de pressupostos 
afins. Os dados foram sistematizados 
em unidades temáticas após análise 
de conteúdo. Resultados/Discussão: 

Em função da abrangência e 
complexidade do mundo digital, e 
considerando-se suas diferentes 
formas, ferramentas, meios e 
tecnologias de comunicação e 
informação,  até o presente momento, 
esta pesquisa derivou 03 diferentes 
estudos, a saber: Mídia digital “Do 
luto à luta” - uma oportunidade 
de ressignificação do luto e do 
cotidiano após a perda gestacional; A 
utilização de diferentes mídias sociais 
denominadas “Amada Helena” - 
contribuições para a mediação do 
processo de luto de mães; “Vamos 
falar sobre o luto” um espaço virtual 
de inspiração e informação mediador 
do processo de luto. Conclusão: A 
investigação de multimeios utilizados 
para a manifestação do luto no 
mundo digital permitiu uma melhor 
compreensão do luto pela sociedade 
moderna. Diferentemente do mundo 
offline, onde a temática luto é um 
tabu, no mundo online, a vivência do 
luto vem encontrando aceitação e 
acolhimento, por meio as interações 
sociais digitais, sendo possível a 
criação de rede e suporte social on e 
offline, além de permitir e fomentar o 
ativismo social digital. Acredita-se este 
estudo possa oferecer subsídios e 
capacitar profissionais para a atenção 
qualificada junto as pessoas em 
situação de enlutamento, contribuindo 
assim para com a promoção da 
saúde mental e prevenção de 
adoecimento biopsicossocial. CAAE: 
63230016.9.0000.5154.
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CO 02 - O luto na vivência do 
adoecimento por transtorno mental 
Luciana Romano Hernandes, Maria 
Helena Pereira Franco

No adoecimento mental há uma 
relevante ruptura no cotidiano do 
paciente e uma marcante modificação 
nas relações interpessoais e 
intrapessoais. O luto, entendido aqui 
como uma transição psicossocial, 
instaura uma crise na vivência 
do transtorno, com perda do 
mundo presumido, sensação 
de despersonalização em que a 
identidade sofre uma desorganização 
e não se reconhece mais, papéis 
e situações novas e desafiantes 
são inaugurados e sentimentos 
de diversas apresentam-se. Este 
trabalho refere-se a parte de um 
mestrado, em andamento, e trata-se 
de um estudo de casos múltiplos, com 
4 participantes, tendo sido realizadas 
entrevistas semiestruturadas, com 
coleta dos dados no período de 
outubro de 2018 a janeiro 2019. 
O objetivo é compreender as 
percepções do luto de pacientes 
psiquiátricos em razão da vivência 
do transtorno mental. Os dados 
foram avaliados individualmente a 
partir da técnica de análise temática 
e, posteriormente, discutidos de 
maneira integrada, norteados pela 
visão do luto não reconhecido e pela 
teoria das transições psicossociais. 
Os resultados preliminares 
destacaram temas como: morte 
social, com prejuízos nos contextos 
laborais, relacionais, sociais; 
sensação de perda de si mesmo, da 
independência e de possibilidades; 

interrupção de atividades do dia a dia 
com dificuldades na reorganização 
da vida e rotina; vivência do estigma 
e preconceito levando a um maior 
isolamento e ocultamento social do 
diagnóstico, dos sentimentos e das 
dificuldades; limitações; rede de 
suporte como fator de proteção e de 
auxílio no movimento de reconstrução 
e de elaboração do adoecimento como 
amadurecimento pessoal. O processo 
de luto exigiu adaptação em diferentes 
esferas da vida – pessoal, relacional, 
cognitiva, profissional e física. Dessa 
maneira, o transtorno mental trouxe a 
vivência de um luto não reconhecido, 
mas, também, a possibilidade de 
reestruturação da vida e descobertas 
de novos caminhos pessoais. CAAE: 
89247318.9.0000.5482.   

CO 03 - Alice no país das maravilhas 
e compreensão do luto pelo 
adoecimento grave 
Érika Arantes de Oliveira Cardoso, 
Manoel Antônio dos Santos

O objetivo desse trabalho é discorrer 
sobre o uso da história da Alice no 
país das Maravilhas, clássico inglês 
de autoria de Lewis Carroll, como 
estratégia de ensino e reflexão sobre 
o processo de luto antecipatório no 
contexto de um grave adoecimento, 
em grupos de educação para a 
morte. Esses grupos são voltados 
para estudantes e profissionais 
da saúde que atuam diretamente 
com pacientes com doenças 
potencialmente fatais. O uso de um 
clássico da literatura foi pensado 
como uma tentativa de aproximar 
do aluno/ouvinte uma temática tão 
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complexa, utilizando recurso que 
faz parte do repertório da maioria 
deles. A história de Alice foi analisada 
qualitativamente e organizada em 
seis categorias, em uma tentativa de 
analogia entre o contexto da história 
e o do adoecimento: 1) o repentino 
e inesperado: de forma semelhante 
à Alice o paciente inesperadamente 
“perde seu chão”; 2) Possibilidade/ 
ameaça de morte: o risco de “cortem a 
cabeça” vivido por Alice é vivenciado 
pelos pacientes; 3) o mundo torna-
se desconhecido: o paciente, tal 
qual Alice, se percebe em um novo 
universo, com regras próprias, que 
fogem ao controle desses, 4) Lidando 
com a mudança: Alice sofre mudanças 
corporais e alterações de humor no 
decorrer de sua história, questões 
essas muito presente na realidade dos 
pacientes; 5) Buscando a adaptação: 
depois de um tempo nessa nova 
realidade Alice e os pacientes 
começam a procurar e encontrar 
recursos para o enfrentamento dos 
desafios que se apresentam; 6) Em 
busca da significação: a partir do 
momento que os pacientes e Alice 
recuperam o protagonismo de suas 
vidas e percebem que podem ser 
autores e não coadjuvantes de suas 
histórias, o enredo toma outro rumo 
com possibilidade de um desfecho 
positivo. Considera-se que o recurso 
de utilizar a literatura com finalidade 
ilustrativa e didática mostrou-se uma 
alternativa interessante e eficaz.  

CO 04 - Entre o público e o privado: 
rituais no processo de luto 
parental 
Ana Maria Rodrigues Franqueira

O presente artigo é parte de 
pesquisa de doutorado, finalizado 
em dezembro de 2017. A pesquisa 
teve como objetivo mais amplo 
investigar o processo de luto de pais 
que perderam filhos por acidente 
de trânsito. Como um dos objetivos 
específicos, analisamos o papel dos 
rituais utilizados pelos pais em seu 
processo de luto e que funcionariam 
como fatores de proteção. Cada vez 
mais assistimos ao esvaziamento 
dos rituais, que se tornaram mais 
rápidos e solitários na sociedade 
contemporânea ocidental, ao mesmo 
tempo em que novas formas de 
ritualização são produzidas, por meio 
de rituais públicos, que contribuem 
para o reconhecimento da perda e 
a externalização da dor. O processo 
de ritualização torna-se fundamental, 
por isso a importância deste tema. 
Participaram do estudo dez sujeitos: 
oito mulheres e dois homens. Como 
instrumento de investigação, realizou-
se uma entrevista com roteiro 
semiestruturado. O material das 
entrevistas foi transcrito e submetido 
ao método de análise de conteúdo. 
O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética da Universidade 
sob o nº 2016-26. Os resultados 
obtidos indicam a privatização 
da experiência do processo de 
luto parental. Anteriormente, 
uma experiência pública, o luto, 
atualmente, é vivenciado por meio de 
rituais reservados, de forma solitária 
e individual. Alguns rituais tiveram a 
função de tornar visível a perda, por 
meio da construção de memoriais 
em espaço público. A dor, até então, 
solitária e privada, torna-se uma 
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experiência compartilhada. O luto se 
retira do espaço íntimo e solitário, 
no qual se tornou um drama pessoal 
e alcança o espaço público, onde o 
enlutado tem sua dor reconhecida e 
compartilhada, sem regras e medidas. 
As teorias contemporâneas sobre o 
luto ampliam o olhar sobre o processo, 
percebendo-o em seu contexto social, 
por meio do compartilhamento dos 
rituais.

CO 05 – A festa do Dia dos 
Mortos: relato de uma experiência 
cultural no México, vivida por três 
psicológicas clínicas do Brasil
Izabela Aparecida de Almeida 
Guedes, Claudia Marques Comaru, 
Maria Carolina Rissoni Andrey

Nesse início de século, estudos 
sobre a morte, o morrer e o luto 
têm se incrementado e despertado 
interesse em pesquisadores de 
diferentes áreas, como a Psicologia, 
a Medicina, a História, a Arquitetura, 
a Sociologia, a Antropologia, a Saúde 
Pública, a Religião, entre outros. O 
luto, na contemporaneidade, é um 
tema bastante complexo, que envolve 
dimensões individuais, familiares, 
sociais, culturais e espirituais, 
demandando do psicólogo clínico, que 
se dedica ao trabalho com pessoas 
enlutadas, uma abertura para dialogar 
com outras áreas de conhecimento, 
em busca de ampliação da 
compreensão da experiência daquele 
que sofre a iminência ou a perda de 
alguém. Ao psicólogo é fundamental 
manter um olhar que, para além do 
teórico, emocional e espiritual, possa 
considerar também a dimensão 

cultural no que tange ao significado 
da morte. O presente trabalho 
objetiva relatar a participação de três 
psicólogas clínicas na festa do Dia 
dos Mortos de 2018, no povoado de 
Ocotepec, distrito de Cuernavaca, 
México. O método utilizado foi o relato 
de experiência, construído a partir do 
registro das vivências feito por todas, 
individualmente, em forma de diário 
de campo e de fotografias. A imersão 
no campo de pesquisa permitiu a 
percepção de sutilezas, que de outra 
maneira não seria alcançada. A partir 
do que pôde ser conhecido, da forma 
como a comunidade compartilha 
a festa, a respeito da elaboração 
dos altares e do significado de seus 
símbolos, foi possível serem tecidas 
reflexões sobre a relevância dos 
rituais para os processos de luto, 
independente deles serem religiosos 
ou não. Também foi possível conhecer 
maneiras diferentes dos familiares se 
relacionarem com a ausência do ente 
querido ao longo do tempo, o que 
possibilitou considerações a respeito 
da participação do modelo de vínculos 
contínuos no enfrentamento de uma 
perda significativa.

CO 06 - A perda de filhos crianças: 
o luto dos pais
Cristine Gabrielle da Costa dos Reis, 
Carmen Leontina Ojeda Ocampo 
Moré, Alberto Manuel Quintana, 
Scheila Krenkel

A elaboração do luto dos pais é 
atravessada por questões como: a 
morte fora de uma ordem cronológica 
esperada, a perda dos projetos futuros 
e das idealizações depositadas no 
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filho. Neste trabalho, buscou-se 
compreender como os pais vivenciam 
a experiência da perda de um filho 
ainda criança e discutir aspectos 
característicos deste caso. Foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, 
previamente aceita pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade 
a qual o estudo estava vinculado sob 
o número 52750016.6.0000.5346. 
Os dados foram coletados por meio 
de 11 entrevistas semiestruturadas, 
realizadas com pais que perderam 
os filhos crianças, cujas mortes 
ocorreram em um intervalo que variou 
entre quatro meses e um ano e quatro 
meses em relação à entrevista. Os 
dados foram analisados por meio 
da análise temática, revelando os 
núcleos de sentido da comunicação. 
Como principais elementos 
constituintes das suas narrativas 
destacam-se: a dor incomparável, a 
culpa, a busca por um sentido, que, 
frequentemente, é procurada na 
religiosidade, experiências diferentes 
entre pais e mães, o sentimento de 
perda de uma parte de si, a perda 
do objeto narcísico, a vivência do 
luto diante do funcionamento social 
contemporâneo, a desconfiança 
da equipe e a relevância das redes 
sociais. O estudo demonstrou 
a importância de considerar a 
singularidade do luto parental, somado 
às experiências distintas entre pai 
e mãe, o narcisismo dos pais e o 
contexto contemporâneo que cerceia 
essas vivências. Com base nisso, é 
possível oferecer subsídios teóricos 
que possam auxiliar na construção de 
intervenções adequadas. Sublinha-se 
a importância dos espaços de escuta 

e da fala na organização de uma 
narrativa que permita a construção 
de um sentido para a perda e a 
elaboração do luto. 

CO 07 - Conversações e a autoria 
de homens frente ao processo de 
luto conjugal 
Ivânia Jann Luna

Este trabalho visa apresentar 
os resultados de uma pesquisa 
qualitativa sobre o processo de luto 
conjugal de homens a partir dos 
pressupostos do construcionismo 
social, como os relacionamentos e 
as conversações para a construção 
de significados. Desta forma, buscou-
se compreender as conversações 
e a autoria dos homens enlutados 
frente ao seu processo de luto. Esta 
pesquisa foi realizada com três 
homens que se encontravam em 
diferentes momentos do ciclo vital da 
família quando ocorreu a perda da 
esposa devido ao câncer. O tempo 
de perda variou de 1 ano e meio até 
5 anos. A pesquisa foi aprovada pelo 
comitê de ética que emitiu o parecer 
de número 2.083.286. Para coleta 
de dados utilizou-se a entrevista 
qualitativa em profundidade e para 
a organização dos dados foram 
utilizados os procedimentos de 
codificação da Teoria Fundamentada. 
No processo de análise de dados 
destacam-se três temáticas que 
permearam os diálogos internos e 
externos do homem enlutado com 
sua rede de relacionamentos: as 
relações familiares no ciclo vital da 
família; as reações pessoais à perda; 
e os direcionamentos dados à vida 
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pessoal e familiar. A partir destas 
temáticas discute-se que os homens 
enlutados no momento atual mantêm 
conversações sobre a importância 
da relação conjugal bem como sobre 
os intensos sentimentos de revolta 
e choque vividos com a notícia do 
adoecimento e morte da esposa. 
Também centraram os seus esforços 
na retomada da rotina de vida visando 
à redefinição do status conjugal e o 
reequilíbrio das relações familiares. 
Desta forma, a autoria dos homens 
frente ao processo de luto é vista por 
meio da caracterização dos vínculos 
contínuos com a esposa que morreu 
e o estilo masculino de enlutar-se, 
que prioriza o modo privado de viver 
a experiência de luto.

CO 08 – Caracterização da vivência 
do processo de luto: relato da 
experiência de enlutados por 
suicídio em Teresina (PI) 
Fabiana Moreira da Silva, Patricia 
Carvalho Moreira

Nos últimos cinquentas anos as taxas 
de morte por suicídio no mundo, 
tem aumentando especialmente 
entre jovens. Teresina ocupa a 
quinta posição nacional e a terceira 
posição na região do Nordeste 
com o maior número de óbitos 
por morte autoprovocada. Esta 
pesquisa buscou responder como 
é vivenciado o processo de luto em 
decorrência da morte por suicídio? 
Para isso, teve como objetivo geral 
compreender a vivência do processo 
de luto em decorrência da morte por 
suicídio. Como objetivos específicos: 
caracterizar o processo de luto pela 

morte autoprovocada; identificar 
fatores protetores do processo 
de luto por suicídio e conhecer a 
vivência de enlutados por suicídio. 
Para referencial teórico, definições 
sobre morte, suicídio e processo de 
luto. Características e estratégias de 
enfrentamento para luto por suicídio. 
Em 2017, foi realizada de campo na 
cidade de Teresina (PI), utilizado a 
técnica da entrevista semiestruturada 
com oito pessoas que estão em 
processo de luto por suicídio. Como 
metodologia estudo de casos 
múltiplos, articulando as vivências 
de processos de luto por suicídio. 
Os relatos apontam sentimentos 
mais presentes: sentimento de 
culpa, raiva, tristeza, ansiedade, 
vergonha, saudade e a impotência. 
Para lidar com estes sentimentos 
pode-se perceber, nos participantes, 
estratégias de enfrentamento como 
a religiosidade, o comportamento de 
esquiva e utilização de lembranças de 
experiências vividas junto à pessoa 
que cometeu o suicídio. Verificou-
se outros fatores de proteção do 
comportamento suicida como o 
suporte familiar e social, motivação 
para criação de grupos de apoio como 
meio para lidar com a dor advinda do 
luto. A apropriação de fatores de risco 
e proteção se faz necessário tanto 
aos profissionais, principalmente aos 
profissionais da saúde e educação, 
como à população em geral para 
identificação e avaliação do risco, 
prevenção e posvenção do suicídio. 
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CO 09 - O uso da caixa de memórias 
no atendimento psicoterápico de 
uma pré-adolescente enlutada: um 
estudo de caso 
Louisanne Agnes Sennyey Sanchez

O objetivo deste trabalho é discutir a 
utilização da caixa de memórias como 
instrumento facilitador no processo 
psicoterápico com pré-adolescentes 
enlutados. O processo terapêutico 
foi iniciado após a morte do pai de 
L., de 11 anos, ruptura de um vínculo 
afetivo importante e significativo. 
L. ficou entorpecida, sofrendo em 
silêncio, calada e sem apoio, com 
muito pouco espaço de continência e 
elaboração do luto na família. Diante 
de sua desconfiança e insegurança 
na construção do vínculo com a 
terapeuta, estratégias foram buscadas 
para que L. se sentisse segura. Foi 
proposta a construção de uma caixa de 
memórias, que atuou como um objeto 
intermediário e facilitou a formação 
do vínculo paciente-terapeuta. A 
construção da caixa, a escolha do 
tamanho e formato, os materiais e 
cores utilizados, permitiram que L. 
pudesse expressar sua dor, angústia, 
anseios e temores. Durante essa 
construção, L. foi se soltando e se 
entregando ao processo terapêutico. 
A caixa passou a representar a 
autorização e a validação de todos os 
seus sentimentos possibilitando que 
L. revisitasse sua relação com o pai, 
escolhendo quais memórias queria 
guardar dele. Este processo permitiu 
também a compreensão e a aceitação 
de sentimentos difíceis e paradoxais. 
A utilização do instrumento da caixa 
de lembranças foi um facilitador no 

processo de elaboração de luto de L., 
favorecendo a transformação de sua 
relação com seu pai e a adaptação 
emocional e cognitiva às mudanças 
relacionadas a essa perda. Este 
recurso contribuiu para a expressão 
de seus sentimentos relacionados 
à perda e para a compreensão de 
que seu pai nunca será substituído 
ou esquecido, possibilitando que sua 
relação pudesse ser ressignificada e 
reconstruída.

CO 10 – Relato de experiência 
clínica com grupos de enlutados 
sob olhar psicanalítico
Carla Belintani de Jesus Miranda, 
Renata Cataccini

Este trabalho é fruto de um projeto 
inaugurado em setembro de 2017 
que possui como eixo de pesquisa 
a articulação entre Luto, Arte e 
Psicanálise. Na experiência clínica 
com enlutados, foi observado um 
sentimento de incompreensão, solidão 
e dificuldade de simbolizar perdas. 
Neste contexto de empobrecimento 
do Eu e superinvestimento no 
objeto perdido, o atendimento 
em grupo surgiu como uma 
possibilidade de acolhimento, com a 
proposta de suscitar ligações entre 
representações, afetos e reinstalar 
o simbólico. A divulgação do grupo 
ocorreu pela internet, com início em 
março de 2018. Os interessados 
foram entrevistados individualmente 
e selecionadas cinco pessoas cujos 
critérios foram: dificuldade em elaborar 
o luto, ausência de patologias graves 
e adequação ao contexto grupal.  
Formou-se um grupo fechado no 
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formato de doze sessões semanais, 
com duração de 1h30. Nos encontros 
eram propostas atividades artísticas 
como criação de narrativas, desenhos, 
leitura de poesia e trabalhos manuais 
com o objetivo de elaborar o luto. Os 
enlutados demonstraram encontrar no 
grupo um espaço de pertencimento e 
compartilhamento de suas perdas. 
As atividades privilegiadas foram as 
oficinas de escrita criativa, a partir 
da apresentação de poesias, em 
que cada participante expressou 
sua subjetividade. Expressaram-
se também por meio de desenhos 
abstratos, uso de cores e a criação 
de uma caixa contendo suas 
produções que na finalização, pôde 
ser levada representando o que 
foi simbolizado. A experiência com 
o grupo de enlutados apoiada na 
abordagem psicanalítica, utilizando 
a arte como disparadora, facilitou 
as trocas subjetivas e a emergência 
de conteúdos, possibilitando sua 
nomeação e simbolização. No ato da 
criação artística no contexto grupal, 
há um registro de um ritual, uma 
inscrição simbólica da perda, tão 
importante para o trabalho do luto. 
O grupo se encontra em andamento 
contando com novos participantes.

CO 11 - Elaborando perdas e 
construindo vínculos: a atuação da 
psicologia com o público infanto-
juvenil em tratamento oncológico 
na Sala de Espera de um Centro 
Pediátrico
Florence Façanha de Oliveira, 
Gustavo Alberto Pereira de Moura, 
Anice Holanda Nunes Maia, Gabriel 
da Silva Pereira, Gabriel de Oliveira 

Mendes, Bruna Myrla Ribeiro Freire

O objetivo deste trabalho é 
relatar a experiência dos autores 
no acolhimento e no manejo da 
elaboração das perdas materiais e 
simbólicas vivenciadas por pacientes 
e acompanhantes em um Projeto 
de Extensão que ocorre em um 
Hospital referência em tratamento 
oncopediátrico no Ceará. A realidade 
do tratamento quimioterápico 
sequencial acarreta modificações na 
vida do paciente e da família, visto 
que há o deslocamento dos sujeitos 
da rotina social, familiar e escolar em 
prol da maior eficácia do tratamento. 
Uma das perdas a ser vivenciada 
pelo processo de tratamento é a da 
identidade familiar pré-enfermidade. 
A metodologia utilizada para as 
intervenções estrutura-se a partir 
da Busca Ativa e da utilização de 
Recursos Lúdicos com crianças e 
adolescentes, a depender da idade 
do paciente atendido, na Sala de 
Espera da Quimioterapia Sequencial. 
A Sala de Espera conta com 24 leitos 
divididos em 4 enfermarias. O período 
de atuação compreende agosto a 
dezembro de 2018, sendo totalizadas 
dezesseis intervenções sob o 
referencial teórico da Psicoterapia 
Breve de Apoio, que possibilita o 
manejo em situações de crise, onde 
há uma desorganização do universo 
pessoal dos sujeitos. O resultado 
observado pelos extensionistas refere-
se a importância do acolhimento e 
dos recursos lúdicos como formas 
de resgate a infância frente às 
transformações que ocorrem na vida 
das crianças e dos adolescentes. 
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Estes recursos facilitam o processo 
de comunicação e de construção de 
vínculos entre os sujeitos envolvidos 
no cuidado: paciente, família e equipe. 
No período elencado foram atendidos 
70 pacientes e 44 acompanhantes. O 
Projeto de Extensão Sininho mostra-
se como um notório dispositivo 
na ressignificação da experiência 
de adoecimento e das perdas 
materiais e simbólicas evocadas por 
esta, possibilitando um ambiente 
de cuidado humanizado. Além de 
favorecer a formação profissional dos 
estudantes de psicologia, que podem 
conhecer na prática a atuação da 
profissão no âmbito hospitalar.

CO 12 - Luto antecipatório em 
cuidados paliativos: quando nos 
despedimos aos poucos
Karla de Souza Magalhães, Alzira 
Costa, Taiany Gonçalves Soares, 
Quézia Cardoso Dias Ouverney, 
Francelise Pivetta Roque

Denomina-se luto o conjunto de 
reações a uma perda significativa, 
havendo, porém, outras formas de 
expressão, como o luto antecipatório, 
no qual há vivência dolorosa 
antes mesmo que a perda se 
concretize, podendo gerar emoções 
ambivalentes. Objetivo: descrever 
o processo de luto vivenciado pelos 
pais (pai, 68 anos; mãe, 61 anos) de 
dois filhos (37 e 39 anos) em fase 
avançada da neurodegeneração 
associada à pantotenato-quinase 
(doença neurodegenerativa rara 
– um a três casos por milhão), 
assistidos por um serviço público 
multidisciplinar, sob perspectiva 

paliativista. Método: discussão de 
caso clínico em que foi identificado 
sinais de luto antecipatório nos pais 
dos pacientes que se expressava 
por meio de uma evitação silenciosa 
diante do prognóstico da doença 
dos filhos e de uma resistência à 
modalidade de tratamento proposto. 
O estudo passou por avaliação 
ética e foi aprovado sob o número 
CAAE 93530618.2.0000.5626. 
Resultados: a identificação do luto 
antecipatório já instalado nos pais foi 
fundamental para que eles também 
pudessem ser assistidos pelas 
psicólogas da equipe e para que 
suas questões subjetivas fossem 
trabalhadas antes da perda real dos 
filhos. A abordagem multidisciplinar, 
além de oferecer uma assistência 
pautada no estabelecimento das 
medidas de conforto dos pacientes, 
tem se empenhado na elaboração 
de estratégias terapêuticas de 
prevenção de luto complicado após 
o falecimento dos filhos. O caso em 
questão exemplifica uma realidade 
cada vez mais comum em que idosos 
desempenham o papel de cuidadores 
e vivenciam a morte de seus filhos 
com doenças crônicas. Conclusão: 
o caso viabiliza discutir a síndrome 
rara e processos de luto nem sempre 
reconhecidos, cuja abordagem é 
determinante nos cuidados paliativos 
a essa família. Apesar de rara, essa 
doença traz características comuns a 
outras doenças neurodegenerativas 
mais frequentes, e tão devastadoras 
quanto elas, e, dessa forma, esse 
trabalho pode auxiliar na melhor 
compreensão e gerenciamento de 
outros casos. 
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CO 13 - Formação para atuação na 
perspectiva biopsicossocial: uma 
experiência de estágio na equipe 
de cuidados paliativos
Bruna Dalvi de Oliveira, Sabrina 
Gaburro Fracarolli, Luciana Bicalho 
Reis, Alice Pontes Costa

É um desafio na formação em 
psicologia oportunizar ao aluno a 
experiência de atuação no hospital 
a partir do Modelo Biopsicossocial, 
com trabalho interdisciplinar e 
atenção integral à saúde. Este 
trabalho objetiva apresentar parte 
da experiência de um estágio em 
psicologia hospitalar junto a uma 
equipe de cuidados paliativos em 
um hospital universitário. Três alunas 
participaram de diferentes atividades: 
1- Grupo com Famílias enlutadas; 2- 
Rodas de Conversa sobre a morte e 
o morrer; 3- Atendimento psicológico 
na Unidade de Tratamento Intensivo. 
As atividades evidenciaram focos 
de atuação em cuidados paliativos 
(questões psicológicas, cuidados 
ao fim da vida/processo de morrer 
e questões sobre perda e luto), 
eram planejadas, discutidas e 
compartilhadas em supervisão. Foram 
realizados 3 encontros com familiares 
de pacientes que haviam falecido nos 
últimos 6 meses sob os cuidados da 
equipe de cuidados paliativos. Os 
encontros tinham formato aberto e as 
atividades foram selecionadas para 
favorecer a elaboração de afetos 
ligados ao processo de luto. As rodas 
de conversa sobre a morte e o morrer 
foram realizadas com profissionais e 
estudantes do hospital, totalizando 
5 encontros, estruturados a partir 

das demandas levantadas junto 
aos participantes. Na UTI foram 
realizados atendimentos ao paciente 
em beira de leito, aos familiares 
e o acompanhamento em visitas 
assistidas. A experiência de formação 
se mostrou rica pois permitiu a 
atuação em situações de luto em 
diferentes contextos do hospital, tendo 
a atuação em equipe interdisciplinar 
como desafio. Além disso, as 
atividades permitiram que o aluno 
compreendesse a importância de um 
trabalho que contemple pacientes, 
familiares e equipe, avançando para 
além de uma prática clínica psicológica 
centrada unicamente no paciente e 
com perspectiva psicoterápica. As 
ações desenvolvidas possibilitaram 
a compreensão, por parte do aluno, 
da importância de se criar ações 
integrais à saúde, sobretudo, de que 
o psicólogo hospitalar pode estar em 
diferentes contextos.

CO 14 – Luto antecipatório em 
pacientes com indicação para 
o transplante de células tronco 
hematopoiéticas
Juliana Tomé Garcia Mareze, , Érika 
Arantes de Oliveira Cardoso

O diagnóstico de câncer é vivenciado, 
muitas vezes, como uma “sentença 
de morte”. Considerando-se a 
forma ambivalente, salvadora e 
ameaçadora, como o transplante se 
apresenta, sentimentos de luto podem 
ser mobilizados, desencadeando o 
processo de luto antecipatório. Este 
fenômeno nos pacientes apenas 
recentemente foi alvo de investigação 
clínica. Objetivou-se compreender 
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o processo de luto antecipatório 
vivenciado pelos pacientes com 
indicação para o Transplante de 
Células-Tronco Hematopoéticas 
(TCTH). Trata-se de um estudo 
clínico-qualitativo, transversal, 
descritivo-exploratório. A amostra 
de conveniência foi composta por 
nove pacientes adultos, de ambos os 
sexos, com indicação para o TCTH, 
que foram agendados no ambulatório. 
Os instrumentos utilizados foram: 
formulário para obtenção dos dados 
sociodemográficos e clínicos, e uma 
entrevista semiestruturada, contendo 
roteiro temático para acessar os 
dados relativos ao adoecimento e 
tratamento. O trabalho teve aprovação 
do comitê de ética. A coleta de 
dados foi realizada individualmente, 
presencialmente, com duração de, 
aproximadamente, 50 minutos, 
audiogravada com anuência. O 
conteúdo foi transcrito literalmente 
e na íntegra, e submetido à análise 
temática. O material construído foi 
interpretado com base na teoria do 
luto antecipatório, desvelando os 
sentidos e dimensões do adoecimento 
e como isso implica na tomada de 
decisão em realizar o TCTH para o 
paciente, sistematizados em quatro 
categorias temáticas: Aceitação do 
diagnóstico e da inevitabilidade da 
morte; Vivência da dor de inúmeras 
perdas; Adaptação à nova condição; 
Fase de introspecção e reflexão 
sobre a própria vida. O conhecimento 
produzido auxilia na compreensão 
do impacto do adoecimento, dos 
conflitos vivenciados pela decisão de 
realização de um procedimento de 
alta periculosidade, da vivência do luto 

antecipatório pelo paciente, destarte, 
oferecer sugestões para aprimorar 
o serviço de saúde, buscando 
melhor suprir as necessidades dos 
pacientes, contribuindo ou para uma 
recuperação mais plena, ou para 
um encontro com a terminalidade 
permeado por menos sofrimento. 
CAEE 72589417.0.3001.5440

CO 15 - Luto perinatal: a intervenção 
psicológica à mãe no óbito em sala 
de parto
Janaina Xavier de Andrade 
dos Santos, Adriana Aparecida 
Fregonese, Simone Rolim Fernandes 
Fontes, José Carlos Fernandes , 
Priscila Maria Gabos, Silvia Maria 
Cury Ismael

Objetivo: Compreender as 
intervenções psicológicas possíveis 
em situação de óbito na sala de 
parto. Método: Estudo de caso de 
abordagem psicanalítica, paciente 
P.A.W., sexo feminino, 32 anos 
e publicitária. Gestante com 36 
semanas em fase ativa de trabalho 
de parto e constatação recente do 
diagnóstico de cardiopatia congênita 
do bebê (síndrome da hipoplasia 
do coração esquerdo). Devido à 
criticidade do caso, houve solicitação 
para atendimento psicológico no 
Pronto Socorro e a continuidade 
do acompanhamento ocorreu 
em Sala de Parto, onde o bebê 
(sexo masculino) nasceu instável 
clinicamente, apresentou uma parada 
cardiorrespiratória e evoluiu a óbito. 
A análise se deu através da coleta 
de dados do prontuário de forma 
retrospectiva, observação direta 
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e conteúdo clínico, referente aos 
atendimentos realizados no pré, peri 
e pós parto. Resultados: O estudo 
sublinha a importância da intervenção 
psicológica em sala de parto em 
situações de intercorrências com 
desfecho fortuito, no caso o óbito 
neonatal precoce. O psicólogo pode 
favorecer a expressão da dor e luto 
propiciando um ambiente de acolhida 
e criando condições para a despedida. 
Por meio de escuta sensível 
oportunizou o encontro da mãe com 
o bebê, facilitando e encorajando-a 
ao toque que identifica, a fala 
endereçada, o embalo continente 
em seus braços e o choro abundante 
repleto de significados. Conclusões: 
Quando a morte acontece no lugar 
do nascimento, o acompanhamento 
psicológico pode auxiliar a mãe a: 
manifestar a dor sentida; apropriar-
se do seu bebê; legitimar o seu 
sofrimento na despedida; reconhecer 
sua perda de forma real, favorecendo 
o processo de luto. 

RESUMOS DAS APRESENTAÇÕES 

DE POSTERES
 
PO 01 - (Com)Viver – Conversando 
sobre a morte e o morrer no hospital
Bruna Dalvi de Oliveira, Sabrina 
Gaburro Fracaroli, Luciana Bicalho 
Reis, Alice Pontes Costa

Objetiva relatar uma experiência de 
rodas de conversa sobre a morte 
e o morrer em um hospital geral, 
construída a partir da identificação 
da fragilidade da formação para 
atuarem com pacientes e familiares 

enlutados e da demanda apresentada 
por profissionais do serviço.  Foram 
realizadas 5 rodas de conversa 
com duração de aproximadamente 
1h cada. Participaram estudantes 
e profissionais de um hospital 
universitário. O primeiro encontro 
procurou levantar interesses 
para organização dos encontros 
seguintes. A partir disso, ocorreram 
4 rodas semanais com as seguintes 
temáticas: 1) O que é o luto? 2) Luto 
como processo: suas características 
e expressões; 3) Acolhimento de 
famílias enlutadas; e 4) Cuidados 
paliativos e fim da vida. Os encontros 
mesclaram atividades experienciais, 
exposições dialogadas e discussões 
grupais. Participaram profissionais 
e estudantes e fonoaudiologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, 
psicologia, assistência social, 
enfermagem e odontologia. A 
metodologia de roda permitiu que as 
pessoas se sentissem confortáveis 
para compartilhar suas experiências, 
afetos e pensamentos. Observou-se 
que, apesar de perceberem a morte 
como etapa da vida e integrante do 
cotidiano de trabalho, os participantes 
relataram sentirem-se pessoalmente 
afetados por ela. Indicaram 
sentimentos como tristeza, angústia, 
sensação de vazio, medo, dor, 
incerteza e choque. Muitos disseram 
sentirem-se impotentes quando o 
paciente falece, como se houvessem 
fracassado. Além disso, a morte do 
‘outro’ foi apontada como o momento 
em que se deparam com sua própria 
finitude e fragilidade. Observou-se 
que alguns participantes entendiam 
o sofrimento pela morte do paciente 
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como decorrente do vínculo com ele 
criado. Dito isto, pode-se supor que 
o distanciamento afetivo adotado por 
muitos pode funcionar como uma 
estratégia defensiva. Conclui-se que 
é preciso cuidar da saúde de quem 
cuida. A oferta de espaços como 
este contribui para a construção de 
relações mais solidárias no trabalho e 
favorece a emergência de um cuidado 
mais humanizado, como avaliado 
pelos próprios participantes.

PO 02 - Percepções da equipe 
de saúde sobre o efeito da 
humanização na “boa morte” em 
pacientes no processo de final de 
vida
Cintia Mikaela Aparecida Pereira, 
Fulvio Bergamo Trevizan

Introdução: Com a proximidade do 
fim da vida, o paciente necessita de 
cuidados que vão além dos aspectos 
físicos. A humanização da equipe de 
saúde desponta como estratégia de 
atuação no processo da ‘boa morte’, 
ou seja, de uma ‘morte ao próprio 
jeito’. Ao invés do ‘não há mais nada 
a ser feito’, deve-se considerar que é 
possível o alívio de outras dimensões: 
emocional, espiritual, familiar, social. 
Objetivo: Descrever a percepção dos 
profissionais da equipe interdisciplinar 
sobre a importância da humanização 
no processo de “boa morte” em 
paciente com câncer. Método: Foi 
realizada uma pesquisa transversal, 
descritiva, qualitativa, de abordagem 
fenomenológica (Autorização CEP 
nº 2.747.385). Todos os membros da 
equipe de oncologia foram convidados 
e cinco aceitaram participar. A coleta 

de dados foi realizada em hospital 
escola do interior do estado de 
São Paulo e se deu por meio de 
questionário sociodemográfico e 
entrevistas gravadas. Resultados: 
Participaram desse estudo psicólogo, 
assistente social, farmacêutico, 
técnico de enfermagem e 
enfermeiro. Após transcrição das 
entrevistas foram encontrados temas 
convergentes: atuação interdisciplinar, 
humanização, familiar/acompanhante 
e acolhimento. Discussão: Os 
profissionais perceberam que atuação 
mais humanizada no atendimento 
garante a valorização e a melhora 
da qualidade de vida dos pacientes e 
familiares no processo de fim de vida. 
Quanto à equipe, a humanização 
aumenta a qualidade do atendimento, 
promovendo conforto e satisfação 
com a assistência prestada. O 
trabalho articulado e integrado dos 
profissionais de saúde possibilita a 
troca de informações e saberes para 
que, juntos, discutam e busquem a 
melhor estratégia de cuidados para o 
paciente. Conclusão: O acolhimento 
humanizado auxilia na autonomia 
do paciente, garantindo respeito e 
consideração aos seus desejos e 
decisões, bem como apoio emocional 
para enfrentamento do luto. O trabalho 
humanizado melhora o planejamento 
sobre a vida que resta e a tomada de 
providências frente a proximidade da 
morte.
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PO 03 – Desafios de um serviço 
de apoio psicológico à pessoa 
enlutada no contexto de uma 
universidade pública
Ivânia Jann Luna, Letícia Santos 
de Carvalho, Luísa Nunes Estácio, 
Milena Weber Macuglia, Miriã Evelyn 
Linhares, Mateus Alves Silva

Este trabalho consiste em um relato 
de experiência sobre a implantação 
de um projeto de extensão que tem 
como objetivo promover o acesso da 
pessoa enlutada a um serviço de saúde 
mental que atue com a perspectiva 
do acolhimento e apoio psicológico 
ao luto. Nesse relato de experiência 
são apresentadas as estratégias de 
implantação do projeto, o perfil dos 
participantes do projeto, as demandas 
recebidas e os instrumentos utilizados 
para intervir no luto. O projeto 
de extensão é desenvolvido pela 
equipe do Laboratório de Estudos 
e Intervenções no luto e iniciou 
em agosto de 2017 a partir de uma 
ampla divulgação na universidade e 
nos meios de comunicação locais. A 
implantação do projeto de extensão 
se pautou nos princípios da promoção 
à saúde no enfrentamento de perdas 
bem como na avaliação dos fatores 
de risco para o luto complicado. 
Deste modo, organizou-se um 
fluxo de atenção psicológica para 
que a pessoa enlutada pudesse 
compartilhar as questões relevantes 
para o seu cuidado na situação 
de perda vivenciada. O perfil dos 
participantes que procurou o projeto, 
desde o seu primeiro ano de existência 
e até março de 2019, está composto 
preferencialmente por mulheres 

que relatam vivências de perda 
de um familiar e/ou simbólica em 
circunstância repentina e traumática. 
Foram realizadas 120 entrevistas de 
acolhimento individual e 5 grupos 
de apoio semiabertos e que no 
total contabilizaram 40 encontros 
grupais. O instrumento utilizado na 
entrevista foi um roteiro temático 
para avaliar o processo de luto e nos 
encontros do grupo de apoio foram 
utilizadas técnicas de psicoterapia 
breve. Conclui-se este trabalho 
demonstrando os direcionamentos 
dados ao projeto ao longo dos 
dois primeiros anos de existência 
tendo em vista o desafio de gerar 
acolhimento e apoio psicológico às 
pessoas enlutadas sob a perspectiva 
da promoção à saúde e prevenção ao 
luto complicado.

PO 04 - In memorian: do impossível 
à possibilidade simbólica
Glaucia Rezende Tavares, Eduardo 
Carlos Tavares

Objetivo: Utilizar o lúdico como forma 
de permitir que a memória dos entes 
queridos seja nutrida, indo além da 
morte física e favorecer a realização 
do encontro simbólico que possibilite 
a integração da presença ausente. 
Método: Inspirado no conhecido 
jogo da memória, onde se procura 
formar corretamente pares de 
figuras variadas, criou-se o jogo “In 
memorian”. Foram montadas várias 
peças em EVA com imagens das 
famílias sem o ente querido e outras, 
correspondentes, apenas com a 
imagem do falecido. O objetivo de 
não haver a mesma imagem, como 
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no jogo original, foi permitir que, 
pelo menos durante sua realização, 
houvesse um reencontro, ainda que 
simbólico, entre os membros da 
família. Para facilitar que todos os 
participantes conseguissem associar 
cada família com o seu ente falecido, 
cada dupla foi identificada com uma 
moldura de mesma cor, mas diferente 
das demais duplas. Resultado: A 
primeira apresentação do jogo foi 
realizada na reunião de final de ano 
em uma rede de apoio a enlutados, 
com a participação de 17 famílias. 
O grupo é aberto a enlutados e as 
reuniões são mensais, coordenadas 
por uma psicóloga cofundadora da 
rede de apoio. Diferentemente do 
clima competitivo do jogo da memória 
tradicional, durante o transcorrer do 
“in memorian” estabeleceu-se um 
clima colaborativo, onde todos os 
participantes se uniram na torcida para 
que todas as famílias conseguissem 
reunir os seus pares. Houve um 
clima de alegria contagiante, choro 
com calma e muita solidariedade. A 
ruptura é real, mas tornou-se possível 
proporcionar, simbolicamente, a 
união espiritual. Foi possível integrar 
alegria na dor. Conclusão: A atividade 
lúdica abriu espaço para a validação 
de aspectos pouco presentes na 
experiência do luto. Os participantes, 
ao final das atividades, fizeram uma 
avaliação positiva do que vivenciaram.

PO 05 - Lutos do cotidiano: relato 
de experiências em educação com 
a temática da morte e do suicídio
Maristela Spera Martins Melero

O presente resumo trata de relato 
de experiência docente realizada 
em três semestres em disciplina do 
nono semestre de graduação em 
Psicologia em universidade particular 
do município de São Paulo. O objetivo 
é relatar de forma crítico-reflexiva a 
metodologia utilizada para trabalhar 
a temática da morte com jovens 
adultos no último ano de formação, 
verificando seus efeitos didáticos e 
reflexivos. A proposta foi a realização 
de oficinas que proporcionassem 
tanto a compreensão acerca dos 
processos de enlutamento e da 
autodestrutividade, quanto as 
vivências afetivas pessoais. Tal 
temática se apresenta como tabu 
entre alunos de graduação nas 
diversas áreas de saúde. Neste 
sentido, foram propostas atividades 
para trabalhar questões propícias à 
função de reflexão e de elaboração e 
têm sido amplamente discutidas nas 
mídias e no currículo do graduando, 
por vezes sem o devido acolhimento 
e reflexão. Os instrumentos utilizados 
foram o filme “Aos treze”, sobre 
comportamentos autodestrutivos, 
o documentário “A ponte”, sobre 
suicídio, bem como três episodios da 
série “Falando de morte”, produzida 
pelo LEM-USP, sobre morte e 
luto em diversas etapas da vida. 
Após assistirem a obra, os alunos 
separaram-se em grupos para 
discutição e registro da compreensão 
sobre os conceitos explicitados, 
relacionando com bibliografia 
previamente recomendada, bem 
como dos conteúdos afetivo-
emocionais suscitados. Na aula 
seguinte, compartilharam o registro 
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com a sala. O resultado observado foi 
o aprendizado cognitivo dos conceitos 
propostos pelas teorias relevantes, o 
surgimento de vivências pessoais dos 
alunos, a possibilidade do encontro 
com experiências semelhantes e do 
exercício de empatia e acolhimento, 
aumentando a possibilidade de 
elaboração do que foi mobilizado. Em 
casos em que a professora pôde notar 
maior sensibilização, disponibilizou-
se o serviço de apoio psicológico da 
instituição. Assim, a proposta teve boa 
aceitação, houve aprendizado unindo 
cognição e afetivividade, bem como 
a abertura de espaço para reflexão e 
compartilhamento empático.

PO 06 - Linha do tempo, reações de 
aniversário e luto materno
Tatiana Barbieri Bombarda, Daniel 
Ferreira Dahdah, Regina Helena 
Vitale Torkomian Joaquim

Objetivo: Descrever a construção da 
linha do tempo enquanto instrumento 
facilitador para a compreensão 
cronológica do enfrentamento do luto 
materno. Método: Estudo transversal, 
exploratório e qualitativo, com a 
participação de seis mães enlutadas.  
O preenchimento do instrumento foi 
realizado em etapas: 1) apontamento 
das datas importantes relacionadas ao 
luto; 2) detalhamento de sentimentos 
e ocupações realizadas nestas datas; 
3) impressões sobre a construção da 
linha do tempo. Os dados produzidos 
foram comparados e os elementos 
comuns delinearam a cronologia do 
enfrentamento do luto materno. Os 
dados permitiram a construção de 
uma linha do tempo unificada e foram 

analisados a partir da definição sobre 
as reações de aniversário, do modelo 
do processo dual e de reconstrução de 
significados no luto. Resultados: Na 
parte 1, seis elementos identificados: 
velório, aniversário do filho falecido, 
dia das mães, festividades de fim de 
ano, aniversários na família e data 
de falecimento do filho. Na parte 
2, sofrimento e culpa, imposição 
da realidade da morte do filho, 
mudanças na própria identidade 
e alterações no desempenho 
ocupacional foram vivenciadas 
nestas datas. As mães reconheceram 
a recorrência desta vivência. Assim, a 
linha do tempo, esquematicamente, 
ganha característica cíclica, pois 
ao longo dos anos essa vivência 
retorna, configurando-se como 
reações de aniversário. Na parte 
3, tal construção permitiu que as 
mães revisitassem suas histórias, 
provocando reações emocionais 
diferentes de profundo sofrimento 
e dor (orientação para perda) até o 
reconhecimento da transformação do 
pesar em aprendizado, crescimento 
pessoal e espiritual (orientação para 
restauração). Conclusão: Construir 
a linha do tempo foi um recurso útil 
para a compreensão cronológica do 
enfrentamento do luto materno, pois 
permitiu as participantes revisitarem 
suas histórias, oscilarem na (re)
construção de suas autonarrativas 
de vida e dos significados sobre 
o luto e sobre as ocupações. 
Aprovado pelo comitê de ética CAAE: 
61051416.8.0000.5504
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PO 07 - A carta de condolências 
como uma ferramenta de suporte a 
enlutados em cuidados paliativos
Rafaela Costa Braga, Erika Fernanda 
Palmieri Guimarães Fontes, Fábia 
Ribeiro Salles Tintureiro, Juliana 
Soares da Silva, Marcela Dias Lopes 
Martins, Marli Schaeffer

Alguns hospitais brasileiros já fazem 
uso da carta de condolências como 
uma das ferramentas possíveis de 
cuidado aos familiares enlutados. 
Contudo, escassas são as pesquisas 
sobre o assunto, não tendo sido 
encontrado nenhum artigo científico 
em língua portuguesa. Partindo do 
pressuposto de que o estudo do luto 
se torna impossível quando não são 
considerados os aspectos culturais 
de cada enlutado, é interessante e 
válida a teorização de uma equipe 
multidisciplinar brasileira a esse 
respeito. Definiu-se como objetivo 
do estudo investigar a receptividade 
das famílias de pacientes adultos 
falecidos em uma enfermaria de 
cuidados paliativos exclusivos à 
carta de condolências. Participaram 
da pesquisa as famílias de todos 
os pacientes falecidos em uma 
das enfermarias de um hospital 
de cuidados paliativos. A carta foi 
manuscrita em papel timbrado, 
assinada pela equipe de referência 
e enviada à família quinze dias após 
o óbito do paciente. Durante o mês 
seguinte ao envio da carta, foram 
registrados todos os feedbacks 
espontâneos das famílias, por meio 
de e-mails, telefonemas, mensagens 
ou visitas. Trata-se de um estudo 
qualitativo e a etapa seguinte será a 

pré-análise para categorização em 
temáticas emergentes. Por fim, os 
resultados passarão por uma análise 
de conteúdo. A carta de condolências 
não é suficiente como uma assistência 
pós-óbito aos familiares, mas poderia 
complementar o trabalho ambulatorial 
já desenvolvido pelos profissionais 
de psicologia e de serviço social da 
instituição. Até o momento, foram 
enviadas 30 cartas e só obtivemos 
um retorno. Pudemos verificar uma 
resposta ambivalente com relação 
à carta de condolências, acentuou 
sentimentos de pesar e, ao mesmo 
tempo, a sensação de que o paciente 
foi importante para a equipe. Contudo, 
o resultado também parece mostrar o 
efeito do encaminhamento tardio para 
os cuidados paliativos, dificultando 
estabelecimento de vínculos. CAAE: 
07889019900005274

PO 08 - A dor de um é a dor do 
outro: relato de experiências 
de psicólogos sobre o apoio 
psicossocial e o luto coletivo na 
tragédia em Brumadinho, Minas 
Gerais
Marli Perrelli, Marcelo Perpétuo, 
Melissa Couto

Introdução: O sofrimento psíquico 
diante do processo de luto por perda 
de um ente querido é sem dúvida 
uma das experiências mais dolorosas 
do ser humano. Se o rompimento 
de vínculos por morte é um período 
difícil, pode se torna mais complicado 
a partir do momento que não se 
encontra o corpo, pois a família 
enlutada sofre em relação a falta de 
certeza e as fantasias da possibilidade 
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da pessoa estar viva. Essa incerteza 
dificulta o processo do luto, pois os 
rituais fúnebres podem não ocorrer. 
Objetivos: Compreender o processo 
do luto coletivo. Refletir sobre o apoio 
psicossocial prestado por psicólogos. 
Método: Foi utilizada a observação 
participante, sendo uma forma de 
coleta de dados no campo de estudo 
do fenômeno no momento de sua 
ocorrência. O período de observação 
ocorreu de 21 de fevereiro a 01 
de março de 2019 na Cidade de 
Brumadinho, onde participaram 
os três psicólogos autores. 
Resultados: Ao ouvir os relatos 
e observar as famílias enlutadas 
foi possível perceber a tristeza, a 
dor, a sensação de impotência, de 
injustiça e de vulnerabilidade diante 
do enfrentamento do luto, entre os 
sentimentos que causaram tamanha 
comoção. Conclusões: Os rituais do 
luto em Brumadinho foram momentos 
simbólicos e ocorreram por meio 
de missas, cultos, homenagem às 
vitima nas manifestações coletivas, 
sendo uma maneira de expressar as 
emoções compartilhando o sentimento 
de solidariedade o qual se vivenciava 
como acolhimento da dor do outro. 
A contribuição dos psicólogos por 
meio da escuta neste momento foi 
um suporte psicossocial de extrema 
importância para o enlutado, pois 
sentiu-se acolhido em sua dor. 
Desta forma ocorreu a atuação dos 
psicólogos neste evento, contribuindo 
para formação de uma rede cuidados, 
pois é importante prestar atendimento 
inicial bem como dar continuidade as 
intervenções psicológicas. 

PO 09 - Luto não reconhecido dos 
profissionais de saúde: um olhar 
sobre o cuidador que sofre
Brena Maués de Souza Santos, Elvira 
Silvestre Chaves Gomes

Os cuidados paliativos aproximam o 
profissional de saúde do sofrimento 
e o defronta com a finitude e morte. 
A convivência com esta realidade 
pode ser de difícil manejo e 
enfrentamento para quem cuida. 
Objetivo: Compreender a vivencia 
de profissionais de saúde diante da 
morte e morrer dos pacientes em 
cuidados paliativos oncológicos. 
Método: Pesquisa qualitativa que 
permite a compreensão do fenômeno 
pela percepção de quem o vivencia 
tendo como método de análise 
dos dados coletados a Análise de 
Conteúdo de Bardin. Participaram 
da pesquisa 10 profissionais: 1 
Psicólogo, 1 Assistente Social, 1 
Terapeuta Ocupacional, 1 Enfermeiro, 
3 Técnicos de Enfermagem, 
1 Médico, 1 Fonoaudiólogo, 1 
Fisioterapeuta. Resultado: Os relatos 
dos profissionais revelam intenso 
sofrimento diante da finitude e da 
morte dos pacientes que assistem 
devido a dois fatores: a dificuldade 
de internalizar a morte como um 
processo natural e o rompimento do 
vínculo entre profissional e paciente. 
Com o rompimento da relação entre 
profissional e paciente em função 
da morte, ocorre a vivência do luto, 
contudo, neste estudo, foi notório 
que o luto não é reconhecido e 
principalmente não há permissão 
para a sua expressão e manifestação 
pois não é socialmente suportado no 
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ambiente hospitalar.  Este achado se dá 
principalmente devido a auto-censura, 
crença na neutralidade e manutenção 
da credibilidade profissional. 
Conclusões: Os resultados 
apontam para a necessidade de 
instrumentalizar profissionais para 
assistência do ponto de vista técnico 
e humano, valorizando uma escuta 
ativa do sofrimento como fonte de 
fortalecimento de mecanismo de 
enfrentamento do sofrimento, da perda 
do vínculo e do luto que atravessam 
a prática profissional. Ressalta-
se a importância de reconhecer o 
sofrimento e luto, pois entende-se 
que, não havendo reconhecimento, 
não há suporte social que possibilite 
o processo de elaboração do mesmo, 
fato este que se torna um complicador 
na reorganização interna, podendo 
suscitar o adoecimento psíquico.   

PO 10 – Familiares diante da 
iminência da perda: relato de um 
grupo na UTI
Mônica Ferreira Sampaio Venâncio

A hospitalização, ao mesmo tempo 
que afasta o moribundo do ambiente 
familiar, convoca os familiares a 
acompanharem a morte do seu ente 
de forma paulatina, e frequentemente, 
a morte em vida.  Neste contexto, foi 
proposto o Grupo de Familiares de 
pacientes internados em uma UTI, 
a partir do entendimento da morte, 
ou da sua possibilidade, como uma 
ruptura que traz repercussões para a 
dinâmica familiar.  Método: familiares 
de pacientes da UTI participam de uma 
roda de conversa, semanalmente, 
com duração de uma hora,  realizada 

dentro do espaço da própria UTI e 
mediada pela psicóloga e assistente 
social. Objetiva-se  possibilitar um 
espaço de expressão dos aspectos 
emocionais diante da possibilidade 
da perda do ente querido; possibilitar 
esclarecimentos sobre a dinâmica da 
UTI de modo a diminuir os fatores 
ansiogênicos associados a este 
contexto e favorecer uma melhor 
interação entre familiar e paciente; 
e propiciar uma rede de apoio aos 
familiares a partir do trabalho em 
grupo e do fortalecimento de vínculo 
entre familiares/profissionais e 
familiares/familiares. Resultados: a 
partir da escuta desses familiares 
neste grupo, foi possível perceber 
que a transferência do paciente para 
a UTI agregava mais sofrimento 
para os mesmos porque remetia 
à iminência da morte,  restringia 
o contato dos familiares com o 
seu ente e submetia o paciente a 
procedimentos invasivos. Identificou-
se também que a hospitalização e 
a possibilidade iminente de morte 
convocavam os familiares a uma 
reestruturação da rotina familiar. 
Além disso, esse momento era 
vivenciado pelos familiares por uma 
série de sentimentos, apontando 
para a singularidade do processo 
de enfrentamento da possível 
perda. Conclusão: os familiares 
reconheceram a importância do 
grupo como um espaço de expressão 
emocional, de suporte e de ampliação 
da rede de apoio, auxiliando-os na 
elaboração do luto.  
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PO 11 - A importância do ensino de 
comunicação de más notícias na 
formação médica
Barbara de Castro Telles Cesar 
Pestana, Nilo de Castro Telles Cesar 
Pestana, Denise Gonçalves Priolli

Introdução: A elaboração do luto possui 
importantes fases, iniciadas a partir da 
notícia de perda. O desencadeamento 
natural dessas fases, de forma que 
o indivíduo possa compreender e 
fazer suas elaborações de forma 
saudável, possui relação importante 
com a forma de apresentação da 
notícia. A utilização de protocolos 
para comunicação do profissional 
pode evitar o desencadeamento 
de um processo patológico do 
luto, principalmente diante de 
mortes inesperadas. Entretanto, 
ter habilidade para comunicar más 
notícias tem sido considerada uma 
das responsabilidades mais difíceis 
da prática médica, o que mostra 
possível deficiência no ensino. 
Objetivo: Avaliar o conhecimento 
de médicos de protocolo CLASS 
para comunicação de más notícias, 
e identificar a realidade deste ato 
na prática diária. Metodologia: Os 
voluntários assinaram termo de 
consentimento livre e esclarecido 
antes da aplicação dos questionários 
(CAAE 0170.0.142.000-11). Foram 
entrevistados 88 médicos e aplicados 
questionários sobre atitudes e 
crenças na revelação de más notícias 
e a respeito do reconhecimento de 
práticas protocolares do CLASS. As 
questões de ambos os questionários 
foram analisadas a partir de teste 
de correlação Pearson, adotando-

se nível de significância de 5%. 
Resultados: Observou-se que 92% 
dos entrevistados declaram não 
conhecer o protocolo CLASS para 
más notícias. Houve correlação entre 
o maior hábito de comunicar más 
notícias, e a melhor compreensão 
cognitivo afetiva por parte dos 
médicos, diminuindo o estresse do 
ato (p=0,04). Conclusão: Não há, por 
parte dos médicos avaliados, amplo 
conhecimento do protocolo CLASS, 
entretanto pode-se perceber que 
quanto mais as atitudes dos médicos 
se assemelham às preconizadas 
pelo protocolo, menor é sua angústia 
e maior a destreza em amparar as 
necessidades do receptor da notícia. 
Desta forma, criar habilidade para 
comunicar situações de morte deve 
ser inserida no contexto da educação 
médica. 

PO 12 - A dança como recurso 
para lidar com o luto: um relato de 
experiência
Ana Vitória de Sousa Saraiva, 
Gustavo Alberto Pereira Moura, Filipe 
de Oliveira

Este trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência de uma 
intervenção pontual feita por 
estudantes de Psicologia em um 
grupo terapêutico de luto, vinculado 
a um laboratório de ensino, pesquisa 
e extensão de uma universidade do 
estado do Ceará. O grupo funciona 
semanalmente na Clínica-Escola 
do curso de Psicologia e conta com 
a presença de três extensionistas 
e do professor orientador. Em um 
dos encontros, uma participante do 
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grupo levantou o desejo de dançar, 
pois desde que perdera o filho não 
conseguia realizar essa atividade, que 
lhe era, em outrora, fonte de prazer. A 
metodologia utilizada pelo professor 
nesse caso foi, com o consentimento 
da participante, convidar, além dos 
extensionistas, três membros do 
laboratório a participar de um dos 
encontros do grupo, levando músicas 
típicas das festividades de São João, 
que ela havia mencionado como suas 
preferidas, à fim de evocar sensações 
prazerosas, num ambiente seguro 
onde ela teria todo o apoio que 
fosse necessário. O resultado que 
observamos foi positivo não só para 
a participante que havia levantado a 
demanda, mas para todo o grupo, que 
pôde ter um momento de integração 
e descontração com a quadrilha 
improvisada que o professor iniciou. 
A participante nos agradeceu 
pela ocasião proporcionada e se 
emocionou ao perceber o quanto 
sentia falta de si mesma no meio do 
seu luto. Observamos que foi um ótimo 
momento de elaboração de luto, pois 
deu à ela possibilidade de perceber 
que ainda existiam aspectos positivos 
a serem aproveitados, permitindo 
que ela se reencontrasse como 
protagonista, não só no processo 
de luto, como em sua própria vida. 
Concluímos então que a utilização 
de estratégias e recursos múltiplos 
podem ser extremamente proveitosos 
em um grupo terapêutico de luto, 
permitindo aos participantes acesso à 
recursos diversos, além da fala, para 
a facilitação da ressignificação do seu 
processo de luto. 

PO 13 - A construção de um jogo de 
tabuleiro como instrumento lúdico 
para intervenção no processo de 
luto infantil
Giovana Zaparoli de Oliveira, Patricia 
Barrachina Camps, Fernanda 
Pimentel Coelho, Mariana Freitas B. 
Cavalcante, Luciana Mazzora

Objetivos: Apresentar um jogo de 
tabuleiro desenvolvido para utilização 
no processo psicoterápico com 
crianças de 6 a 10 anos, atuando como 
recurso facilitador na comunicação e 
elaboração da morte e do luto. Método: 
Foi realizada revisão bibliográfica de 
estudos no Brasil e exterior sobre 
desenvolvimento infantil, intervenções 
clínicas e processo de luto da criança 
para desenvolvimento de um jogo 
de tabuleiro para utilização na 
psicoterapia com crianças enlutadas. 
Os principais referenciais teóricos 
que fundamentaram a construção 
do instrumento foram o Modelo do 
Processo Dual do Luto e Tarefas do 
Luto.  Resultados: Foi desenvolvido 
um jogo de tabuleiro, com 65 cartas, 
divididas entre perguntas e tarefas 
que abordam emoções vivenciadas 
no processo de luto da criança, 
características da criança, vínculos 
significativos, atribuição de significado 
à perda e projetos futuros. Este material 
foi utilizado com crianças enlutadas 
entre 6 e 10 anos, em contexto clínico, 
tendo sido possível observar que o 
recurso atuou como facilitador na 
comunicação terapêutica, permitindo 
a expressão de sentimentos sobre a 
experiência da perda, descoberta ou 
criação de recursos de enfrentamento 
e possibilidades de questionamentos 
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acerca de dúvidas e inquietações 
sobre a morte e a vivência do luto. 
Conclusões: Ao vivenciar uma 
experiência de perda significativa, a 
criança pode precisar da intervenção 
terapêutica para ajudá-la em seu 
processo de elaboração do luto 
e é fundamental que o psicólogo 
possua instrumentos e recursos para 
auxiliar a expressão dos sentimentos, 
facilitando uma vivência mais 
saudável deste processo. No brincar, 
a criança se comunica, compreende 
e assimila o mundo. O recurso 
lúdico desenvolvido atuou como 
instrumento na relação terapêutica, 
ofertando acesso aos conteúdos 
do mundo interno e sentimentos da 
criança, possibilitando intervenções 
no processo de elaboração do luto 
frente ao rompimento de um vínculo 
significativo. 

PO 14 - Intervenções psicossociais 
suportivas para pais enlutados 
enfrentarem datas comemorativas
Mariangela de Almeida, Patricia Isabel 
Vidal Hernández

Entendendo que as datas 
comemorativas são vivências difíceis 
para os enlutados, particularmente, 
pela perda de um filho, este trabalho 
refere-se ao desenvolvimento de 
intervenção de suporte psicossocial 
para o enfrentamento dessas datas. 
O objetivo foi promover um espaço 
para expressão e compartilhamento 
dos sentimentos ambíguos em torno 
destas datas. O enfrentamento do 
ritual, que poderia ser percebido como 
uma vitimização secundária pode ser 
percebido como oportunidade para 

fortalecimento psíquico quando 
enfrentado de forma mais ativa e 
significativa pelo enlutado que pode 
experimentar a data comemorativa 
como um exercício de reconstrução de 
sua própria narrativa em torno do luto 
e da vida que segue, transformando 
sentimentos que podem fomentar 
crises e/ou alguma desorganização, 
tanto psíquica quanto no ambiente 
social e familiar. O formato da 
intervenção inclui exposição dialogada, 
compartilhamento de experiências 
e sentimentos e exercícios práticos 
– colagem, modelagem e desenho 
como formas alternativas de 
expressão e elaboração. As atividades 
foram propostas visando um 
aquecimento do grupo para facilitar 
a exposição pessoal assim como o 
compartilhamento das estratégias 
e desafios para o enfrentamento do 
luto com sentimentos ambivalentes 
em relação as datas comemorativas 
como Natal e Dia das Mães. 
Constatamos que as intervenções 
foram eficazes ao fortalecer recursos 
de enfrentamento para lidar com as 
pressões e desafios concernentes 
às datas. O engajamento dos 
participantes ao usufruírem de 
um espaço protegido e atividades 
estruturadas, para manejar seu luto, 
foi evidente. Constatamos que este 
formato atendeu à demanda do 
grupo. Tal modelo mostra-se eficiente 
para ser replicado ajustando-se ao 
perfil de cada grupo, considerando 
diferenças e especificidades de cada 
luto e de cada enlutado.
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PO 15 - Mídia digital “`Do Luto 
à Luta” – uma oportunidade 
de ressignificação do luto e do 
cotidiano após a perda gestacional
Juliana Carla Rodrigues Maia, Heloisa 
Cristina Figueiredo Frizzo

Objetivo: Este estudo objetiva-se 
compreender a experiência de luto 
pela perda de um filho durante a 
gestação a partir da expressão no 
ciberespaço, especificamente nas 
mídias sociais “Do Luto à Luta”. 
Método: Pesquisa qualitativa, 
realizada segundo a Etnografia Virtual 
e Estudo de Caso. Para fins de coleta 
de dados utilizou-se a entrevista à 
autora e análise das mídias digitais 
temáticas “Do luto à Luta”, disponíveis 
em redes sociais e em blog.  Os 
dados foram sistematizados a partir 
das categorias: a história da perda; 
a construção do blog; a utilização 
de diferentes mídias sociais como 
mediadora do processo de luto frente 
a uma perda gestacional; a vivência da 
perda gestacional; as repercussões 
do luto e sua ressignificação. 
Resultados: Dentre as motivações 
para a criação do blog, destaca-se 
o apoio/suporte a mães que tiveram 
perda gestacional e neonatal, e o 
ativismo em prol de abordagens 
humanizadas e empáticas em 
maternidades brasileiras.  Em busca 
de espaços sociais para a validação 
de seu luto, a participante deu início 
ao Blog: “Do luto a luto”, expandindo 
gradativamente suas ações para redes 
sociais. Estes espaços favoreceram o 
compartilhamento de experiências e 
de recursos, tais como mensagens, 
vídeos, poesias, cartinhas e tirinhas. 

O produto desta interação social 
virtual resultou na produção de um 
livro, construído coletivamente pelas 
usuárias das mídias estudadas. 
Conclusão:  As diferentes mídias 
sociais denominadas “Do Luto à Luta” 
possibilitaram trocas de experiências, 
a partir de interações tanto online 
quanto offline que oportunizam 
encontros significativos. As 
vivências originadas a partir desses 
encontros favoreceram a criação e 
fortalecimento de vínculos. A partir 
da utilização do ciberespaço pode-se 
verificar que as multimídias sociais 
temáticas “Do luto à luta” propiciaram 
um trabalho de construção coletiva, 
considerado pela participante um 
fator determinante em suas ações e 
para o processo de enfrentamento da 
perda e do luto gestacional. CAAE: 
63230016.9.0000.5154 

PO 16 - O vínculo como modo de 
enfrentamento do luto por suicídio: 
dialogando com professores de 
uma escola pública de Fortaleza
Gabriel da Silva Pereira, Gustavo 
Alberto Pereira de Moura, Jorge Luís 
Maia Morais, Aimê Parente de Sousa, 
Gabriel de Oliveira Mendes, Rodrigo 
Lima Bandeira

Este trabalho objetiva relatar a 
experiência dos autores numa 
intervenção sobre suicídio realizada 
em uma escola pública de ensino 
fundamental e médio da rede estadual 
de Fortaleza, localizada em um bairro 
marcado por perfil de vulnerabilidade 
socioeconômica. A metodologia 
estruturou-se em três encontros. 
No primeiro, realizou-se escuta 
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sensível aos professores, propiciando 
espaço onde pudessem verbalizar os 
sentimentos atinentes a perda de uma 
estudante do ensino fundamental 
por suicídio. Posteriormente, foi 
realizada roda de conversa com os 
professores sobre luto e suicídio a 
fim de oportunizá-los compreender 
os elementos atrelados a esses dois 
fenômenos. Por fim, organizou-se um 
espaço dinâmico para que fossem 
tratadas questões voltadas ao vínculo 
e ao acolhimento como estratégias de 
prevenção ao suicídio, consonante 
a demanda dos professores, visto a 
existência de outros casos de ideação 
suicida na escola e a impotência 
evocada a eles por esses contextos, 
devido a ausência de tais temáticas 
em sua formação. Os encontros 
contaram com a participação de 
6 extensionistas e, em média, 
20 professores por encontro. Os 
resultados evidenciaram que o 
contexto social exerce ingerências 
sobre a dinâmica escolar, uma 
vez que impõe aos alunos agruras 
relativas a falta de perspectiva e de 
mudança, apresentando o suicídio 
como uma possibilidade. Por outro 
lado, os professores que, em 
outrora, verbalizaram impotência 
diante deste cenário relataram 
sentir-se encorajados a prestar 
auxílio aos alunos com ideação 
suicida encaminhando-os, quando 
necessário, aos dispositivos de 
saúde existentes na cidade. Conclui-
se, portanto, que a experiência 
trouxe a importância dos vínculos 
desenvolvidos no interior da escola 
para o enfrentamento dos problemas 
advindos da realidade social e sua 

importância enquanto rede de apoio 
diante do sofrimento psíquico. Além 
disso, possibilitou um espaço potente 
de escuta no qual o reconhecimento 
dos saberes, dos recursos e dos laços 
afetivos dos próprios profissionais 
delinearam os rumos na construção 
do processo.

PO 17 - Luto antecipatório de 
paciente com diagnóstico recente 
de doença oncohematológica: um 
estudo de caso
Yara Luana Pereira de Souza, Érika 
Arantes de Oliveira Cardoso, Manoel 
Antônio dos Santos

O diagnóstico de uma doença 
oncohematológica impacta a saúde 
física, cognitiva, social e psicológica 
de pacientes. Este estudo teve por 
objetivo compreender o processo 
de luto antecipatório vivenciado por 
um paciente recém-diagnosticado 
com doença oncohematológica. 
Trata-se de um estudo qualitativo, 
descritivo-exploratório e que teve 
como referencial teórico o luto 
antecipatório. O paciente entrevistado 
é do sexo masculino, 23 anos, 
solteiro, universitário, diagnosticado 
há três meses com Leucemia Linfóide 
Aguda (LLA), internado na enfermaria 
de Hematologia de um hospital 
universitário. A coleta dos dados 
foi realizada individualmente, em 
situação face a face, e audiogravada. 
Foi aplicada uma entrevista 
semiestruturada, contendo um roteiro 
temático que abarca questões sobre 
trabalho, religião, relacionamentos, 
adoecimento, vida atual, diagnóstico 
e planos futuros. O conteúdo foi 
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transcrito literalmente e submetido 
à análise de conteúdo temático. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da FFCLRP-USP 
(CAEE nº91015218.8.00000.5407). 
Os resultados mostram que o 
paciente vivencia o luto pelas perdas 
da capacidade de realizar atividades 
de vida diária, luto pela possibilidade 
de esterilidade ao fim do tratamento, 
luto pela perda de independência, 
luto pelos projetos não finalizados, 
reflexão sobre os projetos que estão 
em andamento, reorganização de 
projetos para o futuro, luto pela 
finitude, culpabilização pelo ritmo de 
vida agitado antes do diagnóstico e luto 
pela troca de papéis desempenhados 
na família. Discute-se a importância 
do luto antecipatório como potencial 
auxilio do paciente na preparação 
cognitiva e emocional para o convívio 
possível com uma enfermidade 
crônica ou para uma morte iminente, 
sendo um processo de aprendizagem, 
permitindo uma nova concepção 
de mundo e um reposicionar-se em 
relação à vida. Palavras chave: luto, 
luto preparatório, luto antecipatório, 
paciente, oncohematologia. Apoio 
financeiro do Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica – FAPESP.

PO 18 - A morte e o morrer no 
cotidiano: capacitação, cuidado 
e troca de saberes com os 
profissionais de um complexo 
funerário
Florence Façanha de Oliveira, 
Gustavo Alberto Pereira de Moura, 
Pedro Henrique Alves da Silva, Gabriel 
de Oliveira Mendes, Aimê Parente de 
Sousa, Filipe de Oliveira Chaves

O objetivo deste trabalho é relatar 
a experiência dos autores na 
capacitação de temas relacionados 
à Tanatologia e ao Luto para 
trabalhadores de um complexo 
funerário da cidade de Fortaleza. Os 
profissionais que prestam serviços 
relacionados a rituais fúnebres 
podem representar a materialidade 
do fim e da dor, sendo estigmatizados 
e rejeitados socialmente. É 
notório ressaltar a relevância das 
ações desenvolvidas por estes 
profissionais, pois o serviço oferecido 
pelas funerárias é fundamental na 
elaboração do luto pela perda do ente 
querido. A metodologia utilizada na 
extensão consistiu na realização de 
capacitações em formato de roda de 
conversa, com média de quatro horas 
de duração, onde foram propiciados 
momentos de escuta e troca de 
saberes, no que abrange a experiência 
profissional e apresentação de 
aspectos teóricos básicos sobre 
tanatologia e assistência à pessoa 
enlutada. Os temas abordados 
foram: compreensões sobre a morte, 
perdas, luto e suicídio. Além disso, 
foi fomentado o uso de práticas de 
autocuidado dentro da funerária. 
As atividades ocorreram em 2017 
e 2018, em três momentos: dois 
com os trabalhadores da central de 
Fortaleza e um com os trabalhadores 
que exercem suas atividades em 
Pacatuba, onde se localiza o cemitério. 
No fim foram observados impactos 
positivos para os profissionais e 
para a empresa, que relataram se 
sentirem mais aptos e motivados 
para realizarem seu trabalho, além 
de alegarem estar mais preparados 
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para lidar com tais assuntos em 
seus cotidianos, mostrando como 
refletir e discutir sobre tanatologia 
pode influenciar na vida pessoal 
de cada sujeito. Para os autores, a 
experiência foi de aprendizado, pois 
entraram em contato com aspectos 
práticos da teoria e com a vivência 
destes profissionais que lidam com a 
perda diariamente. O enriquecimento 
mútuo tornou-se potência no sentido 
de sensibilizar o olhar dos estudantes 
para o serviço funerário e sua 
importante tarefa na sociedade.

PO 19 - O diagnóstico de anomalia 
fetal letal e o luto perinatal dos 
homens: uma investigação
Roberta Carolina de Almeida Jesus, 
Gáucia Rossana Guerra Benute, 
Renata Bolibio, Ana Lucia Henriques 
Gomes, Rossana Pulcineli Vieira 
Francisco, Lisandra Stein Bernardes 
Ciampi de Andrade

Objetivo(s): Apresentar a experiência 
vivenciada por homens que receberam 
o diagnóstico de anomalia fetal letal. 
Método: Estudo prospectivo. Após 
contato telefônico com pacientes 
que tiveram diagnóstico de anomalia 
fetal letal, foi agendada entrevista 
com aquelas que aceitaram 
participar do estudo. Neste estudo, 
foram consideradas as entrevistas 
de 03 pais que compareceram 
espontaneamente junto com suas 
parceiras. A análise de dados utilizada 
foi a qualitativa proposta por Minayo. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética da instituição sob o nº CAAE: 
66448017.3.0000.0068. Resultados: 
Foi observado diferentes situações 

vivenciadas após diagnóstico de 
letalidade fetal: interrupção da 
gestação deferida por meio de alvará 
judicial; manutenção da gestação 
assistida em medicina fetal e 
manutenção da gestação assistida em 
cuidado paliativo perinatal. Os homes 
relataram tristeza diante do quadro 
clínico dos filhos. Acreditam que as 
esposas ficaram mais fragilizadas 
que eles diante da perda e que, a elas 
era cabível um cuidado. A presença 
na entrevista foi justificada pelo 
desejo de acompanhar as esposas 
à instituição. Referem que não 
tinham esperança em mudanças do 
diagnóstico ou crença em milagre. 
Todos avaliaram que compreendiam 
as informações médicas referentes 
ao diagnóstico e letalidade. Porém, 
inicialmente, acreditaram que algum 
comportamento da parceira tivesse 
ocasionado à anomalia fetal. Sobre 
as decisões tomadas referentes ao 
seguimento da gestação, nenhum 
dos três avalia arrependimento. Todos 
apresentaram a expectativa de terem 
outros filhos saudáveis. Conclusões: 
O diagnóstico de letalidade 
desencadeou angústias, no entanto, 
esses homens pouco entraram em 
contato com esses sentimentos. A 
despeito da religiosidade, vivenciaram 
a gestação sem esperança em 
mudanças do diagnóstico ou crença 
no milagre. Os três usufruíram da 
oportunidade de ter um espaço para 
falar sobre a perda dos filhos, mesmo 
o convite não sendo dirigidos a eles. 
É importe destacar que os pais, 
assim como as mães vivenciam o luto 
perinatal, porém com características 
distintas. 
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PO 20 - Relato de experiência da 
facilitação de grupo de apoio a 
enlutados por perda gestacional/
neonatal em Parnaíba (PI)
Joyce Miranda Rabello, Patrícia 
Carvalho Moreira

Este trabalho apresenta a experiência 
de facilitação de um grupo de apoio 
a enlutados por perda gestacional/
neonatal. Seu objetivo é partilhar 
a experiência do grupo, descrever 
percepções e sentidos acerca do 
processo de facilitação, e fomentar 
reflexões sobre as contribuições 
desse mecanismo de suporte para a 
validação da perda e ressignificação 
da dor dos sujeitos enlutados. O grupo 
de apoio, criado em agosto de 2015 
por uma mãe enlutada que vislumbrou 
no coletivo a oportunidade de ter sua 
dor compartilhada e diminuída, tem 
como propósito a integração dos 
participantes a partir de suas próprias 
experiências, visando identificar e 
entender as formas de enfrentamento 
após a perda do filho. O método 
de trabalho consiste em reuniões 
abertas, mensais, com duração de 
duas horas. No início do encontro 
é feito o acolhimento de novos 
participantes, quando eles podem 
relatar suas experiências. A facilitação 
consiste na partilha de informações 
sistematizadas a respeito do processo 
do luto, como: o luto não reconhecido, 
a reestruturação, a influência da 
cultura e outros, de forma a possibilitar 
a compreensão dos sentimentos 
que emergem após a perda. Esse 
processo culmina em uma discussão 
entre os participantes, nas quais são 
compartilhadas vivências pautadas 

no tema alvo. A cada encontro as 
falas são restituídas ao grupo, o 
que provoca uma nova discussão, 
possibilitando assim a desconstrução 
de pré-conceitos e fantasias trazidas 
por esses. Apesar do número limitado 
de participantes nos encontros 
realizados - aproximadamente entre 
5 a 15 enlutados, compostos em sua 
maioria por mulheres e raras vezes, 
seus companheiros - é possível 
constatar a funcionalidade desse 
mecanismo de suporte. Portanto, o 
grupo de apoio permite compartilhar 
vivências e informações, auxilia 
na redução dos riscos de um luto 
complicado, oportuniza a ponderação 
de aspectos culturais pertinentes a 
interdição do tema morte e favorece 
a ressignificação da perda não 
reconhecida. 

PO 21 - O luto dos profissionais 
de saúde: a experiência de uma 
atividade grupal na UTI
Mônica Ferreira Sampaio Venâncio

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
o risco iminente de morte é muito 
presente e os profissionais também 
sofrem os impactos emocionais 
associados à possibilidade de perda, 
ou à própria perda, dos pacientes 
que estão sob seus cuidados. É 
comum o profissional de saúde 
reprimir ou até mesmo negar suas 
emoções, e, consequentemente, 
negar a subjetividade do outro, o 
que repercute, necessariamente, 
no cuidado ofertado aos pacientes, 
aos familiares e na relação com 
os colegas de trabalho. Objetivo: 
fomentar uma cultura de humanização 
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na UTI, possibilitar a expressão dos 
aspectos subjetivos que atravessam 
o processo de trabalho- incluindo o 
luto dos profissionais diante da morte 
dos pacientes- e a reflexão de como 
estas repercutem nas suas práticas. 
Método: todos os profissionais da 
UTI, independentemente da função 
exercida, são convidados a participar 
de uma roda de conversa, com 
duração média de 30 a 60 minutos, 
mensalmente, no espaço da própria 
UTI. Sugere-se que possa ser 
escolhido para discussão um caso ou 
uma questão que tenha mobilizado 
ou suscitado dificuldade de manejo 
da equipe. Resultados: temas 
como morte, cuidados paliativos, 
luto, sofrimento familiar vêm sendo 
abordados frequentemente no Grupo. 
Percebe-se que os profissionais 
estão mais atentos a sua própria 
subjetividade e, assim, reconhecem 
os limites subjetivos da sua atuação. 
Além disso, nota-se que o Grupo 
tem mobilizado a equipe para um 
trabalho multidisciplinar. Conclusões: 
a formação do profissional de saúde 
prioriza a racionalidade técnica e não 
se atenta para as questões subjetivas 
que atravessam essa prática. O 
grupo tem possibilitado incluir 
outras dimensões do cuidado como 
a subjetividade dos profissionais 
e dos pacientes, colaborando 
para a elaboração psíquica das 
perdas e, consequentemente, 
corresponsabilizando o profissional 
para uma prática humanizada 
centrada no sujeito e na integralidade 
do cuidado.

PO 22 - Grupos de apoio para 

sobreviventes/enlutados pelo 
suicídio
Giovana Kreuz e Raquel Antoniassi

Introdução: Cerca de 10 pessoas são 
afetadas diretamente quando ocorre 
um suicídio. O termo Sobrevivente 
é uma denominação utilizada para 
aqueles afetados pelo impacto de 
uma morte traumática e violenta, 
respondendo com um processo de 
luto, que por suas especificidades, 
pode evoluir para a complicação. 
Considerando que os sobreviventes 
recebem pouco ou nenhum cuidado 
para o luto, o objetivo deste trabalho 
é apresentar os grupos de apoio 
para sobreviventes/enlutados 
pelo suicídio, que funcionam 
com encontros mensais, abertos, 
gratuitos, realizados na cidade de 
Maringá (Paraná, Brasil), desde 
2016, conduzidos por profissionais da 
psicologia para oferecer um espaço 
de escuta, expressão de sentimentos 
e acolhimento. O suicídio, fenômeno 
altamente estigmatizado, pode 
ser fator complicador no luto do 
sobrevivente devido a intensificação 
de elementos como a ambivalência, 
o não reconhecimento, a falta de 
rituais, o julgamento, a vergonha, 
representando uma marca familiar a 
ser escondida e silenciada. Método: 
Estes grupos constituem-se como 
grupos de apoio emocional, realizados 
com base teórica na técnica de 
escuta/acolhimento, pois permitem 
espaço seguro para o pertencimento, 
contato interpessoal, expressão e 
acolhimento do conteúdo silenciado; 
assim como, a psicoeducação acerca 
de reações e conteúdos vivenciados, 
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a clarificação da experiência deste 
tipo de perda; a construção de uma 
rede de contatos; a correção de 
conceitos equivocados que possam 
estar gerando estresse adicional e a 
possibilidade do alívio do sofrimento. 
Resultados: Participaram dos grupos 
os familiares nas classificações: pais, 
irmãos, filhos; e também amigos 
próximos e parceiros (namorada). A 
média de frequência é de cerca de 3 
encontros por participante. Conclusão: 
Os grupos permitem que os enlutados 
façam suas ressignificações para a 
história de vida, incluindo as perdas 
e, estabeleçam conexões para o 
fortalecimento da rede de apoio.

PO 23 - O luto complicado na perda 
ambígua – um estudo de caso
Filomena Cristina Pizarro Rodrigues 
Gomes de Sousa, Gisele Ferreira, 
Filipe Barbosa, Ana Ferro, Carlo Góis, 
Antonio Barbosa

Objetivo(s): A perda ambígua pode 
ser conceptualizada como a perda 
física do indivíduo, mas a presença 
psicológica do mesmo. Ocorre quando 
as circunstâncias da perda são 
incertas, levando a que o processo de 
luto fique bloqueado. A impossibilidade 
de materializar a perda através dos 
rituais, culturalmente aceites, que 
legitimam a perda (certidões de óbito, 
rituais fúnebres), pode desencadear 
sintomas de trauma ou luto 
complicado. O presente estudo tem 
como objetivo explorar o processo 
de luto num caso de perda ambígua. 
Método: A metodologia utilizada 
enquadra-se no contexto descritivo 
de um estudo de caso.  BD, 59 anos, 

casada, dois filhos. O seu filho, aos 
23 anos, foi arrastado por uma onda, 
desaparecendo no mar, há 22 meses. 
Ainda não recuperou o corpo do filho. 
Foi encaminhada para triagem da 
consulta de luto, onde foi realizada 
avaliação Psicológica e Psiquiátrica. 
Apresentou sintomatologia 
psicopatológica relevante, o que 
justificou encaminhamento para 
consulta de Psiquiatria. Considerou-se 
também pertinente acompanhamento 
Psicológico. Resultados: No caso 
clínico apresentado, a BD revela 
incredulidade face à perda com 
dificuldade em aceitar a morte, 
demonstrando que ainda espera o 
regresso do filho. Manifesta raiva 
em relação ao falecimento e faz 
avaliações desadaptativas da própria 
em relação à morte (culpa em ter 
deixado o filho sair de casa nesse dia). 
Sente desejo de morrer para se reunir 
com o falecido. Demonstra perda do 
sentido da vida com intenso mal-estar 
social e ocupacional. Conclusões: BD 
vive um processo de luto complicado. 
A ausência do corpo tem impedido o 
desenvolvimento deste processo de 
luto. O processo terapêutico torna-se 
fundamental neste caso, de forma a 
minimizar o impacto dos fatores de 
risco da perda ambígua validando os 
sentimentos de perda e facilitando a 
expressão emocional. 

PO 24 - Diálogo sobre tanatologia: 
romper tabus para refletir sobre a 
morte e o morrer
Gabriel de Oliveira Mendes, Gustavo 
Alberto Pereira de Moura, Filipe de 
Oliveira Chaves, Luiza Cunha Ribeiro, 
Gabriel da Silva Pereira
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Este trabalho tem por objetivo relatar 
a experiência de estudantes de uma 
universidade da cidade de Fortaleza, 
do curso de Psicologia, em papel 
de facilitador e articulador de um 
grupo de estudos sobre tanatologia, 
ofertado por um laboratório de ensino, 
pesquisa e extensão da referida 
universidade. O grupo é composto 
em média por quarenta membros, 
entre eles profissionais e estudantes 
de diversas áreas de conhecimento, 
além dos facilitadores. Adota-se 
como metodologia o embasamento 
em textos sobre temáticas 
relacionadas com tanatologia, além 
do uso de recursos de mídias digitais, 
vivências, entre outras atividades. 
Os participantes, tendo como base a 
proposta temática do dia, fazem relatos 
profissionais e pessoais e trazem 
dúvidas e levantam questionamentos, 
onde se é compartilhado e discutido 
por todo o grupo. Os resultados 
são observados através do diálogo 
enriquecedor e saudável sobre uma 
temática de suma importância para os 
participantes, seja para vida pessoal, 
como para a profissional, que muitas 
vezes é tratada como tabu ou 
sequer é discutida. Resultados estes 
coletados pela fala dos participantes, 
nas dinâmicas, por exemplo, e por 
escrito, através de um formulário 
online. Concluímos que o grupo de 
estudo em tanatologia oferece espaço 
e escuta, de um modo diferente para 
se discutir sobre os processos de 
morte, morrer e luto. Espaço esse 
que muitas vezes não é encontrado 
na formação acadêmica e nem na 
sociedade, assim trazendo uma 
oportunidade de reflexão e construção 

de conhecimento para futuros e atuais 
profissionais.

PO 25 - Centro de Orientação 
Sobre a Morte e O Ser: 10 anos 
promovendo o diálogo sobre a 
tanatologia entre os estudantes de 
graduação em psicologia
Gabriel da Silva Pereira, Gustavo 
Alberto Pereira de Moura, Florence 
Façanha de Oliveira, Francisco Ilo 
Lima Filho, Thiago André Maia Grun, 
Maria Isabelly Carvalho Cordeiro

O presente trabalho tem por objetivo 
realizar um relato de experiência de 
estudantes do curso de Psicologia 
de uma universidade do estado do 
Ceará, que estão vinculados a um 
laboratório de ensino, pesquisa 
e extensão. O laboratório tem 
como aportes teóricos o estudo da 
tanatologia, perdas e lutos e de que 
modo essas questões perpassam o 
ser humano, entendendo-o como um 
Ser holístico. Metodologicamente o 
grupo se organiza a partir de reuniões 
semanais, bem como orientação 
dos coordenadores junto aos 
estudantes para o acompanhamento 
dos trabalhos executados e, 
semestralmente, são organizadas 
reuniões de planejamento para 
a avaliação das atividades que 
ocorreram e pensar as novas que 
serão ofertadas. Em 2019, o referido 
laboratório irá completar 10 anos de 
existência e muitos são os resultados 
que podem ser observados dos 
trabalhos realizados. Um dos mais 
importantes que se pode destacar 
é a construção de um espaço que 
possibilite discutir questões que, 
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muitas vezes, não possuem relevância 
nos cursos de formação em saúde e, 
de forma mais específica, nos cursos 
de graduação em psicologia, podendo 
ser exemplificado na intensa procura 
de participação nas ações propostas. 
Além disso, para os autores, atuar 
neste núcleo impacta positivamente 
na formação pessoal e acadêmica, 
uma vez que fomenta a autonomia 
dos estudantes em gerir e propor 
novas atividades. Dessa forma, 
concluímos ressaltando a importância 
da construção de espaços como 
este que incentivem o estudo nas 
áreas da tanatologia, perdas e 
lutos, permitindo que os envolvidos 
na elaboração de suas ações 
construam um percurso acadêmico 
que valorizem tais discussões. Ao 
estudar e refletir sobre as perdas, a 
morte e o morrer, podemos, como 
profissionais, ofertar serviços de 
maior qualidade, valorizando a vida e 
tendo consciência das nossas ações a 
partir do entendimento de que a morte 
é um fenômeno natural e constitutivo 
da humanidade.

PO 26 - A utilização de diferentes 
mídias sociais denominadas 
“Amada Helena” - contribuições 
para a mediação do processo de 
luto de mães
Letícia Pereira da Silva, Heloísa 
Cristina Figueiredo Frizzo

Objetivo: O presente estudo tem 
como objetivo compreender a 
utilização de diferentes mídias sociais 
denominadas “Amada Helena” como 
mediadoras no processo de luto 
de mães. Método: Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, realizada por 
meio da Etnografia Virtual e do Estudo 
de Caso. A coleta de dados realizou-
se por meio de entrevista à autora das 
mídias digitais afins e análise online 
das mesmas, a partir de roteiros 
elaborados pelos pesquisadores à 
luz da literatura científica correlata. 
Os dados foram sistematizados em 
categorias de análise segundo a 
perspectiva da análise de conteúdo. 
Resultados:  A análise dos dados 
possibilitou a elaboração das 
seguintes categorias de análise: A 
história da perda e da identidade 
de mãe enlutada; a iniciativa de 
expressão do luto na internet; 
as mídias digitais como ativismo 
digital. As diferentes mídias digitais 
intituladas denominadas “Amada 
Helena”, disponíveis em formato site, 
blog e páginas/comunidades em redes 
sociais, vêm possibilitando trocas de 
experiências, vivências e interação 
entre os usuários da internet, podendo 
também oportunizar encontros e 
reuniões on e offline. Também é 
possível observar a prática online de 
homenagens às mães enlutadas e 
aos filhos falecidos.  Conclusão: As 
trocas sociais originadas no mundo 
virtual tendem a constituir-se como 
rede de suporte e apoio as outras 
mães. Verificou-se também que 
o ciberespaço pode oportunizar o 
ativismo social num trabalho coletivo 
produzido nas diferentes mídias 
digitais de autoria da participante, por 
meio de um trabalho de mobilização 
social. Dentre as causas e demandas 
sociais desta mobilização, destacam-
se a luta pelo aumento de Unidades de 
terapia intensiva neonatais no Brasil, 
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o movimento de conscientização 
em relação à perda gestacional e 
neonatal e a Campanha nacional 
de humanização do Luto Materno.  
CAAE: 63230016.9.0000.5154 

PO 27 - Rompimento de vínculos e 
o diagnóstico de câncer de mama: 
um relato de experiência
Joana Cés de Souza Dantas, Natalia 
Baratta Gil, Alessandra Tavares Silva, 
Juliana de Assis Alves Freze

A psico-oncologia têm como objetivo a 
atenção aos aspectos psicossociais e 
espirituais dos pacientes oncológicos, 
auxiliando-os no processo de 
ajustamento aos impactos causados 
pela doença e seu tratamento. 
Durante o acompanhamento 
multiprofissional de pacientes com 
câncer de mama incluídas em uma 
Linha de Cuidado, chamou a atenção 
das psicólogas o número de mulheres 
que relataram terem vivido uma perda 
significativa nos anos anteriores ao 
diagnóstico. A ligação entre luto e 
câncer surgiu na fala das pacientes, 
sem que isso fosse intencionalmente 
questionado. Objetivos: Descrever os 
dados sociodemograficos e avaliar a 
prevalência de perdas significativas 
identificadas na avaliação psicológica, 
em uma clínica de tratamento 
oncológico ambulatorial. Método: 
Trata-se de um estudo retrospectivo 
descritivo, por análise estatística do 
banco de dados. Tais variáveis foram 
coletadas com pacientes de câncer de 
mama, em tratamento quimioterápico 
no período de julho/2018 a 
fevereiro/2019. As informações foram 
apuradas pela equipe de psicologia 

de um centro de tratamento 
oncológico da rede privada do Rio de 
Janeiro. Resultados: Do total de 89 
pacientes incluídas na amostra, todas 
são mulheres residentes no Estado 
do Rio de Janeiro, com média de 
idade entre 47-67 anos. Deste total, 
32,58% relataram perdas importantes 
(n=29). As mais prevalentes foram: 
companheiro(a) (27,58% n=8), mãe 
(17,24% n=5) e filho(a) (13,79% 
n=4); 17,24% relataram mais de uma 
perda (n=5) e 24,15% outras perdas 
(n=7). Conclusões: A intervenção 
psicológica no tratamento oncológico 
oferece um espaço de escuta 
especializada, auxiliando a expressão 
do sofrimento diante dos lutos 
deflagrados não só pelo adoecimento, 
mas também aqueles relacionados ao 
rompimento de vínculos anteriores ao 
diagnóstico. A experiência da perda 
apresenta consequências diretas 
no enfrentamento e no ajustamento 
ao processo de adoecimento e suas 
necessidades, o que torna estudos 
mais aprofundados sobre esse tema 
de vital relevância. 

PO 28 - Grupo de luto no âmbito 
hospitalar: tensionamentos 
práticos e desafios
Tatiana Barbieri Bombarda, Daniela 
Cristina Mucinhato Ambrósio, Marina 
Noronha Ferraz de Arruda-Colli

Objetivo: Apresentar uma análise 
reflexiva acerca dos tensionamentos 
existentes para a manutenção 
do grupo de apoio voltado à 
assistência de familiares enlutados 
em um hospital público, de média 
complexidade, localizado no interior 
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do estado de São Paulo. Método: 
Relato de experiência pautado nas 
vivências das profissionais dos 
setores de Terapia Ocupacional 
e Psicologia, responsáveis pela 
implantação e realização do grupo 
destinado a familiares de pacientes 
que vieram a óbito na instituição. 
Resultados: Tensionamentos de 
natureza emocional, sócio-cultural e 
estrutural impactam na manutenção 
do grupo, correspondendo 
respectivamente à: a) reduzido 
número de participantes associado 
a dificuldade de retorno dos usuários 
à instituição onde o ente faleceu 
dada associação da morte ao local e 
sentimentos despertados; b) ausência 
de compreensão da importância de 
atenção às questões pós-morte no 
contexto assistencial básico, fator 
que dificulta encaminhamentos e 
articulações com os equipamentos 
de saúde  para sensibilização dos 
usuários à participação e auxílio  às 
dificuldades de deslocamento até o 
hospital, visto ser esta uma instituição 
que presta assistência abrangente a 
todo um distrito regional de saúde; 
impedindo a criação de rede de 
apoio voltada ao enlutamento; c) 
falta de capacitação dos profissionais 
da equipe desta instituição para 
o acolhimento frente ao óbito e 
divulgação acerca da existência do 
grupo durante assistência realizada. 
Os desafios configurados perpassam 
por necessidades de investimentos no 
processo de capacitação continuada 
envolvendo instrumentalização de 
habilidades comunicacionais e de 
abordagens ao luto na rede básica 
e especializada, bem como esforços 

para a desconstrução sóciocultural da 
morte como um tema tabu. Conclusão: 
A partir dos tensionamentos 
apresentados, entende-se como 
necessário o diálogo multiprofissional 
e intersetorial na rede de saúde para 
criação de estratégias que possibilitem 
a qualificação de abordagens aos 
enlutados, a manutenção dos espaços 
de apoio ao luto existentes e a criação 
de uma rede de suporte efetiva.  

PO 29 - A espiritualidade frente 
ao processo de final de vida de 
um ente querido: reflexões sobre 
os significados atribuídos pelo 
familiar
Izabela Aparecida de Almeida 
Guedes, Maria Helena Pereira Franco

Os cuidados paliativos surgiram como 
uma alternativa ao modelo curativo de 
saúde, propondo o alívio das dores 
físicas, emocional, social e espiritual. 
O recebimento do diagnóstico de 
uma doença potencialmente fatal 
representa uma crise para pacientes 
e familiares, afetando diferentes áreas 
que compõem o viver e impulsionando 
a uma ressignificação dos sistemas 
de crenças, que ficam abalados 
frente à ameaça da continuidade 
da vida. Assim, é relevante que a 
dimensão espiritual seja abordada 
com aqueles que vivem a proximidade 
da morte, posição, esta, que ratifica 
a inclusão da espiritualidade no 
conceito de saúde estabelecido pela 
Organização Mundial de Saúde. O 
presente estudo objetivou investigar 
o significado atribuído pelo familiar à 
espiritualidade, ao viver o processo 
de final de vida de um ente querido. 
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Esta pesquisa foi do tipo qualitativa, 
em que foi realizado um estudo de 
caso coletivo, com a participação de 
seis familiares atendidos em uma 
hospedaria de cuidados paliativos, 
usando como instrumentos o diário de 
campo e a entrevista semiestruturada 
(CAAE n. 76637417.5.0000.5482). 
Os dados coletados foram depurados 
e examinados de acordo com a 
análise de conteúdo, cujos resultados 
demostraram que os familiares 
percebem a espiritualidade como 
sendo uma base segura, podendo 
oferecer proteção na travessia do 
diagnóstico à morte, e auxiliar no 
encontro de sentido para a perda. 
É vivida como parte do processo 
que compõe o luto antecipatório, 
oferecendo proteção intrapsíquica 
para o enlutado e ajudando-o a 
suportar a alta carga emotiva em 
torno da situação. É um constructo 
que não deve ser negligenciada pelos 
profissionais de saúde, mostrando-se 
como um importante fator de proteção 
para a vivência dos processos de luto.

PO 30 - Práticas de cuidado no 
processo de luto para cuidadoras 
de pacientes oncológicos: um 
relato de experiência
Bruna Santos, Joyce Souza dos 
Santos, Regina Celi dos Santos 
Carvalho

Introdução: trata-se de um relato de 
experiência vivenciado em uma Casa 
de Apoio, localizada em Salvador-BA, 
que acolhe crianças e adolescentes 
com câncer e seus familiares; a 
maioria residentes do interior do 
estado. As cuidadoras relatavam o 

medo da perda do filho, a dificuldade 
com relação à adaptação e a 
angústia de deixar os outros filhos, o 
companheiro e a sua vida cotidiana, 
sendo estas situações resultantes dos 
lutos vivenciados desde o diagnóstico. 
Objetivo: relatar a experiência sobre 
as práticas psicológicas voltadas para 
o cuidado ao cuidador, realizadas com 
as acompanhantes em processo de 
luto do paciente oncológico. Método: 
as intervenções foram realizadas na 
casa de apoio e hospitais parceiros 
que realizam o tratamento oncológico, 
no período de janeiro a março de 2019. 
As principais estratégias utilizadas 
foram atendimentos individuais 
diariamente, dinâmicas de grupo 
semanalmente e visitas hospitalares 
em situações de internamento do 
paciente. Resultados: devido as 
diversas mudanças no curso de vida 
dessas acompanhantes, era visto 
que o autocuidado era quase sempre 
negligenciado e/ou muitas vezes não 
existia. Sendo assim, percebeu-se a 
necessidade de promover estratégias 
que despertassem o interesse em 
se colocarem nesse processo de 
tratamento como alguém que também 
precisava de cuidados. As práticas de 
escuta clínica, acolhimento, dinâmicas 
de grupo e visitas hospitalares 
proporcionaram auxílio durante o 
processo de luto, para elaboração 
de dúvidas, medos e angústias 
suscitados pelo adoecimento do 
paciente. Conclusão: a atuação do 
setor de Psicologia com as cuidadoras, 
contribuiu para uma melhor forma de 
enfrentamento do câncer e processo 
de luto ao ofertar espaços/estratégias 
de autocuidado. Assim, colaborou 



DTI-NMD www.pucsp.br/ii-congresso-luso-brasileiro-sobre-o-luto

para o desenvolvimento de recursos 
que diminuíram o sofrimento típico 
de quem possui um familiar em 
tratamento de câncer e (re) significou 
as condições em que se encontravam.

PO 31 - Luto na melancolia: manejo 
clínico do risco de suicídio na 
psicanálise
Débora Pires Viana de Jesus

O trabalho visa discutir sobre o 
manejo clínico diante dos efeitos da 
dificuldade de elaboração do luto na 
melancolia e do risco de suicídio. 
Trata-se de um relato de caso clínico 
atendido por uma praticante da 
psicanálise durante dois anos numa 
clínica em Salvador. Após a perda por 
morte da sua única filha, de maneira 
abrupta, uma mulher de meia idade 
passa a ir ao cemitério diariamente. 
O insuportável da perda manifesta-se 
através da identificação narcísica da 
paciente à filha, a ponto de acreditar 
que não é possível existir sem a sua 
presença e ter a ideia fixa de quebrar 
o ossuário e tomar para si os ossos, 
uma vez que, pretende juntar as partes 
para reconstituir o corpo da filha. Há 
angústia profunda, dores intensas, 
crises de choro, empobrecimento do 
eu e ideações suicidas recorrentes e 
ininterruptas. Como peculiaridades do 
discurso melancólico, sabe-se que é o 
próprio eu que se torna pobre e vazio 
e, no trabalho de luto, a perda relativa 
ao objeto retorna ao eu na melancolia. 
Na impossibilidade de realizar o 
luto diante da perda real da filha, a 
paciente se apresenta como sem valor 
e sem investimento à vida. Diante 
da expressão do negativismo da 

existência, conclui-se que foi possível 
fazer a paciente lidar com a dimensão 
da perda e dar lugar às significações e 
aos afetos. O tratamento psicanalítico 
proporcionou um bem-dizer e assim, 
para além do cemitério e da vontade 
de exterminar sua vida, há um espaço 
para a paciente poder falar da morte 
e isto tem o efeito de manter-se 
viva. Neste sentido, nas sessões de 
análise, poder ir além da filha morta e 
encontrar um significante que possa 
produzir uma nova identificação. 

PO 32 - O luto antecipatório da 
criança e do adolescente com 
câncer em cuidados paliativos – 
um luto não reconhecido?
Ana Clara de Sousa Bittencourt 
Bastos, Marilena Ristum

O câncer infanto-juvenil promove 
perdas para a criança e o adolescente, 
que se afastam do seu ambiente 
familiar para se submeterem ao 
tratamento. Quando a doença se 
agrava e não há mais possibilidades 
de cura, o contexto de cuidados 
paliativos pediátricos convida os atores 
envolvidos a entrarem em contato com 
a morte, envolvendo um processo de 
constante ressignificação, produzindo 
novos modos de agir, pensar e sentir. 
Este estudo buscou compreender 
a experiência de adoecimento da 
criança e do adolescente com câncer 
em cuidados paliativos, e dos seus 
pais, sendo selecionados para essa 
apresentação os dados extraídos das 
entrevistas narrativas realizadas com 
três crianças e quatro adolescentes 
neste contexto, com temário 
previamente elaborado. Considera-
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se a narrativa como um discurso 
organizado, que reflete um fluxo da 
experiência, atribuída de significados 
e uma sequência temporal. A 
pesquisa qualitativa, após aprovação 
do Comitê de Ética, foi realizada 
em um hospital filantrópico. Para a 
análise dos dados foram construídas 
categorias, buscando compreender 
a dinâmica entre elas: a trajetória 
de adoecimento, a relação eu-
outro, a regulação afetivo-emocional 
e a perspectiva de futuro. Foi 
possível observar que o diagnóstico 
oncológico marca uma ruptura na 
vida dos participantes, evidenciando 
perdas e recursos necessários para 
o processo de transição. Evidencia-
se o signo hipergeneralizado da 
fé como promotor no processo 
de construção de significados 
frente às perdas vivenciadas 
nesse contexto, com destaque do 
afastamento da escola. A experiência 
dos participantes demonstrou ser 
regulada de forma interdependente 
com a dos pais. O luto antecipatório 
assemelhou-se ao processo de luto 
não reconhecido, por não haver 
espaço social para a sua expressão 
e elaboração, diante da conspiração 
do silêncio. Por fim, frente às intensas 
emoções vivenciadas, destacaram-
se momentos de ambivalência 
nos quais ocorreu um processo de 
intensificação da regulação afetivo-
semiótica e consequente forte 
produção de significados, em busca 
de uma continuidade do self. CAAE 
130088813.2.0000.5520

PO 33 - Biblioterapia: uma 
possibilidade de cuidado com 
crianças enlutadas
Lucélia Elizabeth Paiva

Embora a morte esteja escancarada 
em nosso cotidiano, não se fala 
sobre ela, e principalmente com as 
crianças. Por ser um assunto que 
trata de dor e sofrimento, muitas 
vezes opta-se pelo silêncio, como se 
dessa forma a criança ficasse imune, 
tratando como se a ela coubessem 
apenas alegrias. Ao subestimar a 
criança, reforça-se a dificuldade de 
lidar com as várias perdas que sofre 
ao longo da vida, desde um brinquedo 
quebrado até a morte de um ente 
querido. A proposta deste trabalho 
é apresentar a biblioterapia, que é o 
emprego de todo e qualquer material 
literário como recurso terapêutico, 
podendo ser utilizado com pessoas 
de qualquer faixa etária, em quaisquer 
contextos – clínica, escola, hospital, 
presídios etc., inclusive com crianças 
em situações de perdas. Por meio de 
histórias, é concebível compartilhar 
experiências, sentimentos e emoções, 
abrindo as portas da imaginação, 
viabilizando a elaboração e superação 
de dificuldades psicológicas, pois 
oferecem oportunidade de se construir 
uma ponte entre o seu mundo e a 
realidade externa, além de permitir 
a autoidentificação, favorecendo a 
aceitação de situações desagradáveis, 
ajudando a resolver conflitos e 
oferecendo esperança. A dinâmica da 
biblioterapia se dá pelo envolvimento 
com a história e identificação com a 
trama e/ou personagem no conflito 
apresentado. Com o auxílio de uma 
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leitura que envolva a questão a 
ser trabalhada, pode-se identificar 
prováveis enfrentamentos para as 
situações, encontrando as soluções 
para problemas semelhantes aos 
seus e lidar com suas emoções. Este 
recurso pode ajudar crianças em 
demandas pessoais e emocionais, 
lidando com situações desafiadoras 
como problemas familiares, doenças, 
hospitalização, morte entre outras. 
Associada à história, pode-se oferecer 
atividades de expressão criativa 
(como desenho, pintura, modelagem, 
escrita...) para a expressão e 
elaboração dessas emoções.

PO 34 - Quando a morte ocorre no 
domicílio: repercussões para o luto 
do cuidador familiar principal
Rafaela Costa Braga, Flavia Sollero 
de Campos
Apesar da filosofia paliativista 
defender o direito do doente de 
escolher o local do óbito, existe uma 
valorização do óbito em domicílio e 
uma política de desospitalização nas 
unidades de saúde. Entretanto, óbito 
no domicílio não é por si só indicativo 
de qualidade da assistência. O 
objetivo deste trabalho foi verificar 
possíveis interferências do óbito 
em domicílio no processo de luto do 
cuidador familiar principal de paciente 
oncológico adulto em cuidados 
paliativos. Em uma primeira etapa, 
foi feita uma consulta aos prontuários 
para identificação de pacientes e/ou 
famílias que optaram pelo óbito em 
domicílio. Os cuidadores familiares 
principais foram contactados por 
telefone e convidados para a 
pesquisa. As entrevistas com roteiro 

semi-estruturado ocorreram por meio 
de visita domiciliar a sete cuidadores. 
Utilizou-se a metodologia qualitativa 
de pesquisa, submetendo o material 
discursivo dessas entrevistas a uma 
análise de conteúdo. Constatou-
se que a experiência foi avaliada 
de forma positiva pela maioria dos 
entrevistados, facilitando um processo 
de luto normal. Contudo, para alguns 
o domicílio permaneceu impregnado 
de lembranças do período de 
adoecimento e do momento da morte. 
CAAE: 66855617.3.0000.5274.

PO 35 - Melhor em casa!? As perdas 
da família durante a alta hospitalar
Thais de Cassia Peixoto Maldonado, 
Maria Helena Pereira Franco

O programa Melhor em Casa é uma 
iniciativa do governo federal e tem 
como principal objetivo desospitalizar 
pacientes clinicamente estáveis, 
mas com demandas de cuidados. 
A racionalização dos recursos 
públicos, a rotatividade de leitos e 
a humanização nos cuidados são 
apontados como principais benefícios. 
O cuidado de um enfermo no domicílio 
insere os familiares em um novo 
contexto, por vezes, de importante 
sobrecarga, desgaste físico e 
emocional e perdas significativas. 
Este relato tem como objetivo 
compartilhar o acompanhamento da 
Maria, mãe do Pedro (nomes fictícios) 
10 anos, diagnosticado com anóxia 
neonatal, em uso de ventilação 
mecânica 24 horas, gastrostomia, 
não contactuante, dependência 
total para as atividades diárias, 
em acompanhamento domiciliar 
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desde 2013, sem intercorrências 
significativas e internação hospitalar. 
Em março de 2017 a criança 
evolui para uma descompensação 
respiratória e é encaminhada para o 
hospital. Apesar da gravidade, evolui 
bem clinicamente e durante o processo 
de alta hospitalar Maria compartilhou 
suas experiências e perdas. A mãe 
traz o prazer em poder escolher uma 
roupa para as visitas hospitalares, 
para sair de casa, algo que não 
fazia com frequência há tempos. Ter 
contato com outras pessoas, dividir 
os cuidados de Pedro despertaram 
em Maria satisfação e conforto, pois 
refere que sempre se sentiu muito 
sozinha em casa. As atividades do 
artesanato foram pontuados como 
uma importante vivência. Maria 
pode reconhecer a qualidade dos 
materiais produzidos por ela mesma 
e receber elogios da equipe de 
saúde. O processo de alta hospitalar 
foi vivido com grande ambivalência, 
o alívio pela estabilidade do quadro 
clínico do filho, mas a sensação da 
solidão que representa os cuidados 
com a criança em casa. Desta forma, 
se faz necessário compreender 
a experiência dos familiares do 
programa melhor em casa e pensar 
em estratégias de cuidado com os 
cuidadores.  

PO 36 - Síndrome do filho 
sobrevivente
Gláucia Rezende Tavares, Eduardo 
Carlos Tavares

Objetivo: Relatar a ocorrência de um 
comportamento frequente percebido 
nas reuniões de grupo de apoio 

a enlutados, com participação de 
famílias em que se aborda a morte 
de um ou mais dos irmãos, ao qual 
denominamos síndrome do filho 
sobrevivente. Métodos: Criação de 
um espaço-tempo para os irmãos 
sobreviventes serem recebidos 
e acolhidos, durante as reuniões 
do grupo de apoio a enlutados, 
para que pudessem se expressar. 
Realizar escuta, focada nos principais 
sentimentos relatados, com posterior 
análise de conteúdo para identificar 
categorias recorrentes, para descrever 
as características da chamada 
síndrome do filho sobrevivente. 
Resultados: As principais categorias 
identificadas nas falas dos irmãos do 
falecido foram: Dor duplicada (pela 
perda do irmão e pelo sofrimento dos 
pais muito envolvidos com a morte do 
filho); Sentimento de menos valia (se 
fosse ele o falecido o sofrimento não 
seria tão intenso; esse sentimento 
frequentemente agravado quando os 
pais o comparam com o filho falecido); 
aumento da responsabilidade na 
interação familiar (ao perceberem 
a fragilidade dos pais, exigem a si 
próprios protegê-los).Discussão: 
Identificada a alta prevalência 
dessas características entre os 
filhos sobreviventes procurou-se 
uma abordagem para minimizar o 
sofrimento e favorecer a comunicação 
familiar. A linha mestra na busca de 
conforto e apoio ao filho sobrevivente 
foi estimulá-lo a compartilhar 
experiências, expressar sofrimentos 
e dores e trabalhar a impressão de 
que sua própria morte seria menos 
relevante para os pais. Imprescindível 
esclarecer aos pais enlutados o 
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malefício da atitude comum, a ser 
evitada, da comparação desleal 
entre os filhos, uma vez que do filho 
falecido, tendem a ressaltar somente 
lembranças idealizadas, enquanto o 
sobrevivente continuará sua vida real. 
Conclusão: Reconhecer a síndrome 
do filho sobrevivente é válido para 
minimizar seus desdobramentos e 
reintegrar a família no processo de 
elaboração do luto.

PO 37 - Luto antecipatório: 
elaborando e ressignificando as 
perdas através de fotografias e 
recordações: série de casos
Luciano Máximo da Silva

Deve ser mostrado o mais 
profundo respeito e empatia em 
todo o processo do morrer, desde 
os instantes de sofrimento aos 
momentos de aceitação e resiliência. 
O luto antecipatório não é experiência 
vivenciada exclusivamente pelos 
pais e familiares das crianças e 
adolescentes, mas acontecimento 
que se desenvolve profundamente no 
imaginário dos pacientes pediátricos 
que vivenciam doenças crônicas 
que ameacem suas vidas. Quando 
conversamos com as crianças 
percebemos claramente que elas 
entendem a morte a partir de um 
olhar mais natural do que a forma 
como ocorre em adultos. Geralmente, 
não procuram disfarçar o que sentem 
e quando têm a menor possibilidade 
de falar a respeito, conseguem expor 
medos, receios e emoções próprias e 
características de cada faixa etária. 
O presente trabalho foi desenvolvido 
a partir do atendimento a pacientes 

e seus familiares em internação na 
Unidade de Pediatria de um hospital 
terciário de Brasília, objetivando 
abordar o luto antecipatório presente 
em crianças e adolescentes, 
permitindo a expressão de seus 
medos e tentando encontrar em suas 
recordações e álbuns de fotografias, 
um lugar de tratamento e alivio do 
sofrimento. Através dessas fotografias 
e recordações, foi estimulado o relato 
de suas experiências e expressões de 
seus medos, revelando o quão afetado 
encontra o paciente por não revelar os 
anseios provocados pela proximidade 
da morte. Foi realizada revisão teórica 
abordando tema luto antecipatório 
além de entrevista com 4 pacientes 
e seus familiares, trabalhando as 
seguintes perguntas: do que você 
tem medo? Onde você gostaria de 
estar? Qual sua lembrança mais 
feliz? Conforme falavam, fotografias 
e lembranças positivas iam surgindo, 
reduzindo medo e sofrimento. Auxiliar 
os pacientes a compreender a finitude 
incontrolável da existência dando 
vazão aos sentimentos, substituindo 
os momentos de tristezas por 
recordações felizes amenizou 
o sofrimento, trazendo maior 
tranquilidade durante o processo de 
finitude. Aprovação Comitê de Ética 
044875/2019.

PO 38 - A perda anunciada e o luto 
antecipatório: o processo do luto 
em familiares de pacientes sob 
sedação paliativa
Elvira Silvestre Chaves Gama, Elyene 
Correa de Souza

A presença física com ausência 
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psicológica em pacientes sob sedação 
paliativa antecipam a ameaça de 
separação desencadeando reação 
de enlutamento no cuidador familiar. 
Objetivo: Compreender a repercussão 
da indicação de sedação paliativa no 
processo de luto antecipatório em 
familiares de paciente em cuidados 
paliativos.  Método: Pesquisa 
descritiva de abordagem qualitativa 
com dados coletados por meio de 
entrevistas com 5 (cinco) cuidadoras 
familiares de pacientes sob uso de 
sedação paliativa e analisadas em 
seu conteúdo pelo método de Bardin. 
Resultados: O rebaixamento do 
nível de consciência dos pacientes 
e consequente diminuição do 
contato deles com o seu entorno 
influencia a forma de interação 
das cuidadoras com o doente sob 
sedação, causando estranhamento 
diante do contraste entre a condição 
atual dos pacientes e a concepção 
prévia da relação construída entre 
eles. A sedação que anuncia a morte 
evidenciando o declínio das funções 
físicas, a ausência psicológica e as 
lacunas dos papéis antes exercidos 
pelos pacientes, é uma vivência 
desafiadora, provocando sentimentos 
de solidão diante do silêncio do 
familiar inerte e da impotência. 
Há a presença de resistência à 
remodelação do arranjo familiar e à 
percepção da aproximação da morte 
e causada pela perda ambígua que 
comprometem respostas emocionais 
e cognitivas à reestruturação. 
Conclusões: O luto antecipatório é 
um processo complexo que aflige 
diversas dimensões da vida à nível 
social, cognitivo, físico, emocionais e 

espirituais para as cuidadoras. Há a 
presença de sofrimentos psicológicos 
e existencial em decorrência de perdas 
anunciadas e ambíguas na presença-
ausência do doente, assim como 
pela necessidade de reestruturação 
da noção de si mesmas em relação 
às mudanças evocadas pela perda 
em seus mundos presumidos. Foram 
identificados fatores facilitadores 
e complicadores observados no 
luto antecipatório, primordiais no 
reconhecimento de demandas para 
intervenção e na definição do plano 
de cuidados, propiciando uma melhor 
assistência ao enlutado. CAAE 
666.08117.0.0000.5550

PO 39 - Cuidados paliativos 
perinatais e fotografia: uma 
construção da memória no 
processo de luto
Roberta Carolina de Almeida Jesus, 
Glaucia Rossana Guerra Benute, 
Renata Bolibio, Maria Augusto Bento 
Cicaroni Gibelli, Rossana Vieira 
Francisco, Lisandra Stein de Andrade

Objetivo(s): Analisar a relação 
estabelecida com a fotografia de 
filhos falecidos que foram obtidas 
imediatamente após o parto. Método: 
Estudo prospectivo com 10 pacientes 
que receberam diagnóstico de 
letalidade fetal e foram assistidas 
em cuidados paliativos perinatais 
no período entre 2015 e 2018. As 
mulheres foram convidadas para 
responderem entrevista aberta. 
Foram analisadas as falas das 
pacientes relativas à presença de 
fotografia e a relação estabelecida 
com a mesma. Utilizou-se da análise 
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qualitativa proposta por Minayo. Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da instituição sob o nº CAAE: 
66448017.3.0000.0068. Resultados: 
Das pacientes entrevistadas, oito 
relataram ter fotografia dos filhos. 
Sete afirmaram ter elaborado junto 
a equipe o plano de parto, em que 
é proposta uma reflexão sobre o 
desejo de adquirir fotografia após 
o parto. As mulheres que optaram 
por não ter fotografia demonstraram 
arrependimento. Constatou-se, ainda, 
que dentre as que fizeram fotografia, 
havia o desejo de ter tirado mais 
fotos. Identificou-se que as fotografias 
encontram-se expostas em porta-
retratos, painéis ou celulares. Todas 
que optaram por ter fotos avaliam que 
olham para a imagem do filho com 
carinho e afeto. Outros elementos de 
recordações foram também citados 
como filmagem do filho, quando este 
nasceu vivo, filmagem durante o 
período de gestação, touquinha com o 
nome do filho elaborada manualmente 
pela equipe de enfermagem do centro 
obstétrico da instituição, pulseira 
de identificação usada durante a 
internação do parto e tatuagem 
in memoriam. Conclusões: As 
atribuições de sentido às recordações 
apresentam características individuais 
e tem relação com a história de vida de 
cada paciente. Os cuidados paliativos 
perinatais ao propiciar conversas 
sobre os valores das famílias e o 
que essas priorizam na relação com 
o filho, principalmente no momento 
do parto, permitem que as pacientes 
reflitam sobre a possibilidade de 
aquisição de recordações, auxiliando 
na assistência destas mulheres.

PO 40 - O luto não reconhecido pela 
morte do animal de estimação: um 
estudo com tutores de animais na 
cidade de Canguçu
Dioni Mateus Kammer Lapa, Carlos 
Henrique Vieira Lapa, Maria Teresa 
Duarte Nogueira

Este estudo trata-se de uma pesquisa 
do tipo estudo de caso, desenvolvida 
na cidade de Canguçu-RS/Brasil, com 
previsão de obtenção de resultados 
finais em junho de 2019. O estudo 
está aprovado pelo Comitê de Ética, 
número do Parecer: 3.319.766, 
CAAE 12193019.0.0000.5317. 
Este estudo pretende abordar a 
temática do luto não reconhecido 
pela morte de animais, tendo como 
objetivo investigar a existência de 
impactos psicológicos resultantes 
do não reconhecimento do luto pela 
perda de um animal de estimação. 
Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com 5 pessoas 
adultas do sexo feminino, com idades 
entre 30 a 60 anos, que tiveram a 
perda de um animal de estimação 
nos últimos 12 meses. Essa amostra 
foi escolhida dos cadastros de duas 
clínicas veterinárias. As participantes 
foram convidadas para participar 
do estudo, autorizando através 
do Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido. Após a autorização, 
foi realizada a entrevista, gravada 
mediante autorização. Os dados 
obtidos estão sendo analisados e 
divididos em categorias com base 
na análise de conteúdo de Bardin. 
Os resultados parciais referentes 
a 3 entrevistas já analisadas, 
evidenciam que estas sentem-se 
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incompreendidas, sem espaço para 
verbalizar o luto, verificando diante 
desses resultados a existência de 
um sofrimento solitário, intensificado 
pelo não reconhecimento do mesmo. 
Demonstram-se melancólicas, 
chorosas e dificuldade de estabelecer 
novos vínculos com outros animais. 
Uma das participantes não consegue 
retomar a maioria de suas atividades 
de rotina e cuidados consigo 
mesma. Considerando que o não 
reconhecimento do luto pode gerar 
impactos psicológicos, a pesquisa 
proposta é importante para investigar 
o processo de luto não reconhecido, 
compreendendo a forma pelo qual 
o enlutado viveu esse processo e a 
existência de impactos psicológicos 
resultantes do não reconhecimento 
do luto.

PO 41 – Alguns ecos do suicídio: 
o luto e as lutas de famílias que 
perderam um membro por suicídio
Ana Vitória Salimon C. dos Santos

Objetivos: Este trabalho tem por 
objetivos identificar e analisar as 
vivências de sobreviventes de um 
suicídio familiar. Método: A partir da 
memória e registros da supervisora 
de estágio, foram analisados os 
conteúdos de sessões relatados por 
estagiários de um serviço-escola de 
Psicologia, o qual desenvolve projetos 
de intervenção em comportamento 
suicida (prevenção e posvenção). Os 
relatos se referem ao atendimento 
psicanalítico com enfoque 
winnicottiano de 7 famílias, totalizando 
22 pessoas, nas funções de filhos, 
pais, cônjuges, madrasta e irmãs; 

encaminhadas imediatamente após 
a perda de um membro por suicídio, 
sendo estes 5 homens e 2 mulheres, 
entre 19 e 45 anos, aproximadamente. 
Resultados: Dos casos envolvendo 
perda de filhos, constatou-se 
severos questionamentos quanto à 
responsabilidade e culpa, também 
presentes em irmãos. No caso das 
crianças e adolescentes, filhos 
de pessoas que se suicidaram, 
constatou-se a mediação de 
aspectos psicológicos de seus atuais 
cuidadores, perpassando distorções. 
As crianças menores apresentavam 
medos noturnos, queda no rendimento 
escolar, dores de cabeça. Na morte 
de uma pessoa da dupla parental, 
observou-se dificuldades para 
organização de tarefas domésticas e 
econômicas e em lidar com os filhos, 
especialmente quanto a sua própria 
condição de sofrimento. O modo como 
os familiares tiveram contato com a 
morte apresentou-se como promotor 
de lembranças e sofrimentos. Foi 
frequente a emergência de conflitos 
anteriores ao falecimento. O espaço 
terapêutico possibilitou um ambiente 
suficientemente bom para suportar e 
lidar com tristezas, raivas, conflitos, 
ambivalências e auxiliar numa nova 
integração no tempo e no espaço. 
Conclusões: A identificação e análise 
de processos complexos no luto por 
suicídio apontam a necessidade de 
apoio imediato às famílias, reforçando 
a importância de um espaço de 
acolhimento e elaboração para 
memórias, questionamentos, afetos, 
reorganização de rotinas, funções e 
papéis.
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PO 42 - O manejo psicológico do 
luto antecipatório com pacientes 
oncológicos em uma casa de 
apoio: um relato de experiência
Florence Façanha de Oliveira, 
Gustavo Alberto Pereira de Moura, 
Pedro Henrique Alves da Silva, Jorge 
Luís Maia Morais, Bruna Myrla Ribeiro 
Freire, Gabriel da Silva Pereira

O objetivo deste trabalho é relatar a 
experiência dos autores no manejo 
psicológico do luto antecipatório 
vivenciado por pacientes adultos e 
idosos em tratamento oncológico, a 
partir da atuação em um Projeto de 
Extensão numa Casa de Apoio da 
cidade de Fortaleza. A metodologia 
utilizada para as intervenções 
estruturou-se a partir da Busca 
Ativa, tendo como referencial teórico 
a Psicoterapia Breve de Apoio, por 
possibilitar o manejo das reações 
emocionais não adaptativas. Os 
encontros ocorreram semanalmente 
em conjunto com posterior supervisão, 
o que potencializou espaços de 
acolhimento e de ressignificação 
diante do cenário de adoecimento. 
Os atendimentos proporcionaram 
um contexto de espaço de livre 
expressão verbal, role-play e 
confrontação empática, visando à 
expressão emocional congruente 
aos sentimentos advindos nesse 
processo. O resultado observado 
refere-se ao auxílio ao paciente 
na travessia do luto antecipatório, 
no enfrentamento das limitações 
impostas pela hospitalização e na 
elaboração das perdas evocadas pelo 
tratamento, favorecendo a elaboração 
de modos de enfrentamento que 

possibilitem a resolução de conflitos e 
desejos latentes. No manejo com o luto 
antecipatório foi possível identificar 
questões relacionadas a possíveis 
perdas simbólicas evocadas pelo 
adoecimento, como a possibilidade 
de amputação de algum membro ou 
perda significativa de alguma função, 
a modificação da estrutura familiar e 
pessoal do paciente pré-enfermidade, 
bem como a dependência e a 
perda de autonomia. No ano de 
2017 o projeto teve em média 580 
atendimentos individuais realizados 
pelos extensionistas a pacientes e 
acompanhantes. O Projeto “Beija-
Flor: sala de espera da quimioterapia” 
mostra-se como instrumento 
potente de humanização do serviço 
oncológico, ao acolher as dores e 
angústias decorrentes do processo 
de travessia pela experiência de 
adoecimento. Além disso, oferece ao 
estudante de psicologia a possibilidade 
de vivenciar experiências de escuta 
durante a graduação e não apenas 
em momentos de estágios, por 
exemplo, o que torna viável um 
aperfeiçoamento da escuta sensível.

PO 43 - Envelhecer, institucionalizar 
e morrer: caminhos lineares de 
existência?
Lucianne Pereira da Silva, Nara Maria 
Forte, Diogo Rocha, Horge Luís Maia 
Morais, Gabriela da Silva Oliveira, 
Bianca Santos Riedmiller, Luciana 
Araújo Gurgel

Esse trabalho tem o objetivo de 
relatar a experiência dos autores 
num projeto de extensão com 
idosos institucionalizados numa 
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ILPI de Fortaleza, narrando as 
observações acerca da construção 
social da morte, do envelhecimento 
e da institucionalização por idosos. 
Para isso, o método estrutura-
se a partir das atividades que 
ocorrem semanalmente, duas 
vezes por semana, realizando 
escutas psicológicas sequenciais, 
fundamentada na psicoterapia breve 
de apoio, utilizando também recursos 
artísticos, os quais nos possibilitam 
acessar dimensões emocionais muitas 
vezes difíceis de serem atingidas 
por meio da fala, que se configuram 
como pertencentes à ordem do 
indizível. Ademais, ocorre supervisão 
semanal de caso. Os resultados 
evidenciam que as situações de 
perdas vivenciadas na instituição 
de longa permanência, advindas 
do processo de institucionalização 
acentuam os processos de sofrimento 
psíquico, uma vez que implicam na 
ruptura dos laços afetivos que haviam 
sido construídos e nas limitações 
impostas pelo confinamento. Há 
também casos em que ocorrem a 
reestruturação de laços e de relações 
familiares inexistentes antes da 
institucionalização. Por outro lado, o 
envelhecimento é ora representado 
como ganho secundário e ora como 
período de degradação. A morte é 
demarcada por eles como evento 
próximo e final do processo 
existencial, evocando sentimentos 
ambivalentes como conformismo, 
tristeza, culpa, raiva e medo. Então, 
de forma heterogênea alguns idosos 
aguardam somente a morte chegar 
e outros decidem aproveitar o tempo 
que lhes resta. Portanto, chegamos à 

conclusão de que o defrontar-se com 
esses sujeitos nesse contexto é de 
suma importância para a formação, 
principalmente pela grandeza do 
aprendizado prático com o estudo 
do processo de morte e morrer. Foi 
possível observar ainda, que a vivência 
do processo de envelhecimento, 
assim como qualquer outra fase do 
desenvolvimento, se configura como 
um processo multifacetado e singular, 
rompendo com a noção simplista que 
nessa fase não há mais o que viver.

PO 44 - Celebrando a memória de 
familiares falecidos: intervenção 
psicológica em um cemitério de 
Fortaleza
Ana Vitória Sousa Saraiva, Gustavo 
Alberto Pereira Moura, Filipe de 
Oliveira Chaves, Luiza Cunha Ribeiro, 
Renan Braga Alves, Pedro Henrique 
da Silva

O objetivo deste trabalho é apresentar 
um relato de experiência sobre 
intervenção realizada por estudantes, 
em um cemitério durante o cerimonial 
do dia dos finados. Os estudantes 
mencionados são vinculados a um 
laboratório de ensino, pesquisa e 
extensão do curso de Psicologia 
de uma universidade no estado 
do Ceará, que utiliza a tanatologia 
como principal aporte teórico e 
possui parceria com uma funerária 
da capital; que fez o convite para 
que a intervenção fosse promovida. 
Metodologicamente, a intervenção 
foi organizada em três duplas de 
alunos, que realizaram busca ativa, 
proporcionando um espaço de escuta 
e acolhimento às famílias, com 
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duração de sete horas, considerando 
algumas pausas para discussão dos 
casos, reestruturação de estratégias 
e mudanças nas duplas, a fim de 
melhorar a dinâmica da intervenção. 
O resultado experienciado foi 
positivo, tanto para os estudantes 
quanto para os familiares, pois houve 
uma participação considerável, 
visto que atendemos cerca de 22 
famílias, com quantitativo de pessoas 
variado. Apesar disso, durante o 
início da ação, algumas duplas 
enfrentaram dificuldade de inserção 
no campo, principalmente, pela falta 
de aporte teórico que norteasse a 
intervenção. Observamos pessoas 
nos mais variados processos de 
ressignificação, desde familiares 
ainda muito abalados por suas 
perdas - sejam antigas ou recentes 
- a pessoas que demonstravam 
estar vivenciando o processo de luto 
tranquilamente, evidenciando que o 
luto segue curso único e particular. 
Como conclusão, percebemos 
a importância da presença de 
psicólogos em cerimônias como a do 
dia dos finados, que podem aflorar 
uma diversidade de sentimentos por 
reviver a perda de um ente querido, 
além da extrema necessidade de mais 
formações e produções científicas 
que embasem a realização de uma 
escuta cuidadosa, proporcionando 
apoio e acolhimento qualificado nesse 
dia tão simbólico.

PO 45 - A reação de crianças frente 
às perdas – o uso de histórias em 
quadrinhos
Maria Carolina de Oliveira, Maria 
das Graças Mota Cruz de Assis 

Figueiredo, Loiane Robles de Moura 
Arguelho, Rafaela Gonçalves de 
Morais

Objetivo(s): Este estudo (Parecer 
CEP: 3.061.450) tem por objetivo 
principal propiciar a sensibilização de 
crianças com idades entre 8 e 9 anos 
a respeito de perdas e morte, bem 
como estimular seus professores e 
pais para que se permitam questionar 
paradigmas negativos acumulados 
ao longo da vida sobre esses temas. 
Método: Trata-se de um estudo 
qualitativo, descritivo, observacional, 
com 25 alunos de duas classes do 3° 
ano do ensino fundamental de uma 
escola particular de uma cidade do sul 
de Minas Gerais. Será aplicado aos 
pais e às professoras um questionário 
que explora os conceitos que estes 
têm a respeito da morte. As crianças 
produzirão textos e desenhos antes 
e após a leitura pelas professoras de 
um “gibi” produzido especialmente 
para esse fim. Para investigação 
das respostas aos questionários e 
textos das crianças será utilizada 
a Análise do Discurso de Bardin e 
para a dos desenhos, a metodologia 
de Trinca. Resultados: Espera-
se que os achados fomentem a 
discussão do assunto perdas e morte 
entre crianças, professores e pais 
desde a infância e que favoreçam a 
progressiva mudança de preconceitos 
negativos sobre a morte, minimizando 
assim a repulsa sobre o tema na fase 
adulta. Os resultados preliminares 
serão apresentados no Congresso. 
Conclusões: Como contribuição à 
necessidade de revisão de conceitos 
relacionados à morte e às perdas, 
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ao abordar crianças supõe-se que 
seja possível levá-las a vivenciar 
com mais naturalidade a temática 
e estarem mais preparadas para 
o acompanhamento de familiares 
e/ou doentes quando estes se 
aproximarem da terminalidade. Nesse 
contexto, histórias infantis sob a forma 
de revistas em quadrinhos despertam 
interesse das crianças nessa fase 
de desenvolvimento sendo portanto, 
um material de grande valia para o 
estudo.

PO 46 - O uso de livros de colorir 
como instrumento de subjetivação 
para pacientes terminais
Lara Maria Brito da Costa, Gustavo 
Alberto Pereira de Moura, Cinara 
Franco do Nascimento, Rodrigo Lima 
Bandeira

O objetivo deste trabalho é relatar a 
experiência dos autores com o manejo 
psicológico de uma paciente assistida 
pelo Ambulatório de Cuidados 
Paliativos de um Hospital-Escola 
da cidade de Fortaleza. A paciente, 
que chegou ao serviço relatando 
ansiedade intensa e dificuldade de 
manejar o ócio vivenciado diariamente, 
teve seu estado consideravelmente 
alterado pela possibilidade artística 
de colorir desenhos prontos em livros 
destinados ao uso juvenil/adulto. No 
ambiente hospitalar, no qual há por 
parte do paciente a presentificação 
da perda da condição de ser humano 
saudável, aos moldes teóricos 
da castração psicanalítica, há 
necessidade de criatividade por parte 
do profissional para que este auxilie 
na elaboração de novos espaços de 

inclusão e de percepção da íntima 
esfera subjetiva do paciente, além 
da criação de novos significantes 
em uma condição de existência 
diferente. Através da oferta de lápis 
e material para colorir à paciente, 
idosa moradora de uma pequena 
cidade do interior do estado do Ceará 
e que em um de seus atendimentos 
relatou o apreço pela observação 
das cores, surgiu a possibilidade 
de uso da produção artística como 
motivadora de ação subjetivante e 
imperativamente transformadora. 
A paciente assistida produziu cerca 
de 50 obras multicoloridas em seus 
quatro meses de terminalidade, tendo 
alguns destes inclusive sido somados 
à uma exposição aberta aos demais 
usuários dos serviços do Hospital-
Escola. Através dos relatos de seus 
familiares e de membros da equipe 
multidisciplinar ligada ao seu cuidado, 
foi perceptível a melhora de sua 
ansiedade, o aumento de sua abertura 
à conversas acerca da terminalidade 
e do luto antecipatório e o seu maior 
engajamento no processo de gestão 
de seu bem-estar. 

PO 47 - Conhecendo a literatura 
infantil sobre a temática de 
morte e luto: possibilidades de 
intervenções com famílias
Isabella Navarro Silva, Regina Szylit, 
Emanuelle Caires Dias Araújo Nunes, 
Maria Fernanda Marcusso Manhaes

Revelando-se como um importante 
instrumento, a literatura infantil tem 
sido identificada como um eficiente 
método para ajudar as crianças 
a lidar com eventos traumáticos, 
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como é o caso da morte de um ente 
querido ou da sua própria morte. 
Objetivo: conhecer a literatura infantil 
disponível em acervo público que 
aborda a temática de morte e luto 
e discutir as possibilidades do uso 
dessa literatura na comunicação 
entre adultos e crianças para melhoria 
dos cuidados de enfermagem no 
contexto da pediatria. Método: o 
estudo qualitativo, do tipo descritivo-
exploratório, realizou busca literária 
em acervo público do município 
de São Paulo por meio da base de 
dados online do Sistema Municipal de 
Bibliotecas (SMB), excluindo-se livros 
sem ilustrações, muito extensos, com 
pouco espaçamento e com enredo 
principal não correspondente com 
a temática. Para análise do material 
selecionado utilizou-se a técnica de 
análise temática proposta por Bardin. 
Resultados: foram selecionados 
16 livros no qual verificou-se a 
abordagem majoritária da morte dos 
pais, com a utilização de símbolos, 
metáforas e ilustrações para uma 
representação indireta da temática 
morte e luto, que mesmo envolta 
pelos sentimentos de tristeza e 
saudade, faz parte do ciclo da vida. 
Conclusões: Desempenhando um 
papel fundamental no cuidado do 
paciente e de sua família, a equipe 
de enfermagem pode utilizar a leitura 
como recurso no estabelecimento 
de uma comunicação mais clara 
e efetiva sobre a morte e seus 
questionamentos, possibilitando 
assim uma melhor assistência para as 
crianças que estão em processo de 
morte ou enlutadas e suas famílias. 
Mais do que discutir sobre a morte e 

suas questões, trata-se da criação de 
um vínculo, um espaço que permita 
à criança expor seus sentimentos 
e angústias perante situações 
desconfortáveis e desconhecidas.

PO 48 - Vivências de luto no 
domicílio
Andréia Elisa Garcia de Oliveira, Vera 
Engler Cury

A Atenção Domiciliar (AD) encontra-se 
em franca expansão no Brasil, tanto na 
saúde pública como na suplementar, 
especialmente devido às transições 
demográfica e epidemiológica, à 
redução de custos e riscos inerentes 
à hospitalização e à humanização do 
cuidado. Antigamente morria-se em 
casa devido à escassez/distância 
dos hospitais. Hoje existem outras 
motivações, fazendo com que este 
fenômeno assuma novas roupagens 
sob influência da contemporaneidade. 
Objetivo: apresentar elementos que 
facilitam e dificultam o processo 
de luto em domicílio a partir de 
três vivências que emergiram 
em uma pesquisa de Doutorado 
em Psicologia, desenvolvida no 
contexto da AD. Método: pesquisa 
qualitativa desenvolvida a partir 
do método fenomenológico, com 
sete pacientes adultos de ambos 
os sexos e diagnósticos diversos. 
Os encontros foram registrados na 
forma de narrativas, a fim de fazer 
emergir as comparações que teceram 
entre a AD e aquela já recebida 
em hospitais. Serão apresentados 
excertos de três narrativas que 
ilustram particularidades do luto em 
domicílio. Os participantes, cujas 
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vivências foram selecionadas são: 
mulheres, com idades entre 30 e 67 
anos, diagnosticadas com câncer em 
estágio avançado ou em condição 
de paraplegia ocasionada por 
politraumatismo. Resultados: embora 
considerem o cuidado domiciliar mais 
humanizado do que o hospitalar, as 
participantes revelaram elementos 
que facilitaram e dificultaram a 
vivência do luto neste contexto. Como 
facilitadores destacam-se: convívio 
com familiares e elementos identitários; 
ressignificação de conflitos familiares; 
companhia de crianças. Dentre os 
elementos que dificultaram a vivência 
do luto, destacam-se: fragilidades 
socioeconômicas; presença de 
crianças; lidar com a incompreensão 
e julgamento de vizinhos diante do 
“deixar morrer em casa”; pressão 
familiar pelo reagir. Conclusões: o 
fenômeno do morrer em casa na 
atualidade ainda é pouco explorado 
na literatura científica nacional. Há 
peculiaridades e paradoxos que 
precisam ser melhor delimitados, 
visto ser esta uma modalidade de 
atenção em saúde que vem se 
revelando como tendência. CAAE:  
49695715.4.0000.5481. 

PO 49 - Concepções de estudantes 
de psicologia sobre o luto na sua 
futura profissão
Mara Rúbia de Paula Lima, Pedro 
Junior Rodrigues Coutinho, Maraysa 
Palhiari Tralli Belloto

Considerando o atual crescimento 
e aprimoramento da Psicologia 
enquanto ciência e profissão, verifica-
se uma diversidade de campos 

de atuação e teorias, torna-se 
oportuno conhecer os acadêmicos 
que estão em formação, bem como 
suas ideias e projetos profissionais. 
Objetivo: Compreender como os 
futuros psicólogos concebem sua 
atuação profissional em relação à 
temática do luto. Método: Pesquisa 
descritiva, de natureza quantitativa, 
tendo aprovação com a CAAE Nº 
89197718.4.0000.5489. Participaram 
31 alunos concluintes do curso de 
psicologia de uma faculdade privada 
no interior de São Paulo. Foi aplicada 
uma entrevista semiestruturada 
elaborada pelos pesquisadores. 
Os dados foram analisados com 
estatística descritiva. Resultados: 
29 participantes (94%) considerou 
o luto como um tema importante 
para a atuação do psicólogo e 2 
(6%) não respondeu a questão; 28 
(90%) identificou a necessidade de  
formação específica em luto para 
atuação do psicólogo, 2 (6%) não 
respondeu e 1 (3%) afirmou que a 
importância de cursos específicos 
depende da área de atuação 
profissional. Investigou-se o interesse 
dos estudantes em atuar diretamente 
com demandas dessa temática, a 
maioria 24 (77%) tem interesse em 
atuar com demandas relativas aos 
processos de luto, 5 (16%) afirmou 
que lhe falta conhecimento sobre o 
assunto para decidir e 2 (6%) não 
respondeu. Ainda sobre a atuação, 
questionou-se se os estudantes 
apresentariam dificuldades em atuar 
com essa demanda, 21 estudantes 
(68%) atuaria sem dificuldades, 5 
(16%) aceitaria exercer a atuação 
mesmo com algumas dificuldades, 
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3 (10%) não gostariam de atuar 
com essa demanda, e 2 (6%) não 
responderam. Conclusão: Destaca-
se um reconhecimento por parte 
da maioria dos estudantes sobre a 
relevância/importância da temática 
do luto para a formação do psicólogo, 
sendo uma possibilidade/interesse de 
atuação profissional para a maioria 
dos entrevistados.

PO 50 - Perspectiva psicanalítica 
sobre enlutados pelo suicídio
Giulia Pupim Pierre, Isabella Ferreira 
Santos

O presente estudo com o tema 
Perspectiva Psicanalítica sobre os 
enlutados pelo suicídio tem como 
objetivo estudar os sentimentos 
vivenciados por familiares de 
suicidas diante da perspectiva 
Psicanalítica. Consistiu em uma 
pesquisa qualitativa, de campo, com 
objetivos exploratórios. O trabalho 
foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa e aprovado pelo número 
do CAAE 88053318.1.0000.5498. 
A partir da técnica da Bola de Neve, 
foi possível ter acesso a cinco 
participantes que aderiram ao critério 
de inclusão de no mínimo um ano da 
morte do familiar, sendo os familiares 
perdidos: pai, irmão, irmã, filho e tio. 
As informações dos participantes 
foram coletadas através de entrevista 
semiestruturada, que posteriormente 
foram transcritas de forma fidedigna. 
A análise de dados foi realizada, 
por meio da análise de conteúdo 
das respostas mais frequentes. Os 
resultados obtidos foram analisados 
segundo três categorias temáticas: 

aspectos potencializadores nos 
suicidas na visão dos familiares, como 
possíveis patologias e mudanças de 
comportamento; processo de luto, que 
se refere aos sentimentos vivenciados 
pelos familiares após a perda e os 
recursos utilizados frente ao suicídio, 
que são caracterizados por apoio 
psicológico e/ou religioso. Com esse 
estudo foi possível considerar que a 
raiva, tristeza, angustia, e negação 
foram sentimentos vivenciados frente 
à perda por suicídio no processo de 
luto, sendo que nenhum processo de 
luto foi considerado patológico, e os 
presentes recursos ressaltados foram 
apoio psicológico e a espiritualidade. 
Ademais, foi observado a importância 
da continuidade de pesquisas sobre o 
tema abordado. 

PO 51 - A vivência do luto e seus 
afetos por meio do túmulo violado
Erika Perina Motoyama, Maria Helena 
Pereira Franco

Objetivo: Apresentar um estudo de 
caso sobre as implicações afetivas 
e no processo de luto, decorrentes 
da violação de túmulo. Método: Foi 
realizado um estudo de caso com 
participante do sexo masculino que 
teve o túmulo de sua família violado em 
um cemitério público da cidade de São 
Paulo, em 2009. Do túmulo da família 
foram furtados diversos adornos. A 
avó materna, sua figura de apego 
principal, está sepultada neste túmulo. 
Foi realizada a análise temática, por 
reconhecer os caminhos feitos pelo 
significado individual da experiência 
e a interferência do contexto social 
mais amplo na construção deste. 
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Esta pesquisa foi aprovada pelo 
comitê de ética, sob o parecer 
1.787.199. Resultados: O processo 
de luto possibilita a construção de 
um novo vínculo com o falecido e, 
para algumas pessoas, o cemitério 
pode ser um espaço favorável por 
legitimar a vivência da perda. O 
túmulo exerce um papel intermediário 
na relação afetiva entre o participante 
e a avó, marcado inicialmente 
pela busca da proximidade com a 
figura de apego. Ao perder a figura 
de apego, o participante perde, 
momentaneamente, sua sensação 
de segurança. A insegurança ativa o 
comportamento de apego manifestado 
por meio de choro, protesto e 
procura pela figura. Desta forma, 
as visitas ao túmulo marcam essa 
busca de proximidade. O processo 
de luto se dá de maneira única para 
cada indivíduo. Para esta perda em 
especial, o túmulo teve um papel de 
importância. Conclusão: A violação do 
túmulo foi vivida como um ataque a 
algo muito particular. Mesmo distante 
do convívio diário do participante, o 
túmulo é entendido como parte de 
sua casa, na qual repousam seus 
entes queridos, sendo esse um local 
de encontro entre vivos e mortos. 

PO 52 - Vivências emocionais das 
esposas de pacientes com câncer: 
análise preliminar
Breno César de Almeida da Silva, 
Érika Arantes de Oliveira-Cardoso, 
Lucas dos Santos Lotério, Manoel 
Antônio dos Santos

Esse estudo teve por objetivo 
compreender as vivências de esposas 

cujos maridos estão em tratamento 
de um câncer hematológico. 
Foi realizado um estudo clínico-
qualitativo, transversal. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição (CAEE nº 
93706818.1.0000.5407). A amostra 
foi composta por três esposas 
acompanhantes do marido, com idade 
entre 25 e 49 anos. Foi utilizado um 
roteiro de entrevista semiestruturada 
e um formulário sociodemográfico, 
aplicados no período de 03/02/19 
a 29/03/19. As entrevistas foram 
realizadas numa sala reservada, com 
duração de cerca de uma hora e meia, 
e áudio gravadas. Os dados foram 
submetidos à análise de conteúdo 
temática. As participantes possuíam 
idade entre 25 a 49 anos, e somente 
uma delas encontra-se ativa em sua 
profissão. Todas possuíam filhos. 
Duas eram católicas e uma evangélica. 
Duas tinham o 2º grau completo e um 
curso superior. Receber o diagnóstico 
de seus maridos teve um impacto 
negativo, seguido de choro e medo 
de que eles fossem morrer, e de como 
seria suas vidas caso isso ocorresse. 
O cansaço físico esteve presente 
nos discursos, bem como o apoio de 
familiares e amigos. O apego à fé foi 
elencado como pilar principal para 
lidar com a situação, e para manter 
a esperança da cura. Além disso, a 
confiança na equipe médica trazia-
lhes conforto e segurança. Todas 
afirmaram necessitar manterem-se 
fortes frente à internação de seus 
maridos, a fim de auxiliá-los. Dentre 
as entrevistas analisadas, conclui-
se até o momento que a experiência 
de ter um marido com uma doença 
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potencialmente fatal traz inúmeras 
mudanças na rotina dessas esposas, 
que precisam conciliar diversas 
tarefas, e que a consciência de um 
possível óbito existe, sendo a fé é a 
principal ferramenta de enfrentamento 
dessa situação.  Apoio financeiro da 
CAPES.

PO 53 - A utilização da literatura 
infantil como recurso para abordar 
a morte, com crianças, no contexto 
escolar
Lucélia Elizabeth Paiva

A morte é um tema negado e evitado, 
embora seja um assunto presente 
em nosso cotidiano, inclusive das 
crianças. Este estudo teve como 
objetivo principal verificar como os 
educadores trabalham e poderiam 
trabalhar o tema da morte na escola, 
utilizando a literatura infantil como 
abordagem. Pesquisa de caráter 
qualitativo, realizada em cinco 
escolas na capital de São Paulo, com 
54 educadores de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I. Realizaram-
se três encontros com esses 
educadores, focando os seguintes 
temas, respectivamente: morte; 
exploração de livros infantis sobre 
a morte; formas de abordar a morte 
com crianças no contexto escolar. 
Procurou-se verificar a maneira como 
o tema da morte aparece nesse 
cenário e como é trabalhado pelos 
professores. Educadores opinaram 
sobre os livros explorados durante 
os encontros e refletiram sobre a 
viabilidade do uso desse material 
como recurso para explorar o tema 
da morte e tópicos relacionados 

a ela dentro do âmbito escolar. 
A partir dos resultados obtidos, 
compreendidos numa abordagem 
fenomenológica, pôde-se perceber 
que o assunto está realmente 
presente no universo infantil escolar 
e aparece com certa regularidade, de 
formas diferentes, não podendo ser 
negligenciado. A pesquisa, realizada 
em grupo, mostrou a importância 
não só dos momentos de reflexão 
e compartilhamento, relevantes 
para discutir temas relacionados à 
morte, mas também outras questões 
complicadas para se lidar no cotidiano 
escolar. O educador, como formador 
e de cuidador, percebeu que também 
necessita de um espaço de cuidados, 
pois a tarefa de prover acolhimento é 
bastante complexa e requer preparo. 
Sugere-se a criação de um espaço 
de diálogo entre a Psicologia e a 
Educação para sanar lacunas na 
formação do educador e potencializar 
a função humanizadora da literatura 
infantil nesse contexto. Este trabalho 
foi realizado antes da Plataforma 
Brasil.

PO 54 - Sintomas de Transtorno 
de Estresse Pós-Traumático 
(TEPT) relacionados à perda em 
uma amostra clínica de enlutados 
brasileiros do sul do país: 
resultados preliminares
Laura Teixeira Bolaséll, Vitoria Castro, 
Luiza Lewgoy, Alice Einloft Brunnet, 
Christian Haag Kristensen

Objetivo: Avaliar a presença de 
sintomas de TEPT em pacientes 
enlutados. Método: O projeto 
foi aprovado no comitê de ética 
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(1.438.437). Os dados foram 
coletados a partir da avaliação de 23 
participantes de um ambulatório de 
trauma que escolheram a perda de 
alguém próximo como principal trauma 
(entrevistados entre 2013-2018). 
Instrumentos utilizados: Entrevista 
Sócio-Demográfica, PTSD Checklist 
– Clinician e Civilian Version (PCL-5 
e PCL-C), Entrevista sobre o Trauma. 
A média de idade dos participantes 
foi 37,43 anos (DP=13,90), a média 
de tempo da perda foi 46,20 meses 
(DP= 52,02) e 82,6% (n=19) eram 
do sexo feminino. Foram realizadas 
análises descritivas e de comparação 
de grupo. Resultados:  40,9% 
das perdas ocorreram por causas 
violentas. Aspectos relacionados 
a perda considerados traumáticos 
para os participantes:  visualizar 
o corpo morto (25%), visualizar o 
corpo no enterro (15%), a perda em 
si (35%), notícia da morte (20%); 
5% não souberam explicar. Todos 
apresentaram sintomatologia de TEPT 
significativa. Aqueles que sofreram 
perdas violentas apresentaram 
scores maiores de sintomas de 
TEPT do que os por morte natural 
[M=51,00 (DP=14,61) e M=66,00 
(DP=14,14) no grupo que respondeu 
a PCL-C e M=46,50 (DP=19,71) 
e M=50,00 (DP=15,55) no grupo 
PCL-5]. Nenhuma das diferenças foi 
significativa (U=29,5 p=0,95 e U=1,0 
p=0,066). Conclusão: Existe uma 
carência de estudos que avaliem 
sintomatologia pós-traumática após 
situações de perda em amostras 
brasileiras. O presente trabalho 
mapeia a sintomatologia e aspectos 
considerados traumáticos por esta 

população. Estes são resultados 
preliminares, mas vão ao encontro 
da literatura internacional que aponta 
para maiores sintomas de TEPT 
em enlutados por morte violenta. 
Acredita-se que, com o aumento da 
amostra, a significância estatística 
será alcançada e contribuições 
poderão ser feitas a nível de políticas 
públicas e intervenções. 

PO 55 - “Homem não chora?” A 
invisibilidade do luto paterno – 
relato de caso
Raquel Alves, Flavia Cristina Santos 
Dourado, Ivana Aparecida Tolloti

Introdução: Luto é um processo normal 
e esperado pelo qual o indivíduo 
enfrenta diante do rompimento de um 
vínculo afetivo significativo, gerando 
sentimento de pesar e sofrimento. 
Entretanto, quando os pais vivenciam 
a perda prematura de seus filhos, 
o sofrimento é imensurável, pois 
àqueles que dariam continuidade a 
sua existência já não estarão aqui 
para responder as suas expectativas. 
Não obstante, os homens se veem 
obrigados a vivenciar o seu luto de 
forma isolada e silenciosa, pois a 
construção social do homem ideal é 
aquela que o demonstra como sendo 
racional, ativo e forte. Objetivo: Avaliar 
os benefícios do acompanhamento 
psicológico para pais, a fim de 
compreender a relevância deste 
suporte no processo terapêutico 
destes sujeitos. Métodos: Trata-se 
de um estudo de caso observacional, 
qualitativo, realizado com três (03) 
pacientes, no período de abril de 
2018 até o momento, submetidos a 
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sessões de psicoterapia semanal, 
num consultório particular na cidade 
de Campinas-SP. As técnicas e 
instrumentos utilizados foram: carta 
de despedida, pote de lembranças, 
história da minha perda, linha da vida; 
além do exercício da escuta empática. 
Resultados preliminares: Observa-
se melhora significativa em relação 
aos sintomas iniciais apresentados, 
como: medo, insegurança, insônia, 
ansiedade, angústia e culpa. Além 
disso, os pacientes afirmam nutrir 
sentimentos de gratidão, alegando 
sentir-se amparados, acolhidos, 
e principalmente respeitados em 
relação à sua dor, culminando em seu 
bem-estar biopsicosocial. Conclusão: 
No estudo em andamento pode-
se observar que, ter um espaço 
de escuta para estes homens 
compartilharem seus sentimentos e 
angústias vivenciadas diante de todo 
processo de luto, tem facilitado a 
elaboração e ressignificação daquilo 
que foi perdido. Além disso, os 
pacientes continuam em atendimento, 
com previsão de alta até o segundo 
semestre deste ano. Contudo, 
identificamos a necessidade políticas 
públicas efetivas, a fim de contribuir 
significativamente para a elaboração 
e validação do processo de luto dos 
homens.

PO 56 - Vamos falar sobre luto? 
Um espaço virtual de inspiração e 
informação mediador do processo 
de luto
Laene Ferreira da Costa, Heloísa 
Cristina Figueiredo Frizzo

Objetivo: A presente pesquisa tem por 

objetivo compreender a mídia social 
intitulada “Vamos falar sobre o luto?” 
enquanto espaço para a vivência de 
perdas, promoção de interação social 
e construção de redes frente aos 
processos de luto. Método: Trata-se de 
um estudo observacional, de natureza 
qualitativa descritiva, transversal, que 
se utilizou da Etnografia Virtual como 
método de investigação e exploração. 
O cenário de estudo desta pesquisa 
foi a mídia digital “Vamos falar sobre 
o luto?”. Realizou-se entrevista online 
com a tutora principal da mídia, por 
meio de roteiro semiestruturado, 
elaborado pelas autoras, e em 
seguida foi realizada análise de 
conteúdo do ambiente virtual. Cabe 
destacar que esta mídia digital foi 
selecionada para este estudo em 
função de abordar exclusivamente 
temáticas relacionados ao luto e 
apresentar indicadores ascendentes 
em relação à audiência, visibilidade e 
credibilidade na internet nos últimos 
02 anos. Resultados: Os dados 
coletados foram sistematizados de 
acordo com unidades temáticas em 
cinco categorias e discutidos a luz 
da literatura especializada, a saber: 
A perda e a motivação para a criação 
do espaço virtual; O processo de 
criação do espaço virtual; A cultura do 
site enquanto canal de inspiração e 
informação para pessoas enlutadas; 
Canal de informação para quem 
deseja ajudar pessoas enlutadas 
e Canal de inspiração para a troca 
de experiência entre pessoas em 
situação de luto. Conclusão: Pode-
se considerar que a mídia social 
estudada é uma plataforma digital de 
informação, que tende a ser utilizada 
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como inspiração e conforto para quem 
perdeu alguém que ama ou para 
quem deseja ajudar uma pessoa que 
esteja passando por esta experiência, 
sendo um espaço de acolhida e 
validação do processo de luto. CAAE: 
63230016.9.0000.5154 

PO 57 - Intervenções psicológicas 
no acolhimento ao óbito de mortes 
súbitas
Thais Fonseca Ares, Carolina de 
Oliveira Cruz Latorraca, Luciana 
Geocze

Acidentes, violência, suicídio e 
quadros clínicos súbitos são alguns 
dos fatores que permeiam diariamente 
a rotina do pronto-socorro de um 
Hospital Universitário, na cidade 
de São Paulo. A partir do óbito do 
paciente, familiares subitamente 
enlutados são apresentados a 
uma nova realidade. Este trabalho 
propõe levantar discussão sobre as 
diversas possibilidades de atuação 
do psicólogo no acolhimento ao óbito 
súbito, no pronto-socorro. A partir da 
correlação de seis recortes clínicos 
de acolhimento a óbitos inesperados 
com a literatura, discute-se o manejo 
psicológico em um serviço de Urgência 
e Emergência Hospitalar, por meio de 
Relato de Experiência.  O presente 
estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética em pesquisa da Instituição o 
pelo número 9753151218. A Teoria do 
Apego, o Modelo do Processo Dual 
do Luto e Estudos sobre Intervenções 
Psicológicas em Emergências 
fundamentaram este estudo. 
Dentre os aspectos envolvidos no 
acolhimento ao óbito estão: a estrutura 

do serviço de psicologia, o setting, 
a forma como o acolhimento se dá, 
quem morreu e como, a continência 
às reações emocionais, a visita ao 
corpo e as orientações finais. Cada 
caso em sua singularidade, pede 
que nos acolhimentos o psicólogo 
atue e desenvolva estratégias de 
acordo com as necessidades que se 
apresentam. A análise dos recortes 
clínicos a partir da literatura indicam 
que as intervenções psicológicas no 
acolhimento ao óbito inesperado, 
sejam pautadas por atitude serena, 
firme e tranquila, para que haja 
ambiente seguro para expressão 
das reações emocionais que surgem 
diante da perda. A realização desta 
pesquisa permite a discussão do papel 
do psicólogo diante dos familiares 
que tiveram seu mundo presumido 
abruptamente modificado pela perda 
de um ente querido. Os resultados 
apontam que psicólogo hospitalar, 
no cenário da emergência médica, 
pode ter atuação semelhante ao 
psicólogo que atua em emergências 
e desastres. 

PO 58 - Seguimento do nascimento 
à morte em cuidados paliativos
Luciano Máximo da Silva

Cuidado paliativo pediátrico é uma 
abordagem interdisciplinar que 
busca a melhora da qualidade de 
vida em crianças que se encontram 
em circunstâncias de risco de morte, 
prevenindo e aliviando o sofrimento 
frente às necessidades do paciente e 
seus familiares. Este relato demonstra 
o cuidado e abordagem interdisciplinar 
em um paciente seguido pelo 
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ambulatório de cuidados paliativos. 
As informações foram obtidas por 
meio de revisão do prontuário e da 
literatura. Criança de 8 meses, sexo 
masculino, acometida por múltiplas 
malformações e baixa expectativa de 
vida. Desde o nascimento o mesmo 
e sua família foram seguidos pela 
equipe de cuidados paliativos, sendo 
explicado o risco de morte iminente, 
pois apresentava grave malformação 
cardíaca, hipoplasia pulmonar 
bilateral, agenesia de corpo caloso 
e severa lesão hipóxico-isquêmica 
em toda a região frontoparietal. 
Os pais relataram esgotamento de 
suas esperanças e solicitam que 
não fossem feitos procedimentos 
invasivos, priorizando. Criança 
evoluiu com disfunção de múltiplos 
órgãos, sendo garantido alivio do 
sofrimento. Orientada família sobre 
a gravidade, fornecido suporte 
multidisciplinar, direito a entrada de 
familiares sem restrições de horários. 
O cuidado paliativo pediátrico deve 
utilizar um time multidisciplinar 
para focar em qualidade de vida e 
prevenção do sofrimento. Neste é 
possível observar o desenvolvimento 
dos cuidados paliativos baseados 
nos princípios de fortalecimento de 
relação entre equipe multidisciplinar 
e familiares, Comunicação efetiva, 
estabelecimento de metas focadas 
em cuidados e prevenção da dor, 
decisão interdisciplinar de metas 
de cuidado já acordados, manejo 
de sintomas durante o decorrer 
da doença, preparação e suporte 
da criança e família para cuidados 
em fim de vida e  suporte ao luto 
para família. Os cuidados paliativos 

amenizam o sofrimento, à sensação 
de incapacidade e conseguem 
orientar através de uma comunicação 
empática, todas as fases de uma 
doença crônica, desde seu tratamento 
focado na cura, como seu tratamento 
focado no alivio do sofrimento. 
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