
A atuação dos profissionais de 

saúde diante do Luto na perda 

Perinatal

A vida é um emaranhado de nós...



Não tenho conflito de 
interesse para essa 
apresentação e não tenho 
todas as respostas...mas 
vou trazer alguma 
experiência e muitas 
reflexões.



“Este momento é dedicado às gestantes de 

filhos não nascidos, de fetos com 

malformação, às gestantes com filhos 

nascidos mortos, e às gestantes com filhos 

que mesmo nascendo vivos, irão morrer no 

pós parto, pela força e coragem no 

percorrer de um caminho que, qualquer que 

seja ele, cursará com dificuldades 

imensuráveis...”

Lisandra Stein Bernardes Ciampi De Andrade



Manual de Preenchimento das Fichas de Investigação do Óbito Infantil e Fetal 

Ministério da Saúde - Brasil

1- Vigilância da mortalidade infantil e fetal como 

prioridade do MS;

2- ODS –Agenda 2030 - número 3 – Saúde e Bem 

Estar (redução da mortalidade infantil);

3- Informações preciosas para planejamento de 

ações e avaliação de serviços de saúde;

4- Qualificação do SIM, e entendimento de 

mudanças dos padrões de mortalidade nos 

diferentes grupos da população.



Manual de Preenchimento das Fichas de Investigação do Óbito Infantil e Fetal 

Ministério da Saúde - Brasil

Quem é o entrevistado?

Quem é o entrevistador?

Considerações sobre a entrevista:

- Tempo decorrido do óbito

- Em quais circunstâncias 

- Emoção, lembranças, sentimentos

Famílias enlutadas...



Comunicação 

O que fere na comunicação não é 

apenas o conteúdo em si, mas a 

maneira como a informação é 

compartilhada.         

Escuta atenta...

Técnica Conexão





Comunicação 
Prepare-se antes;

Ambiente adequado;

Linguagem acessível; utilize termos que 

a família entenda;

Informe de modo claro, porém 

respeitoso, coerente e compassivo;

Evite monólogo; promova diálogo;

Use o silêncio – pausas frequentes;

Verifique a compreensão;

Esteja atento à linguagem corporal;

Avalie as condições emocionais do 

entrevistado;

Esteja preparado para as manifestações 

emocionais “fortes”;

Ignorar seus próprios sentimentos.



Principios da Bioética:

- autonomia

- beneficência

- não maleficência

- equidade e justiça

Sigilo



LUTO PERINATAL

Situação mais difícil vivida ( precipita perda do 

raciocínio lógico, evidenciam-se reações instintivas)

Reações aparentes ( vão da calma ao desespero 

completo)

Mecanismos de defesa são ativados para preservar a 

integridade psíquica (compreensão de apenas parte 

das informações, não há como formular dúvidas, 

necessidade de nova consulta para esclarecimentos 

após a elaboração da situação)

Onde está você agora além de aqui, dentro de mim?



LUTO PERINATAL 

Reconhecer a perda

Reagir a separação

Revisar ou rememorar a perda: ter pouco ou quase nada de 

concreto para revisar ou rememorar realisticamente a perda e a 

relação

Renunciar ao apego: renunciar aos apegos anteriores, logo, 

renunciar à maternidade e à paternidade planejada, sonhada e 

estruturada

Reajustar-se a nova situação: reajustar-se a nova situação sem 

esquecer-se da vivência anterior

Reinvestir: reinvestir em uma nova relação

Para que o processo de luto se instale, é preciso, 

antes de tudo, reconhecer a perda, para a  partir daí, 

transformar a experiência.

(Saraiva,1999,p. 72)



LUTO PERINATAL 

“A morte não é algo que nos espera no fim. É 

companheira silenciosa que fala com voz 

branda, sem querer nos aterrorizar, dizendo 

sempre a verdade e nos convidando à 

sabedoria de viver. Quem não pensa e não 

reflete sobre a morte, acaba por esquecer da 

vida. Morre antes, sem perceber.” 

Em busca de normalidade...



LUTO PERINATAL 

A morte:

parte intrínseca do processo de viver;

morremos muitas vezes  por várias e 

diferentes mortes todos os dias: 

separações, perdas, adoecimento, 

psicose...



LUTO PERINATAL 

A morte de uma criança não é apenas emocional, 

psicológica e fisicamente a mais dolorosa 

experiência com que alguém pode deparar;  ela é, 

também, ininteligível filosoficamente; desafia a 

ordem natural das coisas.”

Decorre dai a necessidade de significado, de 

sentido.

Cada família é diferente em termo de suas 

necessidades de luto e não há um plano de 

cuidado de tamanho “único” para gerenciar o luto.

Eu sei que vou te amar, por toda minha vida...



LUTO PERINATAL 

Processo de luto:

Luto “normal” ( elaboração da perda, reorganização da 

vida, retomada da rotina diária)

Transtorno do luto complexo persistente 

(desorganização psíquica profunda)

Ausente fisicamente, presente no coração...

A perda ambígua faz com que nos sintamos incompetentes, 

quebra nossa sensação de sermos donos de nossa própria vida 

e também de nossa crença de que o mundo é um lugar justo, 

ordenado e manejável.

(Boss,2001, p. 106)



LUTO PERINATAL 
Dor silenciosa ou dor silenciada?

“Quando as perdas não são nem acolhidas nem 
significadas, ao    enlutado resta apenas se 
encolher para sofrer menos. Nesse caso, a 
perda não é um luto, é um buraco na alma, um 
vazio sem representações”

Cyrulnik, 2009

Essa situação é geradora de grande sofrimento 

psíquico e pode ser extremamente traumatizante, 

resultando em transtornos depressivos, ansiedade, 

estresse pós-traumático e luto complicado.

Subversão no tempo e na história familiar 



LUTO PERINATAL 
Dor silenciosa ou dor silenciada?

O que não é possivel viver: 

- na prematuridade, o tempo

- as festas e as comemorações

- script da história inicial junto ao filho

Fenômenos psíquicos/fisiológicos do pós-parto

Cuidados familiares pós-parto

Os bebês tem a capacidade de mobilizar nossas 

experiências mais iniciais e arcaicas,  nos tocam no que 

temos de mais frágil. 
Bernard Golse.



LUTO PERINATAL 

A finitude é um problema existencial real: ela vai 

exigir que o cuidador busque nas profundezas 

de seu ser, suas crenças e seus pontos de 
referência... A finitude surpreende o cuidador e 

o convoca a enfrentá-la...

Françoise Gonnaud (AGAPE)









CUIDANDO DE QUEM CUIDA...
A equipe de saúde sempre enfrenta um grande 
desafio emocional, mas colocar-se empaticamente 
como humanos diante de outros humanos 
possibilitando a vivência da expressão do amor neste 
momentos tão dolorosos das vidas destas famílias 
poderá fazer com que se sintam gratificados e em paz 
pelo que puderam oferecer diante das limitações 
reais que se impõem;

É fundamental dar voz à equipe de saúde e às suas 
solicitações;

É muito importante discussão conjunta da equipe, 
como também o suporte dos serviços de psicologia e 
serviço social;

Importância de compartilhamos preocupações, 
medos e o cansaço; apoio entre os  profissionais 
fazendo a diferença;



CUIDANDO DE QUEM CUIDA...

No ambiente doméstico se permitam fazer o que têm 
vontade, comer ou cozinhar sua comida preferida, 
colocar aquela roupa confortável, dançar, cantar, 
oferecer a esses seres humanos que são o conforto e 
a paz de que necessitam;

Cuidado com o próprio corpo;

Exercícios que podem ser realizados no ambiente de 
ttrabalho: minutos de meditação silenciosa ou guiada 
que ativem o contato com a respiração e a atenção 
plena, bem como a repetição de mantras ou orações 
que se vinculem às suas crenças, são práticas  
benéficas para favorecer o relaxamento, a 
concentração e o alívio da ansiedade; devem ser 
repetidos em casa.

Nos seus olhares e nos seus pedidos tão presentes...



CUIDANDO DE QUEM CUIDA...

Como o meu pesar é menor quando sou amparado pelo outro...





lilia.embirucu@saúde.ba.gov.br

ATSC/CCVG/DGC/SAIS/SESAB

(71) 31154245

(71) 992688685
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