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Pandemia do Novo Coronavirus
Efeitos na vida mental / comportamental

• Luto Patológico

• TEPT

• Transtornos Depressivos

• Ansiedade

• Alterações do sono

• Aumento das taxas de 
suicídio

• Incremento de 
sintomatologia psicótica

• Elevação das taxas de 
alcoolismo

• Violência intrafamiliar

Shah et al, 2020; Hawryluck et al, 2004; Mak et al, 2009



Efeitos da 
Pandemia na RE

Aumento de emoções negativas
(depressivas e ansiosas)

Decréscimo da satisfação com a 
vida e de emoções positivas

Bem-estar mental reduzido
pelas dificuldades na

satisfação das Necessidades
Emocionais Básicas (NEBs)

Cao et al, 2020; Li et al, 2020; Wang et al, 2020



Pandemia do 
Novo Coronavirus

Efeitos na vida
global

• Quarentenas;

• Fechamento de fronteiras/toque 
de recolher;

• Fechamento de escolas;

• Trabalho remoto;

• Crise financeira global;

• Lutos;

• Isolamento Social;

• Distânciamento Social.

Sakan, Zuljevic & Rokvic, 2020



Luto Normal

• O luto sem complicações é visto como normal devido 
a previsibilidade de seus sintomas e curso. 

• De início, o luto frequentemente se manifesta como 
um estado de choque, podendo ser expresso como 
torpor ou atordoamento. Em seguida surgem as 
expressões de sofrimento e desespero, tais como 
choro.



Luto Normal
Em um luto profundo, mas ainda sem complicações, pode haver 
anedonia e inibição de toda e qualquer atividade que não esteja 

ligada a pensamentos sobre a pessoa ou situação perdida. 

Auto-recriminações podem ocorrem com frequência, embora 
sejam menos intensas no luto normal do que no patológico. 



Luto Normal
• Resiliência: capacidade de um determinado objeto de 

se deformar e voltar ao estado original sem danos à 
sua forma. 

Luto bem 
elaborado 
aumenta a 
resiliência 

Resiliência 
aumenta as 

chances 
elaboração 

saudável do luto



1ª) Entorpecimento; 

2ª) Anseio;

3ª) Desorganização e o desespero;

4ª) Reorganização. 

Fases do Luto por John Bowlby



Estágios do luto por Elizabeth 
Kübler-Ross 

 1º estágio: Negação e o isolamento;

 2º estágio: Raiva;

 3º estágio: Barganha;

 4º estágio: Depressão;

 5º estágio: Aceitação.



Luto 
complicado 

Todas as situações que envolvem o não 
reconhecimento do luto são carregadas de 

estigma, segredo, impossibilidade de rituais e 
sofrimento não expressado



• “se ele me deixou, as outras pessoas vão me deixar também”.

Hipergeneralização 

• “tudo que eu gosto se vai”; ”tudo está perdido”.

Abstração Seletiva 

• “eu não vou me recuperar dessa perda, vou entrar em depressão”.

Catastrofização

• “ele morreu por minha culpa, não podia ter deixado sair com o carro”

Personalização

• “ele não podia morrer. Perdi tudo ; “se Deus não atender meu pedido, 
não sei o que será de mim”.

Pensamento Dicotômico        

Distorções Cognitivas típicas do Luto



Terapia do Luto

Ajuda as pessoas com reações de luto anormais ou complicadas 
através de técnicas especializadas:

- Alívio ou supressão dos sintomas;

- Mudanças com relação a perturbações da situação – problema;

- Adaptação à nova situação;

- Aquisição de consciência da enfermidade psíquica;

- Recuperação, elevação ou auto-regulação da autoestima.



Terapia do Esquema de Young

Situações tóxicas ou 

traumáticas

EIDS

Distorções Cognitivas e 

Desregulação Emocional

Copings Desadaptativos



Fornece uma maneira sistemática e estruturada de vincular profundas questões 
emocionais e cognitivas a padrões de enfrentamento disfuncionais.

Fornece estratégias efetivas para aliviar a aflição e os conflitos dos indivíduos e de 
suas relações a partir do conhecimento das necessidades emocionais centrais 

(NEC) não supridas no desenvolvimento.

Terapia do Esquema



Concepções Centrais

• Sofrimento e desadaptabilidade
relacionados a NEBs não atendidas;

• Sólida integração entre consciência e 
inconsciência;

• Ênfase em nível mais profundo e 
inconsciente de cognição – EIDs;

• Maior atenção às memórias infantis
tóxicas;

• Técnicas vivenciais e imagísticas.



EIDs e Vulnerabilidade no Luto

• Evidências de que há EIDs específicos associados a 
maior chance de desenvolvimento de luto complexo, 
pela dificuldade de integrar a perda aos seus esquemas 
de si mesmo e de mundo e dar significado à perda.

• Estes EIDs são aqueles do 1º Domínio Esquemático
• Abandono

• Privação Emocional

• Abuso / Desconfiança

• Defectividade / Vergonha

• Isolamento Social / Alienação

Holland, J. M.; 2017



Terapia do Esquema no Luto

Fases do Luto Modos Esquemáticos 
Adaptativos

Modos Esquemáticos 
Desadaptativos

Negação Protetor Desligado Protetor Desligado

Raiva Protetor Zangado Criança Zangada / Vozes 
Hipercríticas

Barganha Protetor Racional Criança Mimada / Auto 
engrandecimento como vítima

Depressão Criança Vulnerável / 
Adulto Saudável

Vozes Disfuncionais Internalizadas

Aceitação Adulto Saudável Protetor Racional



Técnicas da TE no Luto

 Carta aos pais;

 Cadeira vazia; 

 Trabalho com imagens mentais.

Young et al., 2008



Crescimento
a partir do 

Luto
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