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O luto é um processo necessário de continência aos sentimentos e pensamentos
ocasionados por uma perda significativa que possibilita o restabelecimento e a
reorganização da identidade e do cotidiano de pessoas enlutadas. As famílias que
possuem um de seus membros em tratamento paliativo, lidam com a inevitabilidade da
morte e desde o diagnóstico apresentam uma variedade de reações à experiência de
perda, bem como após o óbito do membro familiar doente. Dependendo de como o
indivíduo lida com seus sentimentos em relação a perda, ele poderá apresentar
dificuldades para cumprir a transição psicossocial e resignificar a experiência do luto.
Após o falecimento de pacientes integrantes do Programa de Assistência Domiciliar da
Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos do Hospital Ophir Loyola-HOL, observa-se
uma frequente procura dos familiares pelos profissionais da psicologia e do serviço
social. Diante dessa demanda, está sendo implantado o Projeto de Atenção a Famílias
Enlutadas com o objetivo de criar um espaço para os familiares expressarem seu pesar e
possibilitar a sua reorganização diante da realidade da perda. Será ultilizado como
método de atendimento 3 visitas da psicologia conjuntamente com o serviço social ao
domicílio dessas famílias, sendo a primeira realizada 30 dias após o óbito e as duas
subsequentes com intervalo de 20 dias, durante as quais serão avaliadas as reações de
enfrentamento e a vivência do luto pelos membros da família. As visitas foram
elaboradas com cunho de aconselhamento e orientação para melhor elaboração do luto.
A partir desses dados, o projeto terá como perspectiva a formação de uma unidade de
atendimento a pessoas enlutadas através de atendimentos grupais e individuais no
Hospital Ophir Loyola, Belém-PA. Palavras-chave: luto, perda, família, reorganização,
cuidados paliativos

