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RESUMO

Introdução: A pandemia do Covid-19 suscita mudanças em vários
aspectos da vida da população brasileira. Construções culturais que
valoram a subjetividade de uma sociedade foram suprimidas em razão
das medidas de distanciamento como ferramenta de controle da doença.
Como alternativa novas adaptações têm sido impostas, e estas chamadas
de “novo normal”. Tais práticas nos convidam/obrigam a um novo
aprender, novo trabalhar e também a um “novo morrer”, já que a ﬁnitude
nunca se apresentou de forma tão expressiva, visto que, em um período
de 15 meses o Brasil atinge a marca de 507 mil mortos e incontáveis
enlutados. Os novos protocolos de saúde direcionados a contenção do
vírus revogam e/ou limitam os ritos de despedidas, eventos estes
signiﬁcativos na elaboração da perda, desta forma os atuais modelos de
despedidas inauguram um “novo morrer” dotado de particularidades
nunca antes experenciadas pelos brasileiros. Diante deste novo contexto
impostos pelo estado pandêmico este estudo se fundamenta na seguinte
questão: como o novo modelo de experenciar a morte afeta os processos
de luto? O objetivo é realizar uma revisão sistemática para conhecer a
literatura cientíﬁca da psicologia brasileira em relação aos processos de
morte e luto no contexto pandêmico do Covid -19, e de maneira
pormenorizada quantiﬁcar a produção cientíﬁca brasileira em relação a
esta temática; estruturar os conteúdos mais frequentes que emergem
desse tema; analisar quais as repercussões e perspectivas diante do
novo modelo de vivenciar a morte. Método: A metodologia de pesquisa
será a revisão sistemática de literatura escolhida pelo seu método de
procedimentos sistematizados. As bases de dados serão as seguintes:
SCIELO ( Scientiﬁc Electronic Library), PEPSIC – Periódicos Eletrônicos
Psicologia, LILACS Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências,
Index Psi, Periódicos Capes e Google Acadêmico. Como ferramenta de
apoio utilizaremos o instrumento PRISMA. Fundamentação: Para Dantas
et al. (2020) as mudanças drásticas que cercam a morte e o luto, no
contexto de pandemia, deixam centenas de milhares de pessoas em
condições adversas para a elaboração da perda de seus entes queridos e
em risco de desenvolverem formas mais persistentes de sofrimento
mental. Souza (2019), complementa, “os rituais fúnebres são
fundamentais para que a comunidade assimile o momento de
passagem imposto pela morte e consiga prosseguir sua vida”.
Resultados: Os resultados apontam um número acentuado de estudos
delineando a temática da morte e luto por covid-19. Percebe-se que o
campo de entendimento da psicologia sobre os aspectos psicológicos
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relativo a perda no contexto da pandemia de Covid-19 ainda está sendo
construído, todavia, alguns proﬁssionais intentam projeções a longo prazo
à saúde mental dos enlutados, dessa forma novas metodologias e
técnicas têm sido implementadas no manejo de pacientes enlutados.
Conclusão: Em suma é possível proferir que o
novo modelo de
experenciar a morte afeta os processos de luto pela interdição dos ritos
fúnebres, uma vez que tal construção social e cultural contribui
simbolicamente para a elaboração da perda, a demarcação do ﬁm e a
ressigniﬁcação do luto. Com a revogação dos rituais de despedidas o
desencadeamento de luto complicado poderá ser emergente.
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