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ANÁLISE DO IMPACTO NA ELABORAÇÃO DO LUTO DE IDOSOS  NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA 
COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA

O luto é um fenômeno mental natural e constante no processo de desenvolvimento humano. Contudo, o luto de

idosos na pandemia da COVID-19 envolve perdas reais de entes queridos e perdas simbólicas no que diz respeito à

impossibilidade de despedidas e rituais funerários. A supressão dos rituais de despedidas na população idosa, que se

enquadra no grupo de risco em relação ao contágio da COVID-19, se configura como um complicador para a

elaboração do processo de luto, podendo influenciar no modo como essas pessoas elaboram seus sofrimentos com

consequências duradouras em suas vidas (Moore, Sampson, Kupeli & Davies, 2020).
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De 38 artigos encontrados, 12 foram lidos na íntegra e 7 selecionados para revisão. Nessa pesquisa constatou-se que no contexto de

pandemia da COVID-19 a ausência de rituais funerários e de despedidas, vulnerabilidade social, medo da solidão e de contaminação,

sentimento de insegurança, dor avassaladora e terrível sensação de pavor no processo de envelhecimento se mostram como fatores de

complicação do luto de idosos (Romero et al., 2021). As restrições e limitações impostas aos idosos podem produzir a sensação de que a

pessoa perdida não recebeu a cerimônia fúnebre adequada. Rituais de despedidas são imprescindíveis na elaboração do luto diante da morte

do ente querido. Contudo, estratégias de intervenção e rituais alternativos podem ser utilizados para facilitar o processo de elaboração do

luto de idosos: serviços funerários virtuais, aconselhamento remoto e incentivo a "laços contínuos", vínculo social, eventos culturais e

religiosos e videoconferência com familiares (Carr, Boerner & Moorman, 2020; Crepaldi et al. 2020; Ishikawa, 2020; O'Connor & Wilson,

2021).

Analisar e compreender o luto no idoso em contexto de pandemia da COVID-19.

Trata-se de uma revisão integrativa feita nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS. O estudo teve como questão

norteadora indagar sobre “Qual é o impacto na elaboração do luto de idosos no contexto de pandemia da COVID-19?”.

Seleção e extração dos dados:

Foram definidos os seguintes critérios de inclusão: estudos de campo qualitativos; estudos teórico-reflexivos; estudos

publicados em português e inglês cujos resultados privilegiassem aspectos relacionados ao processo de elaboração do luto

de idosos por perdas de familiares e perdas simbólicas devido a COVID-19. Foram excluídos dissertações, teses, livros e

capítulos. O presente estudo restringiu-se à inclusão de apenas artigos publicados no contexto de pandemia da COVID-19,

de 2020 a 2021, como estratégia de delimitação da pesquisa.

Pessoas idosas estão sofrendo sem apoio social e rituais de despedidas, somado às medidas restritivas de isolamento social os riscos de

mortes e estressores contemporâneos, dificultando ainda mais o modo como o enlutado elabora a experiência de perda. Portanto, perdas

simbólicas como de vínculos sociais, de inclusão e de autonomia influenciam negativamente a elaboração de perdas de entes queridos. Dito

isso, é digno de nota ressaltar a importância do diagnóstico do luto prologado em pessoas mais velhas como estratégia de prevenção em

saúde mental (Goveas & Shear, 2020).
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