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Resumo 
A notícia de uma gestação, ainda que seja uma surpresa, mobiliza inúmeros sentimentos. Na 
maior parte das vezes, o casal já possui uma série de planos e de expectativas em torno do filho 
que está sendo gerado, sendo a interrupção desses planos em função do óbito do bebê ou da 
perda de uma gestação uma experiência traumática para a mulher, casal, familiares e amigos.  

Na cultura brasileira observam-se dificuldades na validação do luto pela perda de uma gestação 
ou de um bebê, especialmente quando estas ocorrem muito precocemente.  As dificuldades 
podem ser percebidas não somente na forma como a sociedade lida com o luto dos pais, mas 
também como a assistência obstétrica às famílias enlutadas dentro das instituições é prestada. 
A última tem sido uma das principais queixas das famílias que passam pela perda de um bebê 



dentro de maternidades brasileiras, dado que vem sendo confirmado por publicações 
internacionais.  

Dentre os fatores relacionados a uma maior satisfação dos pais com a assistência recebida em 
casos de morte do bebê estão a possiblidade de criação de memórias físicas e afetivas. As 
memórias podem ser criadas a partir de uma boa comunicação (não apenas da má-notícia, como 
também durante toda a assistência), de escolha informada (oferecer informações e permitir à 
família decidir sobre elas), ter a possibilidade de ver e segurar o seu bebê, coletar lembranças 
do bebê (mecha de cabelo, digitais, fotos, dentre outras), oferta de privacidade e continuidade 
do cuidado ao longo de todo o processo, incluindo uma nova gestação, parto e pós-parto. Para 
que isso aconteça, a formação das equipes e dos profissionais, a ambientação da maternidade 
e o suporte contínuo aos profissionais que estão prestando a assistência são de suma 
importância.  

A criação de protocolos institucionais para acolhimento às famílias em processo de luto 
gestacional e neonatal é de suma importância. Todos os profissionais e funcionários da 
instituição devem conhecer e estar capacitados na abordagem desse protocolo, sendo que o 
psicólogo possui um papel fundamental, ao articular a assistência junto às famílias e aos 
profissionais e funcionários da maternidade.  

 

Módulo 1 – Como lidar com o luto perinatal junto às famílias 

Será feita uma apresentação teórica sobre a importância de se desenvolver um 
protocolo institucional voltado para o acolhimento a famílias enlutadas dentro de uma 
maternidade. Também será apresentado um passo-a-passo sobre como prover a 
assistência com base no protocolo desenvolvido, nos diferentes momentos que 
envolvem a perda e o luto (diagnóstico, parto, pós-parto, puerpério e acompanhamento 
no período que se segue). 

 

Módulo 2 - Como lidar com o luto perinatal junto aos profissionais e funcionários da 
instituição 

A partir do que foi apresentado no Módulo 1, será discutido os desafios e as limitações 
que esta nova prática apresenta junto aos profissionais e equipes que estão prestando 
a assistência à família enlutada. Também serão abordados os aspectos fundamentais 
para se trabalhar com o tema junto à formação dos profissionais de saúde e funcionários 
da instituição, bem como o acolhimento destes em casos de óbito de um bebê ou de 
uma perda gestacional.   

 


