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CURSO DE EXTENSÃO: SUPORTE E INTERVENÇÃO NO LUTO (2019) 
 
Introdução: Com foco na atuação em suporte e apoio de luto dos profissionais 
que trabalham com cuidados paliativos, o curso "Suporte e Intervenção no Luto" 
pretende identificar os fatores de risco para complicações de pessoas enlutadas, 
dando ferramentas para que os profissionais possam intervir precocemente.  
 
O conteúdo programático vai além de aspectos clínicos da psicologia e será trabalhado de 
forma ampla e acessível para abranger qualquer profissional que atue com perdas, morte e 
rompimento de vínculos em locais como escolas, hospitais e instituições de longa 
permanência.  
 
A proposta de abranger não só psicólogos, mas todos os profissionais da área da saúde e 
educação, é inédita no Brasil. 
 
Objetivo: Capacitar profissionais para identificar aspectos do luto e realizar intervenções 
primárias e secundárias com enlutados.  
 
Público-alvo: Profissionais de saúde e educadores de todas as áreas.  
 
Carga Horária Total: 80 horas. 
 
Local: Salvador - BA. 
 
Datas: 03 e 04 de maio; 28 e 29 de junho; 26 e 27 julho; 16 e 17 agosto; 20 e 21 de setembro 
de 2019. 
 
Dias da semana: Sextas das 13h às 22h; Sábados das 8h às 17h.  
 
Investimento: R$ 5.400,00, à vista ou parcelado em até 8 vezes. 
 
Local: Salvador 
 
Inscrições: Instituto Paliar 
 
Realização: Instituto Entrelaços e Instituto Paliar 
 
Apoio: Paliarte 
 

METODOLOGIA: 
 

• Metodologia ativa-reflexiva com escuta e observação participante; 

• Dinâmicas e vivências sobre perdas, luto e busca de significado; 

• Conteúdo áudio visual; 

• Explanação teórica com uso de slides. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Módulo I: Vínculo e Apego 
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• Jonh Bowlby e a Teoria do Apego  

• Mary Ainsworth e o experimento da Situação Estranha 

• Estilos de Apego 

• Base segura e Porto Seguro 

• Formação e rompimentos dos vínculos afetivos 

• Estudos de Apego na atualidade 
 
Módulo II: O processo do Luto 
 

• Processo e estado de luto 

• Expressões emocionais do processo de luto 

• Dinâmica psíquica e luto propriamente dito 

• Variantes do processo de luto 

• Fases, estágios e tarefas do luto: direções teóricas atuais  

• Luto e atribuição de sentido no processo de transição psicossocial 

• Luto integrado 
 
Módulo III: Estudos sobre Luto na atualidade 
 

• Teóricos e pesquisadores do trabalho com enlutados 

• Colin Parkes, Kenneth Doka, William Worden, Robert Niemeyer, Therese Rando, Holly 
Prigerson, Katherine Shear, Mardi Horowitz, Thomas Attig 

• Narrativas do luto 

• Redes e mídias socias no processo de enlutamento 

• Serviços institucionais e as frentes do trabalho com luto nas equipes de saúde 

• Pesquisas com pacientes enlutados 
 
Módulo IV: Tipos especiais de perdas  
 

• Luto por perda gestacional e neonatal 

• Luto por perdas traumáticas e súbitas  

• Luto pelo processo de adoecimento crônico e os cuidados paliativos 

• Luto parental 

• Luto no idoso  

• Luto pela perda do animal de estimação 

• Luto não reconhecido e não legitimado socialmente 

• Luto infantil 
 
Módulo V: Luto complicado 
 

• DSMV – discussões atuais 

• Diagnóstico clínico 

• Intervenção psiquiátrica e psicoterapêutica 

• Patologização e medicação no luto complicado: gravidade psíquica em pacientes 
enlutados 

• Protocolos clínicos 
 

http://www.institutoentrelacos.com/


 

Inst ituto Entr elaços  
Rua Barão do Flamengo  Nº 22  Sala 903 Flamengo Rio de Janeiro Tel.: (21) 2225.6155  (21) 97954-3131 

www.institutoentrelacos.com 

Coordenação 
 
Erika Pallottino e Cecília Rezende (Instituto Entrelaços). 
Débora Genezini (Instituto Paliar). 

http://www.institutoentrelacos.com/

