
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
Conceitos. Processo de Luto. Lutos não-reconhecidos. Luto no ciclo vital da família. 
Aspectos interculturais do luto. Fatores de risco e proteção no luto. Intervenções primárias e 
secundárias. Cuidados éticos na pesquisa com enlutados. 
 
III. OBJETIVOS  
- Reconhecer os conceitos principais e os processos psicossociais envolvidos na experiência 
de luto.  
- Caracterizar quando o luto não é reconhecido na atualidade e no que consiste o fracasso da 
empatia.  
- Definir as intervenções primárias e secundárias no luto e sua importância na atualidade com 
relação aos fatores de risco e proteção em contextos de luto específicos.  
- Descrever as características principais de luto não-reconhecidos de acordo com as 
circunstâncias da perda.  
- Verificar os principais aspectos da conduta ética com enlutados. 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 - A experiência de luto: aspectos históricos, conceitos, tipos de luto e sintomatologia.  
- Luto e perdas específicas no ciclo vital e na família.  
- Fracasso da empatia: quando o luto não é reconhecido.  
- Fatores de risco e proteção no luto e as intervenções primárias e secundárias em diferentes 
contextos.  
- Aspectos interculturais do luto.  
- Cuidados éticos na pesquisa e intervenção com enlutado. 
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