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RESUMO
Introdução: luto complicado é caracterizado pela procura persistente pelo falecido,
tristeza e dor emocional intensos em resposta à morte de ente querido. Luto
complicado é frequentemente pouco reconhecido e subtratado. O Texas Inventory
Revised of Grief (TRIG) é um instrumento de alta confiabilidade e validade na medida
de avaliação do luto. Nosso objetivo foi traduzir, adaptar e validar o TRIG para
Português do Brasil e verificar se o mesmo, em uma população enlutada, é capaz de
distinguir entre os que têm e os que não tem luto complicado assim como identificar
quais elementos da escala contribuem para isso.
Métodos: o trabalho foi realizado em duas etapas: a) tradução e adaptação transcultural
do TRIG para o português do Brasil e b) estudo em corte transversal para análise da
confiabilidade e validação desse instrumento.
Participantes: 165 pacientes adultos foram recrutados de: a) Ambulatório de Luto do
Departamento e Instituto de Psiquiatria - Universidade de São Paulo, b) Ambulatório de
convênio e Particulares no mesmo departamento e, c) Colegas de trabalho que perderam
um ente querido. Todos os pacientes foram entrevistados com o TRIG e de acordo com
critérios clínicos, 69 dos 165 pacientes enlutados foram diagnosticados com luto
complicado.
Resultados: quanto à tradução e adaptação transcultural, o TRIG foi traduzido para o
português, feito a retrotradução para o inglês e adaptado à cultura local. Esse processo
foi realizado por dois psiquiatras bilíngues. A confiabilidade e consistência interna do
instrumento foram medidos pelo coeficiente de Alpha de Cronbach que alcançou 0,735
para parte I e 0,896 para a parte II do instrumento. A sensibilidade, especificidade e
ponto de corte para identificar enlutados com e sem luto complicado foram medidos
pela Curva ROC. Viu-se que usando o ponto de corte encontrado de 104 (escore total
das partes I, II, III + variáveis psicográficas), é possível classificar corretamente 71,3%
dos indivíduos com e sem luto complicado. A validação do instrumento foi realizada
pela análise fatorial exploratória e confirmatória. Pela regressão logística demonstrou-se
que nível educacional, idade do falecido, idade do enlutado, perda de filho(a) e morte do
tipo inesperada são fatores de risco para luto complicado. Nossos resultados também
sugerem que religião pode influenciar luto complicado.
Conclusões: a versão traduzida e adaptada do TRIG para o português é confiável e
válida como medida do luto tanto quanto a versão original. O TRIG foi capaz de
distinguir pacientes com e sem luto complicado. Nós sugerimos o uso do TRIG com
ponto de corte igual a 104 para identificar enlutados com luto complicado.
Descritores: luto, estudos de validação, consternação, análise fatorial, psicometria,
escalas de graduação psiquiátrica e curva ROC.

SUMMARY
Background: Complicated grief is characterized by persistent yearning for the
deceased, intense sorrow and emotional pain in response to death causing significant
distress. Complicated grief is often underrecognized and under treated. The Texas
Revised Inventory of Grief (TRIG) is a questionnaire that has been demonstrated to
have high validity and reliability in the assessment of complicated grief. Our objective
was to translate, adapt, and validate the TRIG to Brazilian Portuguese and to verify
whether the TRIG, in a bereaved population, is able to distinguish between those with
and those without complicated grief and to identify which elements in the scale
contribute to this.
Methods: Two stages: a) cross-culture adaptation of a questionnaire, and b) crosssectional study of reliability and validity.
Setting and Participants: 165 adult patients were recruited from a) the Grief
Outpatient Clinic at the Department and Institute of Psychiatry - University of São
Paulo, b) private practice at the same department, and c) co-workers who have lost a
loved one. All the patients were interviewed with the TRIG. According to clinical
criteria 69 of 165 bereaved patients were presenting complicated grief.
Results: Cross-culture adaptation: the TRIG was translated from American English,
then back-translated and finally compared with the Brazilian Portuguese version by
two bilingual psychiatrists. Reliability: the Cronbach's alpha coefficients (internal
consistency) of the TRIG scales were 0,735 (part I) and 0,896 (part II). Sensitivity,
specificity as well as cutoff points to identify complicated and non-complicated grief,
were measured using the ROC curve.
Using the total score of 104 (part I + part II + Part III + psychographics variables), we
can correctly classify 71.3% of individuals with and without complicated grief. The
construct validity was assessed by exploratory factor analysis and confirmatory
analysis. Furthermore, by logistic regression, our study demonstrated that a low
education level, age of the deceased and age of the bereaved, loss of a son or
daughter, and unexpected death were all risk factors for complicated grief. Our results
also suggest that religion may influence complicated grief.
Conclusions: The TRIG adapted to Brazilian Portuguese is as reliable and valid as the
original version. In the evaluation of Brazilian bereaved, it was able to distinguish
individuals with and without complicated grief. And, we suggest a cut-off value of 104
for complicated grief.
Descriptors: grief, validations studies, bereavement, factor analysis statiscal,
psychometrics, psychiatric status rating scales and ROC curve
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1. INTRODUÇÃO
A perda de um ente querido, ou a privação deste, principalmente por
morte, é consistentemente descrita como um dos eventos de vida mais estressantes
afetando muito o bem-estar físico, social e psicológico (Stroebe e Stroebe, 1993).
Para Freud (em seu trabalho Luto e Melancolia, escrito em 1914, e
publicado em 1917), o luto de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à
perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a
liberdade ou o ideal de alguém (p. 275).
Perda significa, literalmente, ser privado de alguém pela morte, e está
relacionada a um estado de luto. Além daquele vinculado a uma pessoa amada, o luto
pode ocorrer como resultado da perda do status, da amputação de partes do próprio
corpo, ou, entre outras, da perda de um animal de estimação.

O luto sem

complicações é visto como uma resposta normal em vista da previsibilidade de seus
sintomas e de seu curso. De início, o luto frequentemente se manifesta por um estado
de choque, podendo ser expresso como um sentimento de torpor e de completo
atordoamento. Esta aparente incapacidade de compreender o que aconteceu pode ter
curta duração; é seguida por expressões de sofrimento e desespero, como suspiros e
choros, embora na cultura ocidental seja uma caracterização de tristeza menos comum
entre os homens do que entre as mulheres. Outras expressões físicas de dor podem
ser sentimentos de fraqueza, diminuição do apetite, perda de peso, e dificuldade para
concentrar-se, respirar e falar. As perturbações no sono podem incluir dificuldades
para adormecer, despertar durante a noite, ou de madrugada. Frequentemente
ocorrem sonhos com a pessoa falecida, e a pessoa que sonhou desperta com a
sensação de desapontamento ao descobrir que a experiência 'do encontro' não
passava de um sonho (Kaplan et al., 1997).
Num luto profundo pela perda de alguém que se ama, os traços mentais
são um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo
externo à medida que este não evoca aquele alguém, a perda da capacidade de amar
(perda da capacidade de adotar um novo objeto de amor, o que significa substituir a
pessoa perdida), a inibição de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a
pensamentos sobre ele (Freud, 1974). As autorrecriminações ocorrem com relativa
frequência, embora sejam menos comuns e menos intensas no luto normal do que no
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luto complicado. Geralmente, estes pensamentos centralizam-se em torno de alguma
pequena omissão ou ato cometido contra o falecido. O fenômeno conhecido como
culpa do sobrevivente ocorre em pessoas que se sentem aliviadas porque outra pessoa
morreu, e não elas próprias. O sobrevivente pensa, com frequência, que deveria ter
sido a pessoa a morrer. As formas de negação ocorrem ao longo de todo o período de
luto: frequentemente, a pessoa enlutada pensa ou age, inadvertidamente, como se a
perda não tivesse ocorrido. Os esforços para perpetuar o relacionamento perdido são
evidenciados por investimento a objetos queridos do falecido, ou que lembrem à
pessoa enlutada aquele que partiu (objetos de ligação). O sentimento da presença do
falecido pode ser intenso a ponto de se constituir em uma ilusão ou alucinação. No
luto normal, entretanto, a pessoa reconhece a impropriedade desta percepção. Como
parte daquilo que foi rotulado como fenômenos de identificação com o morto, o
enlutado pode assimilar as qualidades, maneirismos ou características do falecido,
como que para perpertuá-las de algum modo concreto. Tal manobra pode alcançar
uma expressão potencialmente patológica, com o desenvolvimento de sintomas físicos
similares àqueles experimentados pela pessoa morta, ou sugestivos da doença pela
qual a pessoa querida morreu (Kaplan et al., 1997).
O traço mais característico do luto não é a depressão profunda, mas
episódios agudos de sofrimento, com muita ansiedade e dor psíquica. Os episódios de
dor começam algumas horas ou dias após a perda, e geralmente chegam a um ápice
no intervalo de 5 a 14 dias. De início, são muito frequentes e parecem ocorrer
espontaneamente, mas à medida que o tempo passa tornam-se menos frequentes, ou
ocorrem somente quando evocados por algum estímulo que traz à mente essa perda.
As situações de dor trazem um desejo persistente pela pessoa que morreu, além de
preocupação com pensamentos obsessivos que somente causam mais dor. Essa dor é
o componente subjetivo e emocional da urgência em procurar o objeto perdido. Essa
'procura' é apresentada por muitas espécies de animais sociais. O valor desse
comportamento para a sobrevivência tanto do indivíduo quanto da espécie é óbvio,
pois chorar e procurar fazem com que seja mais provável que aquele que se foi seja
recuperado (Parkers, 1998).
A maioria dos estudos até antes dos anos 1970 foi primariamente focada
nos índices globais de saúde mental, tais como depressão e aspectos de
funcionamento diário como enfrentamento e suporte social (Stroebe e Stroebe, 1987).
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Para achar uma medida direta da intensidade de luto, Faschingbauer, DeVaul e Zisook
em 1977 desenvolveram o 'Texas Inventory of Grief (TIG)' que avaliou uma série de
pensamentos passados e presentes relacionados com a perda, emoções e
comportamentos que indicam a presença de luto não-resolvido. Nesse sentido, ele é
altamente específico e restrito ao tema. Os itens são avaliados numa graduação de
continuidade que vai do totalmente verdadeiro a totalmente falso (tipo Likert). Teorias
das relações de objeto são a principal base teórica para o instrumento, embora os
autores tracem uma perpendicular sobre muitas visões teóricas. Essa medida foi
expandida em 1981 para o Texas Revised Inventory of Grief (TRIG), alcançando o
ajuste de modelo final por técnica de análise fatorial exploratória de componente
principal com rotação varimax. Esse modelo final é composto por quatro partes.
a) Dados demográficos/psicográficos: com informações sobre o enlutado
(nome, idade, sexo, raça, educação e religião). Depois, uma série de questões sobre o
falecido, como idade, tempo desde sua morte, grau de proximidade na relação afetiva
do enlutado com o falecido e quão repentina e inesperada foi a morte do falecido para
o enlutado.
b) Parte I – comportamento no passado: ao respondedor é solicitado
'pense de volta ao período em esta pessoa faleceu' e responda aos 8 itens desta parte.
Estes itens foram psicometricamente derivados, sem sobreposição, de 13 itens
agrupados e apresentam correlação média com o escore total de 0,65. Após a redução
para os 8 itens de maior peso para o modelo, esta correlação alcançou 0,67. Esses 8
itens representam 40% do escore total e somente 22% com cada outro. O constructo
de validade foi medido fazendo-se a hipótese de 'que a morte de pessoas ativas e
importantes financeiramente na vida diária do enlutado poderia produzir maior nível
de ruptura do que a morte daqueles menos ativamente importantes'. Essa hipótese
era derivada da suposição de que 'mulheres que na cultura norte americana, por
terem sido estimuladas à dependência de outros, e que frequentemente serem
financeiramente dependentes dos seus maridos sofreriam mais rupturas na vida do
que aquelas cuja vida tinham formação cultural, incentivando à autossuficiência’. A
segunda hipótese testada era de que 'a morte de pessoas adultas jovens poderia
produzir maior impacto do que a morte de idosos, onde a morte seria considerada
mais natural'. Usando o teste estatístico t-student, ambas as hipóteses foram
sustentadas. A terceira foi para responder uma lenda folclórica da cultura norte
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americana de que 'aqueles enlutados que assistissem ao velório do seu ente querido
teria uma melhor adaptação no luto' (Faschingbauer, Zissok e Devaul, 2005).
c) Parte II – sentimentos atuais: é composta pelo agrupamento de 13 itens
psicometricamente derivados, por análise fatorial, de 26 itens não sobrepostos, que
alcançou consistência média de 0,69 e sugere medir luto sob diversos ângulos. A
validade de constructo aqui foi aferida pelas duas hipóteses. Primeira, 'as mulheres
enlutadas teriam escores maiores nessa parte já que, tradicionalmente, elas
expressavam mais suas emoções quando comparadas aos homens do oeste
americano', representantes do ditado os homens não choram. A segunda hipótese era
de que devido à sua maior proximidade, 'cônjuges provavelmente experimentariam
níveis mais elevados de tristeza comparados a outros entes sem vínculo de sangue'
(Faschingbauer, Zissok e Devaul, 2005). Combinando as partes I e II: foi possível
agrupar as reações de luto nos grupos 'ausência de luto', 'luto atrasado', 'luto
prolongado' e 'luto agudo resolvido' (Faschingbauer, Zissok e Devaul, 2005), sugerindo
que esse modelo de classificação dos tipos de luto fosse significante entre os grupos.
d) Parte III – fatos relacionados: composto pelas perguntas 'Eu estive no
funeral da pessoa que morreu', 'Eu sinto que realmente eu entrei de luto por esta
pessoa', 'Eu sinto que agora eu estou funcionando tão bem quanto eu estava antes da
morte desta pessoa', 'Eu fico transtornado a cada ano, próximo da mesma data que a
pessoa morreu' e 'Às vezes eu sinto que eu tenho a mesma doença da pessoa que
morreu'. Todas respondidas como verdadeiro ou falso às sentenças. Aqui a validade
foi testada verificando se havia correlação de maiores índices de doença somática
entre os enlulatos que não assistiram ao funeral do falecido. Essa hipótese não teve
sustentação estatística.

A aplicação do instrumento era feita rapidamente com um mínimo de
intrusão na vida da pessoa enlutada, já em sofrimento (Jacobs, 2005). A folha de
resposta do TRIG (Faschingbauer, Zissok e Devaul, 2005) pode ser visualizada no anexo
1.
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2. JUSTIFICATIVAS
2.1. Porque pesquisa a respeito de luto

No período de luto estão aumentados os riscos para episódios de
depressão maior (Lund, Dimond e Caserta 1985; Brown, Harris, 1989; Bruce at al.,
1990; Clayton, 1990; Zisook e Shucter, 1993) episódios de ansiedade (Bornstein et al.,
1973; Parkes, 1998;) diminuição da resposta imunológica (Irwin, Daniels e Weiner,
1987), aumento das consultas médicas (Mor, McHorney e Sherwood, 1986), piora na
saúde física em geral (Helsing e Szklo, 1981), aumento do uso de álcool e cigarro
(Clayton, 1990; Parkes, 1993;), suicídio (Smith, 1980; Luoma e Pearson, 2002) e
aumento da mortalidade por causas não restritas apenas ao suicídio (Kraus e
Lilienfeld, 1959; Jones, 1987).
De acordo com o consenso diagnóstico, luto complicado ou prolongado
não pode ser diagnosticado até os seis primeiros meses após a perda. No entanto,
identificar pessoas com risco de desenvolver luto complicado cedo e com precisão
seria vantajoso para promover suportes e tratamentos apropriados nos níveis de
atenção primária e cuidados paliativos (Main, 2000 e Forte et al., 2004). O maior
desafio para clínicos consiste em identificar corretamente os indivíduos susceptíveis a
desenvolver luto complicado entre os enlutados. Assim, é necessária uma ferramenta
clínica que possa avaliar esse risco (Guldin et al., 2011).

2.2. Necessidade de validação adicional e aplicação clínica
O Texas Revised Inventory of Grief (TRIG) (Faschingbauer, 1981) foi
desenvolvido a princípio para avaliar mudanças em geral nas reações de luto e não
para diagnosticar luto complicado, mas a partir de seus dados foi possível reunir
informações, agrupar sintomas em clusters, ajustá-los e compará-los a outras
informações para a formação dos critérios diagnósticos para luto complicado. Esse
instrumento é o mais conhecido e amplamente usado como medida do luto
(Futterman et al., 2010). Validações adicionais e em culturas diferentes são necessárias
para estabelecer o benefício dessas medidas como substitutas do julgamento clínico
ou categorias criadas sem medidas de aferição.
Enquanto o atual trabalho estava sendo realizado, Barros (2008)
apresentou em sua tese de doutorado uma tradução e validação do TRIG para o
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português. Este trabalhou foi realizado numa população específica de enlutados
(somente pais adultos), de perda (de um filho ainda criança) e de forma (lenta - por
câncer). O quadro abaixo (Quadro 1) mostra os principais pontos de abrangência que o
instrumento TRIG oferece e os validados por Barros em 2008.

Quadro 1: Principais pontos de abrangência que o instrumento TRIG oferece e os
validados por Barros em 2008.

Tamanho da
amostra

Tempo de luto
Parentesco com o
falecido
Grau de
proximidade na
relação com o
falecido
Tipo de morte

Tradução

Barros, 2008.
15

Até 7,6 anos
Filhos de 2 a 18 anos

Faschingbauer et al., 1987
Mínimo de 95 (pelo menos três
ocorrências em cada variável
testada) para submeter-se à análise
fatorial.
Até maior que 20 anos
Consanguíneo ou não

Somente grau de
proximidade positiva

Varia de 'a mais próxima' a 'nada
próxima'

Todas esperadas, por
câncer e suas
complicações.
Adaptou algumas
perguntas por o
falecido ser criança

Esperada, inesperada, súbita e
lenta.
Apresenta texto com linguagem
inespecífica para o objeto perdido

Motivados em saber se o TRIG seria capaz de distinguir enlutados com e
sem luto complicado e considerando que a tradução e validação brasileira se deram
em amostra muito específica (enlutados do tipo pais e objeto perdido sempre filho
criança), ficando em aberto as amplas condições de testagem as quais o instrumento
se propõe, optou-se por continuarmos o processo de validação expandindo os dados
de tamanho da amostra, diversos tipos de enlutados, diferentes tempos de luto,
diversos tipos de vínculos e diversos tipos de morte. Manteve-se a tradução o mais fiel
possível do instrumento original na tentativa de alcançarmos as diversidades acima
citadas.
Em suma, pesquisa sobre luto se faz necessária para compreender melhor
os meios pelos quais o luto pode levar a transtornos psiquiátricos assim como para
iniciar programas de prevenção e tratamento, precisamos olhar mais de perto para
como as pessoas reagem ao luto, às circunstâncias que favorecem o aparecimento de
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problemas e as atitudes que, se tomadas, reduzirem a patologia e encorajam o
crescimento psicológico.

3.

OBJETIVOS


Traduzir e validar o instrumento Texas Revised Inventory of Grief (TRIG) para o
Português do Brasil, dado a escassez de instrumentos validados e disponíveis;



Investigar se o instrumento é capaz de discriminar enlutados com e sem luto
complicado e, em caso positivo, quais os indicadores para luto complicado.

4.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1. Contribuições ao conhecimento sobre luto
Segundo Granek (2010), no século XVII dor, pesar e tristeza eram vistos
como potencialmente fatais, podendo levar à morte prematuramente. Benjamin Rush
(1745-1813), médico americano, incluiu tristeza pela morte de alguém, no seu livro The
Diseases of the Mind e descreveu uma lista de sintomas característicos dessas pessoas:
afasia, febre, suspiro, perda de memória e desenvolvimento de cabelos brancos e
ofereceu tratamento com ópio, choro e, em casos graves, sangrias e expurgos. No
século XIX, luto era uma condição do espírito (alma) humano. Ele, às vezes, era visto
como uma causa de insanidade, mas não era considerado em si uma doença mental
(Walter, 2005-2006. p. 73 apud Granek, 2010). No século XVIII Darwin (1809 – 1882)
em 1872 escreve sobre o luto, sofrimento, depressão, aspectos mecânicos do choro e
suas expressões faciais. Classifica o luto em duas formas de apresentação. O luto ativo
(agitado) e passivo (depressivo) e documenta a presença do comportamento e reações
de luto em macacos e gorilas.
O surgimento do luto como um tópico de valor para a psicologia se deu no
começo do século XX quando Freud (1917/1953) publicou seu famoso trabalho Luto e
Melancolia em 1917, abordando o luto como uma reação à perda do objeto libidinal.
Constituiu-se no primeiro passo no estudo sob um ponto de vista psicológico,
referencial principal sobre o qual todas as teorias subsequentes foram construídas. Ele
introduziu o conceito de trabalho de luto como se segue.
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... a realidade informa que o objeto amado não existe mais, passando a
exigir que toda a libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto.
Essa exigência provoca uma oposição compreensível – é fato notório que
as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal, nem
mesmo, na realidade, quando um substituto já lhe acena. Essa oposição
pode ser tão intensa, que dá lugar a um desvio da realidade e a um
apego ao objeto por intermédio de uma psicose alucinatória carregada
de desejo (recriando e salvando o objeto perdido incansavelmente).
Normalmente prevalece o respeito pela realidade, ainda que suas ordens
não possam ser obedecidas de imediato. São executadas pouco a pouco,
com grande dispêndio de tempo e de energia catexial, prolongando-se
psiquicamente, nesse meio tempo, a existência do objeto perdido. Cada
uma das lembranças e expectativas isoladas, através das quais a libido
está vinculada ao objeto, é evocada e hipercatexizada, (defronta-se com
a realidade de que o objeto amado não mais existe) e o desligamento da
libido se realiza em cada uma delas (p.276-277). E em outra passagem:
O ego identificado com o morto, confrontado com a questão de saber se
partilhará desse destino, é persuadido, pela soma das satisfações
narcisistas que deriva de estar vivo, a romper sua ligação com o objeto
agora ausente (ambivalência). Talvez possamos supor que esse trabalho
de rompimento seja tão lento e gradual, que, na ocasião em que tiver
sido concluído o dispêndio de energia necessária a ele também se tenha
dissipado (p. 288).

Por essa transigência, pela qual o domínio da

realidade se faz fragmentariamente, deve ser tão extraordinariamente
penosa, que de forma alguma é coisa fácil de explicar em termos de
economia. É notável que esse penoso desprazer seja aceito por nós como
algo natural. Contudo, fato é que quando o trabalho de luto se conclui, o
ego fica outra vez livre e desinibido (p.277).

Ele fez a diferenciação entre luto e melancolia e apontou que alguns casos de luto
evoluíam para a melancolia. Enquanto no luto seria necessariamente uma reação à
perda por morte, na melancolia o objeto perdido poderia não ter morrido de fato, mas
tinha sido perdido enquanto objeto de amor. Teria ocorrido uma separação na qual se
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sabe quem ele perdeu, mas não o que perdeu nesse alguém. A melancolia estaria
relacionada a uma perda objetal retirada da consciência, em contraposição ao luto, na
qual nada existe de inconsciente a respeito da perda. No luto, a inibição e a perda de
interesse são explicados pelo trabalho de luto no qual o ego é absorvido. Na
melancolia, a perda desconhecida resultará num trabalho interno semelhante, e será a
responsável pela inibição. Acrescenta que o melancólico exibe ainda outra coisa que
está ausente no luto – uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um
empobrecimento, do seu ego em grande escala a ponto de encontrar expressão em
autorrecriminação e autodepreciação, culminando numa expectativa delirante de
punição. No luto, é o mundo que se torna vazio; na melancolia, é o próprio ego (p.
278). Essas autorrecriminações seriam recriminações (de raiva e ódio) feitas ao objeto
amado, que foram deslocadas desse objeto para o ego do próprio paciente.
Klein em 1940 abre caminho para referir-se a luto como doença a partir da
observação de crianças separadas de suas mães. Observou que tais separações
poderiam ser comparadas com adultos enlutados e provocariam a ativação de
ansiedades psicóticas. Uma delas seria quando o sujeito é dominado pelas várias
manifestações de ódio ao objeto amado perdido, a pessoa amada não só se
transforma num perseguidor, como também abala a crença do sujeito em seus objetos
internos bons. A crença abalada nos objetos bons perturba de forma dolorosa o
processo de idealização, que é uma etapa intermediária essencial para o
desenvolvimento mental. No caso de crianças pequenas, a mãe idealizada funciona
como uma proteção contra a mãe retaliadora ou morta e contra todos os objetos
maus, representando a segurança da própria vida. Como já sabemos, o indivíduo de
luto obtém um grande alívio ao recordar a bondade e as boas qualidades da pessoa
que acaba de morrer. Isso se deve em parte ao conforto que sente em manter seu
objeto amado temporariamente idealizado (p. 398-399).
Bowlby (1961) formulou a hipótese de quatro estágios do luto. O primeiro,
choque e entorpecimento é uma fase inicial de desespero agudo, caracterizado por
torpor e protesto. A negação pode ser imediata e os ataques de raiva e aflição são
comuns. Esse estágio pode durar de momentos a dias e pode ser periodicamente
revivido pela pessoa, através do processo de lamentação. O segundo, desejo e busca é
a fase de desejo e busca intensa pela presença do falecido, caracterizado por uma
inquietação física e preocupação com o falecido. Este pode durar meses ou anos já
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numa forma mais atenuada. No terceiro, desorganização e desespero, a realidade da
perda começa a ser assimilada. A pessoa enlutada sente necessidade de repassar suas
emoções de perda e parece retraída, apática e inquieta. Insônia e perda de peso
ocorrem com frequência, bem como o sentimento de que a vida perdeu o sentido. Há,
também, um reviver contínuo de recordações do falecido e um inevitável sentimento
associado de desapontamento, quando o enlutado reconhece que restam apenas
recordações. O quarto, reorganização, é definido como a fase durante a qual os
aspectos agudamente dolorosos da perda começam a desaparecer e a pessoa agora
começa a sentir-se como se voltasse à vida. O falecido agora é lembrado com alegria,
bem como tristeza, e a imagem da pessoa perdida é internalizada.
Parkes (1998) considerou que luto não é um conjunto de sintomas que tem
início depois de uma perda e, depois, gradualmente se desvanece. Descreveu uma
sucessão de estágios clínicos que se mesclam e se substituem. O primeiro, Torpor, é
um estado no qual a pessoa parece, superficialmente, não ter sido afetada pela perda,
mas, na realidade, está protegendo a si mesma de sentir o desespero agudo por ela
produzido. O segundo, Alarme, como um período do estresse manifestado por
alterações psicológicas e somáticas como aumento da pressão sanguínea e frequência
cardíaca. Estas manifestações de alarme ou estresse são decorrentes de qualquer
situação desconhecida ou imprevisível que envolva a falta de escape, de um lugar
seguro, ou a presença de sinais de perigo. Todas essas são situações de ameaça à
segurança do indivíduo e, como tal, as situações de perda. O terceiro, a Procura,
caracterizado por episódios agudos de dor, com muita ansiedade e dor psíquica na
procura do que morreu. Nessas ocasiões o enlutado chora e chama pela pessoa
perdida. As situações de dor trazem um desejo persistente e obstrutivo pela pessoa
que morreu, e preocupação com pensamentos que somente causam mais dor. Esta
dor é o componente subjetivo e emocional da urgência em procurar o objeto perdido.
Parkes, afirma ainda, que o ser humano adulto tem o mesmo impulso de procura que é
mostrado por muitas espécies animais, o que foi revisto e descrito por Bowlby (1961)
em cães domésticos, corvos, gansos, orangotangos e chimpanzés. O quarto, Raiva e
Culpa. A irritabilidade e a raiva variam de pessoa para pessoa, de família para família, e
de períodos para períodos. Pode se manifestar em forma de protesto, amargura e
resistência em parar o processo de procura do falecido. Às vezes, é dirigida a outras
pessoas, e ao próprio enlutado, como autoacusação ou culpa. O quinto,
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Recuperação/Reorganização, onde no enlutado, há a tentativa de encontrar um
sentido para a perda, para encaixá-la no conjunto de crenças sobre o mundo, ou para
modificá-las se necessário. Para Parkes (1998), cada uma dessas fases tem suas
características, e há diferenças consideráveis de uma pessoa para outra, tanto no que
se refere à duração quanto à forma de cada fase. Além disso, as pessoas poderiam
passar de uma para outra e voltar de maneira que, anos após o início do luto, a
descoberta de uma fotografia na gaveta ou a visita de um velho amigo pode provocar
outro episódio de dor e saudade (p. 24) e na (p.22) cita que a dor do luto é tanto parte
da vida quanto a alegria de viver; é talvez, o preço que pagamos pelo amor, o preço do
compromisso.
Kübler-Ross (1969) descreveu em sua obra, as experiências de pacientes
terminais, suas agonias e frustrações, numa tentativa de encorajar as pessoas a não se
afastarem dos doentes, mas, antes, aproximarem-se deles e ajudá-los em seus últimos
momentos. Baseada nas teorias de Bowby e Parkes descreveu cinco estágios desses
pacientes no processo de aceitação da morte: 'negação-dissociação-isolamento',
'raiva', 'barganha', 'depressão' e 'aceitação'. Estas teorias foram bem aceitas e usadas
numa ampla variedade de perdas, incluindo reações de crianças à separação dos pais
(Bowlby, 1980; Parkes, 2006) e reações de adulto lidando com sua separação conjugal
(Gray, 1991). A noção de que uma resposta psicológica natural a uma perda envolveria
uma progressão ordenada através de distintos estágios do luto foi amplamente aceita
por médicos e público em geral. O 'National Cancer Institute' mantém o site
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/bereavement/

(visto

em

setembro/2014) sobre as fases do luto, como lidar com perda, dor e luto e fatores de
risco, entre outras coisas, em versão para profissionais de saúde e outra para pacientes
(Maciejewski at al., 2010).
A teoria do apego explica a necessidade urgente de chorar e procurar por
alguém que foi perdido. Bowby (1973a) apud Parkes (2009) afirmava que a função do
apego é garantir a segurança imanente da experiência de ter uma figura parental que
sabidamente é disponível e responsiva, quando necessário. Essa função, afirma Parkes
(2009), permanece ao longo da infância e é ampliada pelo crescente número de
pessoas com quem a criança se vincula. Essa rede de vínculos é outro fator que facilita
aos pais deixar que seus filhos cresçam e, por fim, deixem a casa da família. Na vida
adulta, os apegos recíprocos com família e amigos continuam a dar segurança e as
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pessoas, com uma expectativa de que os outros são confiáveis, terão maior
probabilidade de pedir ajuda quando se perceberem em situações de risco.
Os modelos de enfrentamento mais influentes e atraentes na área de luto
durante a última parte do século 20 foram o modelo de fases ou estágios, o que foi
fundamental para a teoria do apego, e o modelo de tarefas proposto por Worden em
1998, que se tornou proeminente no planejamento de programas de aconselhamento
e terapia para as pessoas enlutadas. Worden (1998) não apresentou um conceito
sobre o processo de luto. Frisou que o luto não é um processo linear e exige uma
aprendizagem de si e do mundo novo ao redor que, agora, não inclui aquele que
morreu. Abordou luto como um processo de reaprendizagem cognitiva após uma
perda significativa e identificou quatro tarefas a superar. 1) Aceitar a realidade da
perda, 2) vivenciar/elaborar a dor da perda, 3) ajustar-se ao meio ambiente onde está
faltando a pessoa que morreu e 4) reposicionar a energia emocional e reinvestir em
outro relacionamento. Achava que essas tarefas nem sempre eram vivenciadas na
ordem acima descrita e, ainda, que nem todos os enlutados iriam conseguir alcançar
todas.
A teoria da transposição psicossocial vem explicar a necessidade de pensar
e replanejar a vida diante de uma mudança importante. Tendo como principal
parâmetro a teoria do estresse cognitivo, Stroebe e Schut em 1999 publicaram o
Modelo do Processo Dual de Luto, no qual postulam que as pessoas enlutadas tendem
a oscilar entre aquilo que denominaram 'orientação para a perda' e orientação para a
restauração'. A primeira refere-se à busca dolorosa pela pessoa perdida e, a segunda, é
a luta para se reorientar em um mundo que parece ter perdido seu significado. Esse
modelo define dois tipos de fatores desencadeantes de estresse, os direcionados para
a perda, e os direcionados para a restauração. Os direcionados para a perda em si e os
direcionados para a restauração, secundários e decorrentes à adaptação ao mundo
externo. O principal enfoque deste modelo é de que não há estágios fixos para o
enlutamento. Ao contrário, o enlutado enfrenta uma oscilação dual e dinâmica entre
os dois estressores, e que o resultado normal desse processo de oscilação é que,
finalmente, a pessoa enlutada descobre que muito do passado do relacionamento
continua a ter importância no planejamento do futuro (Stroebe, 2010).
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4.2. Duração do luto

Existe grande variação entre os indivíduos, os vários sinais, sintomas e
fases do luto. Ainda assim, as diversas manifestações de tristeza, em geral, tendem a
se tornar menos intensas com o passar do tempo. Tradicionalmente, a tristeza do luto
estende-se por 1 ou 2 anos, compreendendo a oportunidade de experimentar todo um
calendário anual, pelo menos, sem a presença da pessoa falecida. Tem se tornado mais
e mais aparente que os sinais e sintomas do luto podem persistir por muito mais
tempo, e que o enlutado às vezes continua a ter vários sentimentos, sintomas e
comportamentos relacionados ao luto durante toda a vida. Entretanto, a maioria das
pessoas enlutadas é capaz de comer, dormir, e voltar ao funcionamento adequado em
um ou dois meses (Kaplan et al., 1997).

4.3. Sobre luto complicado

Freud (1917) citou ser notável que, embora o luto envolvesse graves
afastamentos daquilo que se constitui a atitude normal para com a vida, que o
enlutado jamais tivesse sido considerado estar com uma condição patológica ou fosse
submetido a tratamento médico. Deutsch (1937), em seu Ensaio The Absence of Grief
escreveu, que o trabalho de luto nem sempre segue um curso normal e legitimou o
conceito de luto patológico dizendo que este tanto poderia se manifestar pela
intensidade (ser excessivamente intenso, até violento e prolongar-se para a
cronificação) quanto pela ausência de qualquer sintoma, introduzindo, a partir de
então, o conceito de que pessoas enlutadas têm um potencial para o adoecimento e
necessitam ser monitoradas durante o processo de trabalho de luto.

As reações decorrentes do trabalho de luto quando excessivamente
intensas ou prolongadas serão denominadas neste trabalho, de luto complicado.

O luto complicado/prolongado vem sendo diferenciado nos estudos de
análise fatorial como um cluster de sintomas separado dos sintomas de Depressão,
Reação de ajustamento, Reação aguda ao estresse e Transtorno de estresse pós-

14
traumático (Horowitz et al., 1993; Prigerson et al., 1995; Prigerson et al., 1996,
Prigerson et al., 1999a; Prigerson e Jacobs, 2001a; Lichtenthal et al., 2004). Um grupo
de sintomas que pode caracterizar o diagnóstico de luto complicado tem sido proposto
independentemente por dois pesquisadores como mostrado nos Quadros 2 e 3.

Quadro 2: Critério diagnóstico para luto complicado segundo Horowitz (1997).
CRITÉRIO A (resposta prolongada):
perda do cônjuge, parente ou pessoa
próxima pelo menos há 14 meses. (o
tempo de 12 meses é evitado devido
a lembranças da data de aniversário).

CRITÉRIO B (sinais e sintomas): no último
mês, qualquer dos seguintes 07 sintomas
com a gravidade que interfira nas funções
diárias.
Sintomas Intrusivos
1. Lembranças fixas ou fantasias
intrusivas relacionadas à relação
perdida;
2. Intenso sofrimento pela relação
perdida;
3. Apresenta anseios ou desejos
dolorosos de que o morto esteja
presente
Sinais de esquiva e falência na adaptação:
4. Sentimentos de solidão ou vazio;
5. Permanecer
excessivamente
longe das pessoas, lugares ou
atividades que lembram o
falecido;
6. Níveis de interferência anormal
no sono
7. Perda
de
interesse
pelas
atividades de trabalho, sociais,
cuidados ou recreativas num grau
que atinja as atividades normais
do enlutado.
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Quadro 3: Critério diagnóstico para luto complicado segundo Prigerson (1999) e
Prigersons e Jacobs (2001a,b).

CRITÉRIO A: O sujeito teve a morte CRITÉRIO B: Em resposta à morte, 4 dos 8
de um ente querido e apresenta 3 dos seguintes sintomas se apresentam pelo
4 sintomas a seguir, pelo menos menos diariamente ou em grau moderado.
diariamente em grau intenso.
1 Desesperança, sentimento de
1. Pensamentos intrusivos sobre
nulidade sobre o futuro;
o falecido;
2. Sensação de torpor, dormência,
2. Sentimento de dor, pesar em
desinteresse
ou
anestesia
relação ao falecido;
emocional;
3. Procura pelo falecido e
3. Dificuldade de aceitar a morte
4. Excessiva solidão desde a
(não consegue acreditar);
morte.
4. Sentimentos de que a vida está
vazia ou sem sentido;
5. Sentimento de que uma parte de
si mesma morreu;
6. Visão de mundo destruído (perda
de segurança, fé, controle);
7. Sente sintomas que o falecido
sentia ou faz coisas que o
falecido queria fazer e
CRITÉRIO C: Duração do transtorno
8. Irritabilidade excessiva, desespero
(sintomas listados) é de pelo menos
ou raiva relacionada à morte do
06 meses
ente querido.
CRITÉRIO D: O transtorno causa significante
impacto clínico, social, ocupacional ou em
outra área importante de funcionamento.
Uma das principais diferenças na estrutura dos dois sistemas diagnósticos é
o papel dos sintomas de esquiva. Enquanto Horowitz et al., (1997) os registraram,
Prigerson e Jacobs (2001b) retiraram-os do seu instrumento para melhorar a
consistência interna deste. Além disso, Prigerson e Jacobs (2001a) assumem o critério
tempo 'que os sintomas persistam há mais de seis meses antes do diagnóstico’
enquanto Horowitz et al. sugerem que a perda tenha sido há pelo menos 14 meses.
Recentes revisões têm coletado evidências a favor de ambos os critérios diagnósticos
embora mais estudos tenham sido realizados com os critérios de Prigerson et al.
Os estudos aplicando os critérios de Prigerson et al. mostraram: a) luto
complicado como um cluster de sintoma unidimensional com dois subfatores de
angústia de separação e trauma; b) seus sintomas são distintos dos sintomas de
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ansiedade e depressão; c) luto complicado é valor de morbidade preditiva para câncer,
doença cardíaca, aumento do consumo de álcool e ideação suicida e d) luto
complicado não responde aos antidepressivos tricíclicos e psicoterapia (Forstmeier e
Maercker, 2006).
Os estudos aplicando os critérios de Horowitz et al. têm mostrado que: a)
luto complicado pode ser diagnosticado por sintomas de intrusão, esquiva e má
adaptação; b) podem ser distintos dos sintomas de depressão; c) luto complicado
como um importante padrão de correlação a medidas de psicopatologia às reações de
luto normal (Langer e Maercker, 2005) e d) pacientes com luto complicado mostraram
melhora após um período de terapia cognitiva-comportamental realizada a partir da
internet comparado a um grupo controle (Wagner et al., 2006).

A partir desses trabalhos, houve uma tentativa nos últimos dez anos de se
chegar aos critérios para diagnóstico de luto complicado e segundo vários autores já
há consenso (Guldin et al., 2011; Zisook et al., 2012; Wakefield, 2013; Iglewicz et al.,
2013; Bryant, 2014).

Desde a publicação do livro Bereavement de Parkes em 1972, o Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-DSM da Associação Americana de
Psiquiatria (1994) incluiu luto no grupo 'outras condições que podem ser foco de
atenção clínica'. Estas acumuladas evidências levaram a muitas discussões no
propósito de que luto complicado fosse reconhecido numa categoria diagnóstica
independente como uma reação de ajustamento ao luto. No entanto, o DSM-5 (2014)
listou os critérios para luto prolongado com o título de Transtorno do Luto Complexo
Persistente (Quadro 4) na sessão 'Condições para Estudos Posteriores'. A relutância do
DSM-5 em considerar luto complicado como uma categoria diagnóstica independente
é baseada no risco de medicalização a respostas normais do luto. Esta preocupação é
válida porque a psiquiatria tem a culpa de patologizar estados normais no passado
(Wakefield, 1997). No entanto, há enlutados que sofrem com reações persistentes e
significativas em sua saúde mental decorrentes do luto e não são falsamente rotuladas
como patológicas. Do ponto de vista clínico, corre-se o risco de pacientes que sofrem
de luto prolongado serem incorretamente diagnosticados com depressão ou não
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serem identificados em nenhum quadro. No contexto da utilização generalizada de
medicação com antidepressivos e sua aparente falta de utilidade para os pacientes
com luto prolongado, há uma preocupação de que a muitos pacientes com luto
prolongado possam ser prescritos antidepressivo para gerenciar as reações do luto.
Esta possibilidade pode ser agravada pela decisão controversa do DSM-5 em remover a
"exclusão" de luto para o diagnóstico de episódio depressivo maior, podendo assim
incentivar o diagnóstico de depressão prematuramente na sequência ao luto (Bryant,
2014).

Em contraste com a visão tomada pelo DSM-5, a Classificação Internacional
de Doenças em sua 11ª revisão, CID-11, está propondo o reconhecimento do
diagnóstico de luto prolongado como tal, definido pela persistente e angustiante grave
procura pelo falecido associada à dificuldade em aceitar a morte, sentimentos da
perda como parte de si, raiva pela morte, culpa em relação à morte ou dificuldade no
engajamento social e outras atividades devido à perda. Os sintomas precisam persistir
além de seis meses após a morte e devem causar desequilíbrio funcional ao enlutado.
É importante lembrar que a CID-11 tem maior abrangência na medida em que a
política e a prática, na maioria dos países do mundo médico e psiquiátrico são mais
influenciadas pela missão da Organização Mundial de Saúde (OMS) do que pela
Associação Psiquiátrica Americana (APA). Luto é de especial preocupação para a OMS
porque muitos países que se baseiam na Classificação Internacional de Doenças são
frequentemente afetados por desastres, guerras, conflitos, doenças generalizadas e
mortalidade. É também possível que se a CID-11 introduzir formalmente luto
complicado como uma nova categoria diagnóstica, cuja confirmação e liberação
ocorrerá em 2015, pesquisadores e clínicos passarã a se basear mais na CID-11 do que
no DSM-5 para a padronização internacional da definição de luto complicado (Bryant,
2014).
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Quadro 4: Transtorno do luto complexo persistente - critérios propostos pelo DSM-5.
A. O indivíduo experimentou a morte de alguém com quem tinha um relacionamento próximo.
B. Desde a morte, ao menos um dos seguintes sintomas é experimentado em um grau
clinicamente significativo na maioria dos dias e persistiu por pelo menos 12 meses após a morte
no caso de adultos enlutados e seis meses no caso de crianças enlutadas:
1. Saudade persistente do falecido. Em crianças pequenas, a saudade pode ser expressa
em brincadeiras e no comportamento, incluindo comportamentos que refletem ser
separado de e também voltar a unir-se a um cuidador ou outra figura de apego.
2. Intenso pesar e dor emocional em resposta à morte.
3. Preocupação com o falecido.
4. Preocupação com as circunstâncias da morte. Em crianças, essa preocupação com o
falecido pode ser expressa por meio de temas de brincadeiras e comportamentos e
pode se estender à preocupação com a possível morte de outras pessoas próximas a
elas.
C. Desde a morte, ao menos seis dos seguintes sintomas são experimentados em um grau
clinicamente significativo na maioria dos dias e persistiram por pelo menos 12 meses após a
morte, no caso de adultos, e seis meses no caso de crianças enlutadas:
Sofrimento reativo à morte
1. Marcada dificuldade em aceitar a morte. Em crianças, isso depende de sua capacidade
de compreender o significado e a continuidade da morte.
2. Experimentar incredulidade ou entorpecimento emocional quanto à perda.
3. Dificuldade com memórias positivas a respeito do falecido.
4. Amargura ou raiva relacionada à perda.
5. Avaliações desadaptativas sobre si em relação ao falecido ou à morte (p. ex.,
autoacusação).
6. Evitação excessiva de lembranças da perda (p.ex., evitação de indivíduos, lugares ou
situações associadas ao falecido; em crianças, isso pode incluir a evitação de
pensamentos e sentimentos relacionados ao falecido).
Perturbação social/da identidade
7. Desejo de morrer a fim de estar com o falecido.
8. Dificuldade de confiar em outros indivíduos desde a morte.
9. Sentir-se sozinho ou isolado dos outros indivíduos desde a morte.
10.Sentir que a vida não tem sentido ou é vazia sem o falecido ou a crença de que o
indivíduo não consegue funcionar sem o falecido.
11.Confusão quanto ao próprio papel na vida ou senso diminuído quanto à própria
identidade (p.ex., sentir que uma parte de si morreu com o falecido).
12.Dificuldade ou relutância em buscar interesses desde a perda ou em planejar o futuro
(p.ex., amizades, atividades).
D. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social,
profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.
E. A reação de luto é desproporcional ou inconsistente com as normas culturais, religiosas ou
apropriadas à idade.
Especificar se:
Com o luto traumático: Luto devido a homicídio ou suicídio com preocupações angustiantes
persistentes referentes à natureza traumática da morte (frequentemente em resposta a
lembranças da perda), incluindo os últimos momentos do falecido, grau de sofrimento e lesão
mutiladora ou a natureza maldosa ou intencional da morte.
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Quadro 4: Transtorno do luto complexo persistente - critérios propostos pelo DSM-5.

Características Associadas que Apoiam o Diagnóstico
Alguns indivíduos com transtorno do luto complexo persistente experimentam alucinações
(auditivas ou visuais) com o falecido em que temporariamente percebem sua presença (p. ex.,
vendo o falecido sentado na sua cadeira favorita). Também podem experimentar diversas
queixas somáticas (p. ex., queixas digestivas, dor, fadiga), incluindo sintomas experimentados
pelo falecido.

Diagnóstico Diferencial
Luto normal. O transtorno do luto complexo persistente distingue-se do luto normal pela
presença de reações graves de luto que persistem por pelo menos 12 meses (ou seis meses em
crianças) após a morte da pessoa próxima. O transtorno é diagnosticado somente quando
persistem níveis graves de resposta de luto por ao menos 12 meses após a morte, interferindo
na capacidade do indivíduo funcionar.
Transtornos Depressivos. Transtorno de luto complexo persistente, transtorno depressivo
maior e transtorno depressivo persistente (distimia) compartilham tristeza, choro e
pensamento suicida. Enquanto o transtorno depressivo maior e o transtorno persistente
podem compartilhar o humor deprimido com o transtorno do complexo persistente, este
último é caracterizado por um foco na perda.
Transtorno de estresse pós-traumático. Indivíduos que experimentam luto em consequência
de morte traumática podem desenvolver tanto transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)
quanto transtorno do luto complexo persistente. Ambas as condições podem envolver
pensamentos intrusivos e evitação. Enquanto as intrusões no TEPT giram em torno do evento
traumático, as memórias intrusivas no transtorno do luto complexo persistente são focadas em
pensamentos a respeito de muitos aspectos do relacionamento com o falecido, incluindo
aspectos positivos do relacionamento e sofrimento pela separação. Em indivíduos com o
especificador de luto traumático do transtorno do luto persistente complexo, os pensamentos
ou sentimentos angustiantes podem ser mais manifestamente relacionados à forma da morte,
com fantasias angustiantes sobre o que aconteceu. Tanto o transtorno do luto complexo
persistente quanto o TEPT podem envolver a evitação de lembranças dos eventos que
provocam sofrimento. Enquanto a evitação no TEPT é caracterizada pela evitação consistente
de estímulos internos e externos que lembram a experiência traumática, no transtorno do luto
complexo persistente há também preocupação com a perda e a saudade do falecido, que está
ausente no TEPT.
Transtorno de ansiedade de separação. O transtorno de ansiedade de separação é
caracterizado por ansiedade pela separação de figuras de apego atuais, enquanto o transtorno
do luto complexo persistente envolve sofrimento pela separação de um indivíduo falecido.
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4.4. A retirada do Bereavement Exclusion no DSM-5

No contexto em que depressão mais frequentemente ocorre como
resultado de eventos estressantes, especialmente aqueles relacionados à perda de
ente querido ou humilhações, não seria surpresa que a morte do ser amado fosse um
robusto fator de risco para o início ou persistência de um episódio depressivo maior
(EDM). Desde 1980, o DSM-III e suas várias iterações através do DSM-IV-TR tem
sistematicamente excluído indivíduos do diagnóstico de depressão maior se os
sintomas começam em até 2 meses após a morte do falecido, a menos que estes
sintomas depressivos estejam prejudicando sensivelmente a vida e/ou estejam
acompanhados de características específicas. Essa condição ficou conhecida como
exclusão de luto ou bereavement exclusion (Iglewicz et al., 2013). Luto é um dos
eventos de vida que foi destacado para negar o diagnóstico de episódio depressivo
maior com base no estudo de Clayton et al. (1968) apud Wakefield (2013) onde foi
observado que o luto após a perda de ente querido, rotineiramente, incluía muitos
sintomas que o DSM estava usando para diagnosticar EDM. Assim, nasceu uma
abordagem sustentada empiricamente para distinguir entre reações normais e
depressão reativa ao luto (Wakefield, 2013). Wakefield et al. em 2007 descobriram
que não havia distinção entre sintomas depressivos do luto normal daqueles sintomas
depressivos secundários a outros eventos estressantes de vida. E que, tanto os casos
não complicados de luto quanto dos outros estressores, são menos graves do que os
sintomas depressivos do episódio de depressão maior. Assim, tanto luto quanto os
outros eventos estressantes deveriam ser critérios excludentes para episódio
depressivo maior. A validade do critério exclusão de luto recebeu atenção e foi
debatida por esperteis do tema luto e transtorno do humor que numa carta à
Associação de Psiquiatria Americana propuseram a eliminação deste no DSM-5. A
permanência do critério exclusão de luto para os enlutados com luto complicado
poderia pô-los em risco de receber tratamento inapropriado uma vez que o tempo
necessário preconizado no DSM-5 para o diagnóstico de luto complicado é de 1 ano
entre adultos e 6 meses para criança, enquanto para episódio depressivo maior é de 2
meses. Conclui-se que a eliminação do critério exclusão de luto, não significa
'medicalizar' luto; mas ao invés disso, facilitar o acurado diagnóstico e tratamento
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apropriado para aqueles enlutados que também estão sofrendo de um episódio
depressivo maior (Zissok et al., 2012).

4.5. Fatores de risco para luto complicado

Os fatores de risco podem ser agrupados como os predisponentes da
pessoa enlutada, relacionados ao vínculo e os relacionados às circunstâncias ou
consequências da morte. Os relacionados às condições inerentes do enlutado incluem
história prévia de distúrbio do humor ou de ansiedade, desde a infância ter
desenvolvido padrão de apego do tipo inseguro e antecedente de múltiplos traumas
ou perdas. Grande parte das pessoas que desenvolveram luto complicado tinha uma
excepcional relação de gratificação e satisfação com o falecido. Essa segurança
conquistada no apego, não raro, faz parte do grupo de pessoas que tiveram apego
inseguro na infância. Freud (1917) apontou que as relações de ambivalência entre
amor e ódio e as de dependência representam as de maior risco. Algumas formas de
perdas são mais possíveis de resultar num luto complicado. A perda de uma criança, de
um grande companheiro de vida e perdas por violência, suicídio, homicídio, corpo não
encontrado e morte não comprovada estão entre as mais difíceis. Adicionalmente, se
há mais circunstâncias individuais da morte, tais como, falhar em estar presente na
hora da morte, discordar ou não ter segurança dos cuidados médicos,
desapontamento consigo próprio na capacidade de ter confortado o falecido e outros
comportamentos geradores de culpa que podem se tornar um foco de ruminação que
desvia o luto do seu curso normal e aumenta o risco para o desenvolvimento de luto
complicado. Consequências preocupantes decorrentes da perda podem incluir uma
série de problemas como os relacionados aos bens e arranjos de morte do falecido
assim como o comportamento hostil de outras pessoas. Às vezes, o enlutado pode
tornar-se excessivamente preocupado em como ele sobreviverá sem sua pessoa
amada em sua vida ou em como os outros irão lhe tratar agora sozinho. Estes são
apenas alguns exemplos de circunstâncias e consequências de morte que podem
tornar-se um foco de ruminação ou evitação que interfere na interpretação da
realidade e suas consequências (Shear, 2012). Outros fatores são baixo suporte social,
dificuldades cognitivas durante o trabalho de luto, temperamento pessimista e
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correlatos na personalidade ( Shear et al., 2011). Os preditores de bons resultados são
boa saúde no período pré-luto, senso de otimismo, enlutado ter um sistema de crença
transcendental, boa estrutura de ego, experiência prévia de perda bem sucedida,
interação familiar competente, sólida rede social e recursos financeiros adequados
(Zissok, 1987).

4.6. Processo de adaptação transcultural de instrumentos de pesquisa em saúde
mental
A relação entre linguagem e pensamento é, de longa data, objeto de
interesse da psicologia e áreas afins. Klineberg (1967) afirma que a linguagem está
relacionada à forma de pensamento típica de uma cultura, embora a natureza dessas
relações não esteja claramente determinada. Werner e Campbell (1973) afirmam que
pessoas com idiomas diferentes não compartilham o mesmo mundo real. Cada
linguagem teria a capacidade de impor uma percepção particular do mundo, e esta
privilegia apenas alguns dos aspectos da realidade em que foi desenvolvida. Nesse
sentido, Mautner (1913) comenta que "Se Aristóteles tivesse falado chinês ou a língua
dos Dakota, ele teria adotado uma lógica completamente diferente, ou de qualquer
forma, uma teoria de categorias completamente diversa".
A questão da tradução e adaptação de instrumentos de uma cultura para
outra está longe de ser um procedimento simples. Alguns vocábulos de um idioma não
encontrarão equivalentes em outros idiomas, parecendo só ter significado no
ambiente cultural em que foram desenvolvidos. Além de palavras com significados que
existem apenas em uma cultura particular, há situações em que algumas palavras,
embora tenham equivalência em outros idiomas, possuem significado emocional
distinto. Assim, palavras como democracia e patriotismo podem apresentar
significados diferentes em cada cultura (Klineberg, 1967). Quando se refere à tradução
de instrumentos de avaliação psicológica ou psiquiátrica, é necessária a adaptação do
instrumento ao novo ambiente a que se destina, observando-se as peculiaridades
socioculturais e de linguagem envolvidas. Assegurar que o instrumento traduzido é
equivalente ao original e, ao mesmo tempo, pertinente ao ambiente em que está
sendo inserido, tem sido preocupação contínua relativa às adaptações transculturais
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(Scherest et al. 1972, Ellis et al. 1989 e Jorge, 1998). Em 1988, Flaherty et al.
conseguiram sistematizar essa questão. Sugeriram que se busque cobrir cinco
aspectos. A saber, equivalências de conteúdo, semântica, técnica, de critério e
conceitual, sendo estas independentes umas das outras. Qualquer instrumento ou
item do instrumento pode, desta maneira, alcançar a equivalência transcultural em
uma ou mais dessas dimensões e não alcançar em outra. Por exemplo, ter medidas
para equivalência semântica e não ser conceitualmente equivalente, e vice-versa.
A adaptação transcultural do TRIG deu-se para o alemão (Langner e
Maercker, 2005), francês (Paulhan e Bourgeois, 1995), espanhol (García et al., 2005) e
turco (Yildiz e Cimete, 2011). A geração, interpretação e comparabilidade dos dados
provenientes de realidade sociocultural diferente daquela de onde o instrumento foi
originado envolvem procedimentos relacionados a conceitos e medidas de validade
específicas.

4.6.1 Validações (Equivalências) e métodos para alcançá-las
4.6.1.1. Equivalência de conteúdo: a validação de conteúdo se refere à capacidade de
cada item do instrumento representar o fenômeno investigado em diferentes culturas.
Assim, cada item é examinado para determinar se o fenômeno que ele descreve é
relevante para as culturas onde o instrumento está sendo adaptado. Se a validade foi
estabelecida na cultura original, o trabalho é reexaminar a relevância de cada item na
segunda cultura em investigação. Se itens são eliminados, o instrumento modificado
deve ser reexaminado com relação à consistência interna e confiabilidade. A
consistência interna deve ser verificada usando os mesmos métodos utilizados na
cultura de origem, após os dados terem sido preliminarmente coletados. Embora
outros métodos possam ser aplicados, a medida mais utilizada é o alpha de Cronbach
(Flaherty et al., 1988).

4.6.1.2. Equivalência semântica: diz respeito à capacidade de se manter o significado
exato de cada item do instrumento após a tradução para outra língua. A chave para
estabelecer a equivalência semântica é a técnica de retro-tradução descrita por Brislin
Apud Flaherty et al., em 1988. Primeiro, uma única pessoa ou um pequeno grupo de
indivíduos bilíngues trabalham sobre todos os itens do instrumento, e traduzem de
uma língua A para uma língua B. Segundo, o instrumento é retro-traduzido da língua B
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para a língua A por outra pessoa ou grupo bilíngue. Terceiro, uma lista de jurados
bilíngues examinam essas duas versões, e avaliam cada item numa escala onde o
escore 3 equivale a "exatamente o mesmo significado em ambas as versões", 2 igual a
"quase igual" ao mesmo significado em ambas as versões, e 1 igual a "diferente
significado em cada versão". Itens que são unanimemente taxados como 'diferentes'
provavelmente serão excluídos, e itens que receberam escores de 'quase' e
'exatamente o mesmo significado' deverão ser reconsiderados. Em muitos casos,
reformular os itens com outras palavras é o suficiente para permitir suas inclusões
(Flaherty et al., 1988).

4.6.1.3. Equivalência técnica: o ponto chave aqui é se o método de coleta dos dados
afeta os resultados diferentemente nas duas culturas. No estudo sobre migração
interna no Peru (Gaviria et al., 1986), os antropólogos colheram os dados demográficos
pelo método de resposta livre e pelo método de auto preenchimento de questionários
com questões fechadas. Ao Cruzar os dados obtidos pelas duas técnicas, não se obteve
diferença de resultados. Assim, o conteúdo desses dados foi validado (Flaherty et al.,
1988). A recomendação preventiva é de manter os mesmos métodos de coleta de
dados.

4.6.1.4. Equivalência de critério: avalia-se o grau com que o instrumento discrimina
sujeitos que diferem em determinada(s) característica(s) de acordo com um
determinado padrão (padrão ouro). Nos estudos de pesquisa transcultural, a
equivalência de critério refere-se à capacidade de o instrumento avaliar a variável em
ambas as culturas estudadas, e ao fato de que a interpretação dos resultados do
instrumento é o mesmo em ambas as culturas. Um instrumento numa cultura A é
geralmente desenhado para identificar indivíduos avaliados de forma independente e
que mostram uma característica (ou diagnóstico) diferente de outros. Os cálculos de
estatística padronizados são sensibilidade (proporção de casos positivos identificados
corretamente),

especificidade

(proporção

de

casos

negativos

identificados

corretamente), Valores de Kappa e a Taxa de classificação incorreta, que é a
proporção de indivíduos classificados incorretamente como positivos ou como
negativos. Outras medidas de interesse são o valor preditivo positivo (VPP), que
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indica a probabilidade com que os casos detectados como positivos sejam realmente
positivos, e o valor preditivo negativo (VPN), que se refere à probabilidade de que os
casos detectados como negativos sejam realmente negativos (Flaherty et al., 1988 e
Menezes, 1996).
O método da curva ROC foi originalmente desenvolvido para avaliar a capacidade
de operadores de radar em decidir se uma mancha na tela representava um alvo
inimigo (um avião ou um navio) ou uma nave aliada, ou se era um ruído. ROC é a sigla
para 'Receiver Operating Characteristic'. Trata-se, portanto, de uma medida da
capacidade de um observador classificar corretamente um dado dentro de uma chave
dicotômica. Nem sempre acertamos 100% um diagnóstico clínico, e o mesmo é
verdade para um teste diagnóstico (bioquímico, imunológico, imagem, questionário,
etc.). O grau de acerto consiste na probabilidade de diagnosticar corretamente uma
doença na população, parâmetro que se define como sensibilidade, quantificando
como a razão entre o diagnóstico positivo verdadeiro para a condição e o total de
casos (positivos e negativos verdadeiros) diagnosticados. Associado a este parâmetro,
existe outro que serve de contraprova, a especificidade, definida como a
probabilidade de diagnosticar negativamente um caso que, de fato, não tenha a
doença, ou seja, a razão entre os casos diagnosticados como não tendo a doença pelo
total de todos os casos diagnosticados (positivos e negativos). A validade de um
diagnóstico se consegue no ponto onde estão maximizadas a sensibilidade e
especificidades (Câmara, 2009). Sensibilidade e especificidade são probabilidades que
medem a capacidade de acerto diagnóstico, portanto um valor entre zero e um.
Ambas devem ser altas, embora não necessariamente iguais para que tenham validade
diagnóstica. A área sob a curva ROC é um indicador importante porque nos fornece
uma medida de precisão total independente de um limiar particular, não sendo
necessário comparar um teste com outro para se avaliar se um determinado
procedimento é confiável ou não. Usa-se a seguinte estimativa para se avaliar a
precisão de um teste usando a curva ROC:
 Acima de 0,9 = excelente discriminação,
 0,8 – 0,9 = boa discriminação,
 0,7 – 0,8 = discriminação regular,
 0,6 – 0,7 = discriminação aceitável e
 0,5 – 0,6 = pouca discriminação.
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4.6.1.5. Equivalência conceitual: refere-se à capacidade do instrumento averiguar um
mesmo constructo teórico em diferentes culturas. Inclui examinar as correlações entre
os itens do questionário na população em estudo, e analisar a relação das respostas
com outras variáveis em cada estudo populacional (Flaherty et al., 1988).

4.7. Conceito de validade
Medida é um processo de unir conceitos teóricos não observáveis a indicadores
empíricos. Há duas propriedades básicas de medida que asseguram a força dessa
união: confiabilidade e validade. Confiabilidade sendo a replicação de uma medida
empírica p.ex., consistência interna dos itens de uma escala, reprodutibilidade de uma
medida em diferentes ocasiões ou de concordância entre os avaliadores (Goldstein e
Simpson, 1995).
Há diversos caminhos para se acessar a validade de um instrumento, nem todos
são usados para toda medida de interesse. De fato, validade tem um número de
significados em diferentes contextos e é talvez uma das palavras mais usadas na
literatura científica. Uma característica essencial da pesquisa clínica é a medida de
conceitos abstratos e relações entre conceitos abstratos. Validade pode ser definida
como o quanto um indicador empírico de um conceito realmente representa o
conceito de interesse. Por exemplo, se alguém usou um indicador em forma de
'checklist' para medir sintomas característicos da depressão maior, validade faz a
pergunta de quão acurado é este indicador empírico para diagnosticar transtorno
depressivo maior. Validade refere-se às questões 'para que propósito o indicador está
sendo usado' (no caso, para diagnosticar depressão) e 'quão exato ele é para este
propósito'. De fato, um indicador (p. ex., um instrumento de testes, uma avaliação ou
uma entrevista) pode ser válido para um propósito, mas não para outro. Por causa
disso, valida-se um instrumento em relação ao seu propósito almejado.
Diferentemente da confiabilidade, validade é um processo interminável no qual há
uma tentativa de captar a essência do conceito de interesse tão acuradamente quanto
possível. Há três caminhos básicos para se acessar validade: validade de conteúdo,
validade de critério e validade de constructo (Goldstein e Simpson, 1995). Suas
subdivisões são:
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4.7.1. Validade relacionada a conteúdo:
4.7.1.1. Validade de conteúdo
4.7.1.2. Validade de face ou aparente
4.7.2. Validade relacionada a critério:
4.7.2.1. Validade concorrente
4.7.2.2. Validade preditiva
4.7.3. Validade relacionada a constructo:
4.7.3.1. Validade convergente
4.7.3.2. Validade discriminante
4.7.3.3. Validade fatorial
4.7.1.1. Validade de conteúdo: para cada conceito abstrato há um universo de itens
que pode servir de amostra a fim de medir o conceito operacionalmente. Validade de
conteúdo envolve a adequação com o qual o domínio de itens é amostrado. Precisa-se
primeiramente especificar o conceito de interesse. Ela é assegurada por
procedimentos usados para construir itens para um teste. Segundo, os itens têm que
ser amostrados fora desse domínio. Se certos itens são centrais para o entendimento
do conceito, devem-se estressar esses itens. Finalmente, os itens selecionados são
postos de forma testável. A escolha desses itens é dependente de apelos à razão para
alcançar acurácia do conteúdo amostral ou de um consenso entre especialistas e da
adequação de como os itens são colocados para uma forma testável (Goldstein e
Simpson, 1995).
Striner Apud Goldstein e Simpson em 1995 recomendaram o uso de uma
matriz de 'validade de conteúdo' como um meio de assegurar que itens estão cobrindo
os domínios de interesse. Numa matriz assim, cada coluna representa um domínio
distinto dentro do domínio geral de interesse e cada linha representa um único item
(isto é, cada coluna deveria ter espaço para checagem em várias linhas). Por outro
lado, para minimizar ambiguidade na interpretação, cada item deveria cobrir somente
um subdomínio (isto é, cada linha deveria ter somente uma única resposta).

4.7.1.2. Validade de face: esta não se refere ao que o teste de fato mede, mas ao que
o teste mede aparentemente. Diz respeito à linguagem, à forma com que o conteúdo
está sendo apresentado. Ela não é determinada empiricamente por meio de um
coeficiente, mas pode ser em geral, avaliada por juízes ou especialistas (Fachel; Camey,
2000).
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4.7.2. Validade de critério: aborda a qualidade da escala ou teste de funcionar como
um preditor presente ou futuro de outra variável, operacionalmente independente,
chamada critério. O elemento tempo é a principal diferença entre a validade
concorrente e a validade preditiva, as quais são essencialmente as mesmas, com
exceção de que a primeira se relaciona ao desempenho do sujeito ao tempo em que a
escala está sendo aplicada, enquanto a segunda se relaciona ao desempenho futuro
sobre o critério que está sendo medido (Fachel; Camey, 2000).

4.7.2.1. Validade concorrente: a simultaneidade da obtenção dos escores do teste e
dos escores de critério identifica a validade concorrente. A validade concorrente é
calculada com base em medidas já existentes à época do teste. Trata-se, então, da
qualidade com que a escala pode descrever um critério presente (Fachel; Camey,
2000).

4.7.2.2. Validade preditiva: fará previsões para o futuro. Assim, por exemplo, um teste
de depressão poderá ser validado se os escores altos no teste forem confirmados por
diagnósticos clínicos a posteriori.

4.7.3. Validade relacionada a constructo: trata do grau que um teste mede o
constructo teórico ou traço que ele deve medir. A dificuldade para estabelecer a
validade de constructo é que, neste caso, o critério-constructo não é diretamente
mensurável. É uma variável latente não observável; logo, a correlação teste-critério
não pode ser calculada, como no caso da validade relacionada ao critério. Assim, a
validade relacionada ao constructo não é validade empírica no sentido da correlação
do teste com um critério observável, mas sim é validade teórica. Ou seja, é a relação
entre o teste e algum constructo teórico (variável latente) de interesse. Ela requer a
acumulação gradual de informação a partir de várias fontes. Ela pode ser classificada
em três tipos: validade convergente, validade discriminante e validade fatorial (Fachel;
Camey, 2000).

4.7.3.1. Validade convergente: verifica se a medida em questão está substancialmente
relacionada a outras formas de medidas já existentes do mesmo constructo. Alta
correlação entre um novo teste e um teste similar já existente é considerada como
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evidência de que o novo teste mede (aproximadamente) o mesmo traço de
comportamento (ou constructo) que o antigo teste (já validado) mediu (Fachel; Camey,
2000).

4.7.3.2. Validade discriminante: verifica se a medida em questão não está relacionada
indevidamente com indicadores de constructos distintos, isto é, se a medida ou escala
que está sendo avaliada não se correlaciona significantemente com variáveis que o
teste deveria diferir (Fachel; Camey, 2000).

4.7.3.3. Validade fatorial: desenvolvida para identificar traços psicológicos comuns (ou
fatores latentes) em uma bateria de testes. A técnica estatística multivariada de
análise fatorial pode ser particularmente útil para definir validade relacionada a
constructo. A análise fatorial pode ser utilizada tanto no caso de verificação da
unidirecionalidade do constructo que está sendo medido, como no caso em que os
itens têm mais de uma dimensão subjacente (Fachel; Camey, 2000).

5. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

5.1. O planejamento e criação do Ambulatório de luto se deram a partir de
Novembro/2010, com divulgação do mesmo através do serviço de imprensa do
Hospital das Clínicas com o objetivo inicial de conhecermos o que caracterizava, como
se comportava e quais eram as demandas na população de enlutados. A necessidade e
a ausência de um instrumento de medida para o luto disponível na língua portuguesa
nos motivou a procura de um, e passou a ser objeto deste trabalho que apresenta
desenho de corte transversal, isto é, uma única avaliação de determinada população
num determinado período no tempo (Regier; Burke, 1999).

5.2. Rigor e ética: esta pesquisa foi analisada e aprovada pela Comissão de Análise de
Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas – FMUSP em 07/03/2012, Protocolo de
Pesquisa nº 0541/11, intitulada 'Formação de indicadores para a psicopatologia do
luto', apresentada ao Departamento de Psiquiatria. Garantiu-se o caráter voluntário do
sujeito de pesquisa, podendo o mesmo interromper sua participação a qualquer
momento.
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5.3. Critérios de inclusão e exclusão: a inclusão de pacientes se deu de Julho/2011 a
Dezembro/2013 com os seguintes critérios:
a) Sujeitos com idade acima de 18 anos;
b) Perda do ente querido consanguíneo ou não.
Critério de Exclusão:
a) Enlutados que estivessem em quadro psicótico agudo.
5.4. Amostra e captação de pacientes
Os pacientes foram provenientes de: a) Ambulatório das diversas clínicas
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas – FMUSP; b) consultório privado no
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas - FMUSP em que o luto foi o motivo da
procura de tratamento e c) colegas de trabalho funcionários do Hospital das Clínicas e
amigos pessoais que perderam um ente querido, que não estavam em tratamento
psiquiátrico e que aceitaram colaborar com a pesquisa.
A princípio, o tamanho da amostra de 165 sujeitos foi definido com base na
literatura para os trabalhos de validação do TRIG como Faschingbauer et al. em 1987,
Paulhan e Bourgeois em 1995, Garcia-Garcia et al. em 2005, e Futterman et al. em
2010. Num segundo momento, o cálculo estatístico pelo software GPower 3.1 foi
baseado em qual seria o menor número de sujeitos suficiente para separar indivíduos
com e sem luto complicado a partir da diferença entre médias do escore total do TRIG
usando os parâmetros abaixo:
a. Foi estipulado o máximo erro tipo I (alpha) de 5% e poder amostral (beta) de
95%;
b. Considerado a amostra com dois grupos independentes, com e sem luto
complicado;
c.

A variável de interesse foi o escore total do TRIG, ou seja, somatória das
Partes I, II, III e IV (Quadro 5), considerado não paramétrico;

Quadro 5: Parâmetros para cálculo do tamanho da amostra.
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d. O percentual de sujeitos com luto complicado de 42% da amostra, ou seja,
razão entre tamanhos amostrais dos grupos de 0,718.

Resultado: o tamanho amostral mínimo e suficiente para estimar a diferença entre os
grupos com e sem luto complicado foi de 94, sendo 55 indivíduos sem luto complicado
e 39 com luto complicado com coeficiente de confiança de 95%. Nesse estudo, fomos
além do mínimo, ou seja, alcançamos 165, sendo 96 sem luto complicado e 69 com
luto complicado.

5.5. Análise dos dados - variáveis qualitativas e quantitativas pesquisadas:
5.5.1. Nominais: sexo (feminino/masculino), Cor/raça (branca, negra, mulato,
oriental, outra), Religião (católica, protestante, judia, outra), Grau de parentesco (pai,
mãe, irmão(ã), esposo(a), filho(a), amigo(a) e outro) e tipo de morte (esperada,
inesperada, lenta e súbita).

5.5.2. Ordinais: idade do enlutado, idade do falecido, anos completos de estudo,
(em anos completos) e Tempo de morte do ente querido (nos últimos 3 meses, de 4 a
6 meses, de 7 a 9 meses, de 10 a 12 meses, de 1 a 2 anos, de 3 a 5 anos, de 6 a 10
anos, de 11 a 20 anos e mais de 20 anos) e Grau de proximidade na relação afetiva
com o falecido (a mais próxima que qualquer relação existente, a mais próxima que a
maioria das relações, tão próxima quanto a maioria das relações, não tão próxima
quanto a maioria das relações e não próxima dentre todas as relações existentes).

5.6. Processo de validação do TRIG
5.6.1. A tradução e adaptação transcultural do instrumento seguiram os passos de: a)
tradução por professor de inglês bilíngue; b) retro-tradução por professor de inglês
bilíngue e cego ao processo de tradução; c) comparação, consenso e revisão de estilo
por um grupo de jurados (psiquiatras TMA e FLN e dois leigos, um de nacionalidade
americana e outro de nacionalidade brasileira; ambos, bilíngues) que examinaram as
duas versões e, d) aplicação em amostra piloto com n = 30 enlutados visando à
verificação da compreensão semântica das instruções e da formulação dos itens e
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revisão para ajustes finais. Antes de iniciarmos o processo, obtivemos carta de
permissão dos autores originais (anexo 2).

5.6.2. Consistência interna do instrumento foi avaliada pelo coeficiente Alpha de
Cronbach e correlação item-total.

5.6.3. Validação de critério
5.6.3.1. Formação do critério clínico (padrão ouro) para luto complicado

Foram

considerados

com

luto

complicado

os

indivíduos

que

experienciavam a perda de ente querido apresentando sintomas típicos de luto (p. ex.,
anseio de busca pelo falecido, evitação de lembranças do falecido, sentimentos de
vazio e descrença pela vida ou dificuldade em aceitar a morte do falecido) em alto grau
de sofrimento psíquico associado à presença de complicações para a saúde física e/ou
mental, como descrito abaixo.

A) Ideação suicida: presença da mesma em forma de 'ideia de suicídio',
planejamento ou tentativa de fato. Não foi considerado critério se o desejo de
sua própria morte fosse atribuído ao outro, por exemplo, a Deus ou ao destino.
B) Agravamento de doença(s) pré-existente(s) ou desenvolvimento de uma ou
mais doença clínica e agravamento ou desenvolvimento de uma ou mais
doença mental.

Identificado os grupos com e sem luto complicado a partir do critério clínico, estes
foram analisados quanto à homogeneidade através do teste de Qui-quadrado para
variáveis categóricas e para as demais, utilizou-se o teste-t para variáveis paramétricas
e Mann-Whitney para as não paramétricas. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi
utilizado para identificar variáveis com distribuição normal. As análises multivariadas
foram feitas através da regressão logística.
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5.6.3.2. Sensibilidade, Especificidade e Pontos de Corte

Para alcançar este objetivo, o TRIG - versão em português brasileiro, foi
divido em quatro partes e suas variáveis, baseando-se na escala de Likert, ganharam
valores para as intensidades de cada resposta, dando-se cinco para o maior valor de
presença e um para a ausência de sintoma (Quadro 6 ). A saber; Parte I, composta de 8
itens e escore total máximo de 40, explora a conduta e os sentimentos do enlutado em
relação aos momentos imediatos após a perda; Parte II, de 13 itens e pontuação
máxima de 65, explora os sentimentos atuais do enlutado em relação ao falecido.
Ambas as partes têm 5 categorias de respostas (tipo Likert) que vão do
'completamente verdadeiro' (5 pontos) ao 'completamente falso' (1 ponto); Parte III,
de 5 itens, avalia fatos relacionados ao luto e tem 2 categorias de resposta, verdadeiro
(5 pontos) e falso (1 ponto) com inversão da pontuação para os itens 'Eu estava no
funeral da pessoa falecida' e 'Eu sinto que agora eu estou funcionando tão bem quanto
eu estava antes dessa morte' para garantir que todas as variáveis estivessem na
direção de quanto maior a presença dessas variáveis, maior a intensidade do luto e
parte IV composta de 2 itens: a) Olhando para trás, eu diria que minha relação com
esta pessoa era: 'a mais próxima que qualquer relação que eu já tive antes ou depois'
(5 pontos), 'a mais próxima que a maioria das relações que eu tive com as outras
pessoas' (4 pontos), 'Tão íntima quanto a maioria das minhas relações com os outros'
(3 pontos), 'não tão próxima quanto a maioria das minhas relações' (2 pontos) e 'não
muito próxima entre todas' (1 ponto). E, b) 'A morte desta pessoa foi': 'Esperada ou
lenta' (1 ponto) e 'Inesperada ou súbita' (5 pontos). Para sua avaliação foram somadas
as pontuações de cada item e se calculou os totais de cada uma de suas quatro partes.
O instrumento foi aplicado em entrevista única, preenchido pelo paciente podendo o
aplicador (TMA) esclarecer dúvidas se solicitado. Acrescentou-se à pesquisa, a
pergunta se o sujeito estava ou não em tratamento específico para o luto.

Para cálculo da Sensibilidade e Especificidade procurou-se o melhor ponto
a partir do qual se distingue luto complicado do não complicado na área sob a curva
ROC. A partir da maximização da sensibilidade e especificidade encontradas, puderamse encontrar os pontos de corte para delimitar pontos positivos e através de Regressão
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Logística Binária foram identificadas quais variáveis do TRIG contribuíram para
diferenciar os grupos com e sem luto complicado.

Quadro 6: TRIG – variáveis e seus escores para cálculo da sensibilidade e
especificidade.

Nota: As variáveis 'A pessoa que morreu era meu/minha (responda qual parentesco)',
'Quantos anos tinha essa pessoa que morreu?' e 'Há quanto tempo esta pessoa
morreu?' não entraram por não serem ordinais.
5.6.4. Validação de constructo: para verificar se no TRIG existiam variáveis com

alta correlação entre si a ponto de serem agrupadas e tomadas em conjunto
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como medida de um mesmo constructo foram realizadas Análise Fatorial
Exploratória (EFA) através do método de componentes principais (rotação
varimax e fatores com autovalores [eigenvalue] maior ou igual a 1) e Análise Fatorial
Confirmatória (CFA) a fim de validar os fatores encontrados na EFA, ou seja,
saber se esses fatores poderiam ser reduzidos ao menor número de variáveis e quais
destas ainda representariam os constructos sem perda de informação. Para isso foram
calculadas as covariâncias de todas as variáveis entre si e seus complementos (erros)
que formaram os fatores e depois entre os fatores. As medidas para avaliar o melhor
ajuste de modelo foram:


Qui-quadrado (no output está como CMIN): testa a hipótese
nula de que a estimativa de covariância residual é igual a uma
matriz composta apenas por zeros. Um valor significativo indica
inadequação dos dados ao modelo, porém é um índice que sofre
impacto negativo quanto maior a amostra. Isoladamente tem
pouco valor e é mais utilizado na comparação entre modelos e
métodos (Thompson, 2004 Apud Collares, 2012).



Qui-quadrado sobre graus de liberdade (no output está como
CMIN/DF): divide-se o valor do qui-quadrado pelo número de
graus de liberdade para obter um valor de ajuste ao modelo
menos sensível ao tamanho da amostra. Valores menores que 3
são preferíveis, mas valores abaixo de 5 são toleráveis (Hocevar,
1985; Byrne, 2001 Apud Collares, 2012).



GFI (goodness-of-fit index, índice de qualidade de ajuste): é um
coeficiente de determinação geral para modelos de equações
estruturais. É um valor análogo ao R² em regressão múltipla e
indica a proporção de variância-covariância explicada pelo
modelo. Valores maiores que 0,9 são considerados como
indicativos de elevada adequação ao modelo (Tanaka, 1993
Apud Collares, 2012).



AGFI (GFI ajustado para os graus de liberdade): correção
"parcial" do valor de GFI para o número de graus de liberdade.
Seu valor tende a ser similar ao GFI quanto menor seja o número
de parâmetros a ser estimado (Tanaka, 1993 Apud Collares,
2012). Como ainda é afetado com o aumento da amostra, tende
ao desuso.



NFI (índice de ajuste normalizado): compara o qui-quadrado
para o modelo testado contra o qui-quadrado para o modelo
basal presumindo que as variáveis mensuradas são
completamente independentes. Idealmente, valores maiores
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que 0,95 são desejados (Bentler, 2000; Thompson, 2004 Apud
Collares, 2012).


CFI (índice de ajuste comparativo): índice similar ao NFI, que faz
uso de uma distribuição de qui-quadrado não-central, e que
procura levar em consideração a complexidade de um modelo.
Idealmente, valores maiores que 0,95 também são desejados
(Thompson, 2004). A vantagem do uso do CFI é evitar a
subestimação do ajuste observado no NFI quando a amostra é
pequena (Bentler, 2000; Thompson, 2004 Apud Collares, 2012).



TLI (índice de Tucker Lewis): também conhecido como índice de
Bentler-Bonett não-normalizado (NNFI), é similar ao CFI.
Idealmente, valores maiores que 0,90 são desejados (Bentler
and Bonett, 1980 Apud Collares, 2012).



RMR (raiz quadrada média residual): é a raiz quadrada da média
dos quadrados dos resíduos e indica o valor absoluto médio dos
resíduos das covariâncias. Deve-se preferir o valor padronizado
do RMR para a interpretação (SRMR) (Hair Jr. et al., 2006 Apud
Collares, 2012).



RMSEA (raiz da média dos quadrados dos erros de aproximação):
ao contrário do RMR, o RMSEA possui uma distribuição
conhecida e, portanto, representa de forma mais adequada
quão bem um modelo se ajusta à população, não apenas à
amostra utilizada para a estimação (Thompson, 2004 Apud
Collares, 2012). Valores inferiores a 0,05 representam bom
ajuste. Valores de 0,05 a 0,08 representam ajuste moderado e
valores de 0,08 a 0,10 representam adequado ajuste (Brown &
Cudeck, 1993).



CN (Critical N); também chamado índice de Hoelter 0,05 e 0,01
(níveis de significância), adequação do tamanho da amostra ao
modelo postulado com 95% de confiança e 99% de confiança,
respectivamente. Este critério verifica a adequação do tamanho
da amostra, e não o ajustado modelo. A proposta deste índice é
uma estimativa do tamanho da amostra que seja
suficientemente adequado ao ajuste o modelo para o teste χ2.
Um valor que exceda 200 é indicativo que o modelo representa
adequadamente os dados amostrais.



Finalmente, para comparar a qualidade do ajuste dos modelos
concorrentes, foi utilizado 'Akaike Information Criterion' e
'Bayesian Information Criterion' (AIC e BIC, respectivamente). O
modelo escolhido é aquele com menor valor de AIC, indicando
menor perda de dados ao ajuste (Wikipedia, online, visto em
20/06/2014).
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Por último, uma Regressão Logística foi realizada para responder se idade do
falecido, tipo de morte, ter ido ao funeral do ente querido e se os fatores encontrados
na análise fatorial eram importantes ou não para diferenciar luto complicado de não
complicado.
Os dados foram analisados considerando nível de significância de 5%, em
pacote estatístico SPSS (versão 14) e AMOS (versão 16).

6.

RESULTADOS

6.1. Processo de tradução e adaptação do TRIG para o português
6.1.1. Equivalência Semântica: neste processo, os seguintes ajustes foram feitos.
a) A frase 'PREENCHER UM FORMULÁRIO SEPARADO PARA CADA PESSOA QUE
MORREU' na versão original vinha após o primeiro dado psicográfico1. Esta foi
antecipada para que todas as perguntas psicográficas levassem em
consideração essa informação.
b) Na versão original, a pergunta 'Essa pessoa morreu...' apresentava em suas
respostas, intervalos

de tempo com sobreposições que foram corrigidos

conforme quadro 7 (correções destacadas em azul).

Quadro 7: TRIG - Ajustes semânticos.

c) No estudo piloto, as alternativas de respostas da pergunta 'Olhando para trás
eu diria que minha relação com esta pessoa era:' tinham a palavra 'Íntima'
correspondendo a 'Closer' da versão original. Ela causou dúvida ao respondente
se a mesma se referia a conteúdo sexual ou erótico na relação. Então, a mesma

1

Dado psicográfico: estudo do comportamento social de um determinado grupo como estilo de vida,
hábitos, atividades opiniões, interesse, etc.
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foi redefinida para a palavra 'próxima'. A partir de então, obteve-se boa
aceitação e esclarecimento do seu significado.

A versão em português do TRIG foi aprovada pelos autores da versão
original, sendo denominada Inventário Texas Revisado de Luto - versão em português
do Brasil (Anexo 11.3).

6.1.2. Equivalência de conteúdo: a análise dos itens e consistência interna do
instrumento foram medidos pelo coeficiente Alpha de Cronbach e correlação itemtotal.
A. Para a Parte I do instrumento – primeiras reações no luto: alcançou alpha
de 0,735. A matriz de correlação para o agrupamento das 08 variáveis ('Depois que
essa pessoa morreu eu achei difícil me dar bem com certas pessoas', 'Eu achei difícil
trabalhar bem depois que essa pessoa morreu', 'Após a morte desta pessoa eu perdi o
interesse na minha família, amigos e por atividades externas', 'Eu sentia necessidade
de fazer coisas que o falecido queria fazer', 'Eu estava estranhamente mais irritado(a)
depois que essa pessoa morreu', 'Eu não pude prosseguir com minhas atividades
normais durante os três primeiros meses após a morte desta pessoa', 'Eu estava com
raiva da pessoa que morreu por ela ter me deixado' e 'Eu achei difícil dormir depois
que essa pessoa morreu'), que compõem esta parte está representada na tabela 1.

Tabela 1: TRIG - Matriz de correlação entre itens da parte I.
Dificuldade
de relação

Dificuldade
trabalhar

Perda de
interesse

fazer
coisas q
falecido
queria

Dificuldade
de relação
Dificuldade
de trabalhar

1,000

,519

,510

,123

-,173

,410

,115

,345

,519

1,000

,561

,157

-,074

,501

,187

,387

Perda de
interesse
Fazer coisas
q falecido
queria
Sentia-se
mais
irritado
Baixo
rendimento

,510

,561

1,000

,177

-,067

,408

,097

,321

,123

,157

,177

1,000

,063

,162

,143

,093

-,173

-,074

-,067

,063

1,000

,075

-,005

,052

,410

,501

,408

,162

,075

1,000

,161

,466

,115

,187

,097

,143

-,005

,161

1,000

,228

,345

,387

,321

,093

,052

,466

,228

1,000

Irritado após
a perda
Difícil dormir
no início

Sentiase mais
irritado

Baixo
rendimento

Raiva do
falecido

Difícil
dormir
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A matriz de relevância para estas variáveis está na tabela 2.
Tabela 2: TRIG - Relevância de cada variável dentro da parte I.
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

19,28

35,190

,535

,363

,683

18,96

34,182

,626

,456

,662

19,32

34,863

,551

,397

,679

Fazer coisas que o falecido
queria

19,76

40,563

,212

,055

,759

Baixo rendimento

19,08

34,780

,559

,364

,677

20,39

40,349

,229

,078

,754

18,67

37,185

,482

,280

,697

Dificuldade de relação
Dificuldade de trabalhar
Perda de interesse

Irritado após a perda
Difícil dormir

Interpretação e tomada de decisão: A variável destacada em azul na
Tabela 2 é a que mais contribui para o modelo. As variáveis destacadas em vermelho
na Tabela 2 aportaram contribuição muito modesta. A variável destacada em vermelho
na Tabela 1 faz correlação negativa com as demais variáveis. Se o investigador estiver
buscando uma forma de mensuração geral de como o luto se comporta, deve manter
todas as variáveis. No entanto, retirar a variável 'Eu estava estranhamente irritado(a)
após a morte desta pessoa' aumenta a precisão da escala, tornando o instrumento
mais calibrado. Nesse estudo, optamos por manter todas as variáveis.

B. Parte II do instrumento - reações atuais: alcançou alpha de 0,896. A matriz
de correlação para o agrupamento das 13 variáveis que compõem esta parte ('Eu ainda
choro quando penso na pessoa falecida', 'Eu ainda me sinto muito triste quando eu
penso na pessoa', Eu não posso aceitar a morte desta pessoa', 'Às vezes, eu sinto muita
falta desta pessoa', 'Até agora é doloroso lembrar desta pessoa', 'Eu estou preocupado
com pensamentos (e frequentemente penso) sobre esta pessoa que morreu', Eu
seguro minhas lágrimas quando eu penso nesta pessoa', 'Ninguém jamais tomará o
lugar desta pessoa em minha vida', 'Eu não posso evitar os pensamentos sobre esta
pessoa que morreu', 'Eu sinto que é injusto que esta pessoa tenha morrido', 'Coisas e
pessoas ao meu redor ainda me fazem lembrar a pessoa que morreu', 'Eu sou incapaz
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de aceitar a morte da pessoa que morreu' e 'Às vezes, eu ainda sinto a necessidade de
chorar pela pessoa que morreu'), corresponde a Tabela 3.

Tabela 3: TRIG - Relevância de cada variável dentro da parte II.
Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Ainda triste pelo falecido

47,13
46,56

117,311
124,296

,717
,709

,613
,577

,882
,885

Não posso aceitar morte
dele

47,54

115,469

,669

,589

,885

46,35

130,778

,522

,412

,893

46,65

122,813

,648

,524

,887

47,50

117,910

,635

,514

,887

O falecido é insubstituível

47,86
46,55

119,718
127,518

,554
,491

,361
,356

,891
,893

Não consigo evitar
pensamentos no falecido

46,92

120,268

,679

,558

,885

É injusta a morte dessa
pessoa

47,29

121,451

,501

,466

,894

Coisas me lembram do
falecido

46,64

130,377

,381

,223

,897

Sou incapaz de aceitar a
morte dessa pessoa

47,86

116,633

,654

,638

,886

Ainda sinto necessidade de
chorar pelo falecido

46,92

118,103

,688

,583

,884

Ainda chora pelo falecido

Sinto falta dele às vezes
Ainda dói lembrar do
falecido
Tenho pensamento sobre o
falecido
Escondo as lágrimas

Interpretação e tomada de decisão: todas as variáveis contribuíram
expressivamente para o modelo. Mesmo a variável 'coisas me lembram do falecido...'
(destacada em vermelho na Tabela 3) que, embora seja a de menor correlação itemtotal, ainda tem um R2 sugerindo uma contribuição da ordem de 22,3%. Considerado
manter todas as variáveis no instrumento.

C. Parte III do instrumento - Fatos relacionados: obteve um alpha de 0,280. A
matriz de correlação composta pelas variáveis 'Eu estava no funeral da pessoa
falecida', 'Eu sinto que realmente eu tenho sofrido pela pessoa que morreu', 'Eu sinto
que agora eu estou funcionando tão bem quanto eu estava antes dessa morte', 'Eu fico
transtornado a cada ano próximo da mesma data que a pessoa morreu ' e 'Às vezes, eu
sinto que eu tenho a mesma doença da pessoa que morreu' está apresentada na
tabela 4.
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Tabela 4: TRIG - Matriz de correlação entre os itens da parte III.

eu estava no funeral
eu realmente entrei
em luto
funciono tão bem
quanto antes
fico transtornado na
data de morte
às vezes sinto
mesma doença do
falecido

eu estava
no
funeral
1,000

eu
realmente
entrei em
luto
,003

funciono
fico
às vezes
tão bem
transtornad sinto mesma
quanto
o na data de
dça do
antes
morte
falecido
,088
,008
,048

,003

1,000

-,245

,287

,064

,088

-,245

1,000

-,364

-,094

,008

,287

-,364

1,000

,034

,048

,064

-,094

,034

1,000

Interpretação e tomada de decisão: A variável 'eu funcionava tão bem quanto
antes...', destacada em vermelho na Tabela 4, fez correlação negativa com as demais
variáveis. Um alpha tão modesto indica que as variáveis dessa parte não devem ser
agrupadas como mesma dimensão psicopatológica. Elas se referem a diferentes
aspectos do luto.

6.2. Características da amostra: foram incluídos 165 enlutados provenientes do
ambulatório de luto. Para as variáveis qualitativas (procedência do sujeito, sexo, raça,
religião, parentesco, tipo de relação afetiva com o falecido, tempo de luto e tipo de
morte) foram calculadas suas frequências em cada categoria (Tabela 5).
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Tabela 5: Perfil sociodemográfico da amostra.

Para as variáveis quantitativas idade do enlutado, escolaridade e idade do falecido,
foram calculadas média e desvio padrão, como mostra a Tabela 6.
Tabela 6: Perfil sociodemográfico – variáveis contínuas.
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A distribuição quanto à Idade do enlutado e escolaridade são melhores representadas
pelos histogramas abaixo (Gráficos 1 e 2 respectivamente), onde se percebe maior
concentração de idade dos 40 aos 60 anos e escolaridade mostrando grande
diversidade no padrão amostral.

Gráfico 1: Frequência da idade entre os enlutados.
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Gráfico 2: Frequência da escolaridade entre os enlutados.

6.3. Identificação dos grupos com e sem luto complicado a partir da aplicação do
critério clínico de luto complicado
Foi possível distinguir 69 indivíduos (41,9% da amostra) com luto
complicado (Tabela 7).
Tabela 7: Definição de luto complicado.
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As doenças clínicas e psiquiátricas encontradas nessa amostra foram
diagnosticadas por especialistas de suas respectivas áreas. A relação destas e sua
distribuição de frequência entre os grupos com e sem luto complicado estão
apresentadas na Tabela 8. Para 'Outro transtorno mental' foram aqui agrupados os
transtornos fóbicos e ansiosos, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos
somatoformes, transtornos dissociativos, transtornos do humor e transtornos
psicóticos agudos e transitórios.

Tabela 8: Frequências das doenças clínicas e mentais entre os grupos com e sem luto
complicado.

Nota: o destaque azul aponta as doenças de maior frequência no grupo com luto
complicado.
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6.3.1. Medidas de homogeneidade entre os grupos com e sem luto complicado
Uma vez identificados os grupos com e sem luto complicado, comparamos
suas características demográficas usando nível de significância de 5%.

6.3.1.1. Para as variáveis qualitativas (sexo, raça, religião, parentesco com o ente
querido, tipo de relação com o falecido, idade do falecido, tempo de luto e tipo de
morte) foram calculadas as frequências nos grupos com e sem luto complicado como
mostrado na Tabela 9.
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Tabela 9: Perfil sociodemográfico – Medida de homogeneidade entre os grupos com
e sem luto complicado.
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Interpretação:

a) Para sexo e raça: não houve diferença significante entre os grupos, ou seja,
luto complicado ocorre tanto em homens como em mulheres e em todas as
raças.

b) Para Religião: não houve diferença significante entre os grupos; no entanto, na
população com luto complicado, a religião predominante foi a espírita.

c) Para parentesco do falecido: a perda de filho(a) foi três vezes maior que
qualquer outro parentesco no grupo com luto complicado.

d) Forma de morte: a forma inesperada e súbita teve maior ocorrência no grupo
com luto complicado e aumenta o risco para o enlutado evoluir para luto
complicado (p = 0,008).

e) Para o tipo de relação (grau de proximidade) com o falecido: não houve
diferença significante entre os grupos. Porém, percebemos que a diferença
entre os grupos com e sem luto complicado se deu pelo laço genético,
especificamente se o falecido era filho ou filha.

f) Quanto ao tempo de luto, não houve diferença significativa entre os grupos,
sugerindo não haver tempo específico para luto complicado. Olhando o
instrumento por partes e para a Parte II, verificou-se que os indivíduos com luto
não complicado apresentaram picos de melhora dos sintomas de luto nos
tempos de 7 a 9 meses, 1 a 2 anos e 3 a 5 anos, e melhora estatística
significante (queda no escore total da Parte II) a partir dos 10 anos como
mostra o Gráfico 3. Os enlutados com luto complicado apresentaram o mesmo
traçado evolutivo de tempo, porém com os sintomas de forma mais intensa, ou
seja, quem tem luto complicado sempre tem maiores escores e essa diferença
se mantém ao longo do tempo (Gráfico 4).
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Gráfico 3: Distribuição média do escore (Parte II) em relação ao tempo de luto em
toda a amostra.

Gráfico 4: Distribuição média do escore (Parte II) em relação ao tempo de luto entre
os grupos com e sem luto complicado.
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6.3.1.2. Para as variáveis quantitativas (escolaridade, idade do falecido e idade do
enlutado) foi calculado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. A variável 'idade
atual do paciente' apresentou distribuição que pode ser aproximada para a
distribuição normal. As variáveis 'escolaridade' e 'idade do falecido' não apresentaram
distribuição para a normalidade. Usou-se, então, o teste-t para verificar se havia
diferença entre os grupos com e sem luto complicado para essas variáveis, como
mostra a Tabela 10.

Tabela 10: Perfil sociodemográfico (variáveis contínuas) entre os grupos com e sem
luto complicado.

Interpretação:
a) Quanto à escolaridade: verificou-se diferença significativa entre os grupos.

A média de anos formal e completos de escolaridade foi de 11,77 ± 4,71
anos para o grupo sem luto complicado e 9,43 ± 4,97 no grupo com luto
complicado (p = 0,002).
b) Idade do falecido: a idade média do falecido foi de 55,80 ± 24,46 anos no grupo
sem luto complicado e de 46,97 ± 24,35 no grupo com luto complicado
(p=0,027). Observou-se que quanto mais jovem o falecido, maior o risco para o
enlutado desenvolver luto complicado conforme visto na tabela 9 (p = 0,042) e
(teste χ² de tendência com p = 0,014).

6.3.2. Variáveis associadas ao luto complicado
Para verificar quais itens da escala TRIG conseguiam fazem associação com
o constructo 'luto complicado', foi realizada regressão logística pelo método Backward
Wald controlado pelas variáveis 'forma de morte', 'idade do falecido', 'anos de
escolaridade' e 'parentesco do falecido – filho(a)', que tornavam os grupos diferentes
entre si, conforme mostrado na Tabela 11.
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Tabela 11: Variáveis que apresentaram associação com luto complicado controlando
pelos fatores heterocedásticos.

Interpretação: sendo estas as variáveis que constituíram o constructo luto complicado,
agora temos luto complicado podendo ser identificado tanto pelo critério clínico
(criado pelo investigador) como pelo instrumento TRIG.

6.4. Sensibilidade e especificidade pela curva ROC
A área sob a curva ROC informa quanto cada parte do instrumento é
eficiente em separar os grupos com e sem luto complicado. Neste caso, o escore da
parte III e o escore total do instrumento vão identificar corretamente 71,4% e 71,3%
respectivamente os indivíduos com e sem luto complicado, conforme Tabela 12.

Tabela 12: Área sob a curva ROC e seus respectivos alphas de Cronbach.
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Uma vez estabelecidos os pontos de maximização na área da curva ROC,
foram calculados os valores de sensibilidade e especificidade para cada parte e escore
total do instrumento, como mostrado na Tabela 13.
Tabela 13: Valores da sensibilidade e especificidade para cada parte do instrumento
e no seu total.
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6.5.

Pontos de Corte para delimitar pontos positivos
Para todas as partes do instrumento e a partir da maximização da

sensibilidade e especificidades encontradas puderam-se encontrar os pontos de corte
que separaram os grupos com e sem luto complicado (Tabela 14).

Tabela 14: Média dos escores para ponto de corte positivo.

Interpretação: Para a somatória dos escores totais das partes I e II houve
dois picos. Quanto mais alto for o ponto de corte (≥ 82), estará se incluindo sintomas
com maior intensidade, consequentemente, menos pacientes serão identificados
como positivos para luto complicado. Há ainda a opção de se escolher o ponto de
corte pela média desses dois picos que é igual a 80,5. Em resumo, cada parte tem seu
ponto de corte e o pesquisador é livre para optar pelo total das partes ou considerá-las
uma a uma.

Bem, pôde-se perguntar que variáveis dentre as demográficas, psicográficas e as
psicopatológicas se faziam importantes na discriminação para luto complicado, o que
foi respondido por regressão logística, conforme dados da Tabela 15.

Tabela 15: Variáveis que apresentaram associação com luto complicado, levando em
consideração a média dos escores das partes I, II, III e total - Regressão
logística I.
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6.6. Validade de constructo
6.6.1. Análise fatorial exploratória
Utilizando-se o método de componentes principais com rotação varimax,
foi investigado se havia variáveis entre os itens da escala com alta correlação, ou seja,
medindo o mesmo constructo, e a análise nos revelou sete fatores com autovalores
maiores ou igual a 1, como mostrado na Tabela 16.
Tabela 16: Análise fatorial exploratória – fatores das partes I, II e III.
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Achados os fatores pela análise fatorial no presente trabalho, nos perguntamos
se algum deles seria importante para diferenciar luto complicado de não complicado.
O resultado, por Regressão Logística Univariada, foi sim para os fatores 'Depressão' e
'Dor' por apresentarem p-valor igual a 0,033 e 0,003, respectivamente.

6.6.2 Análise fatorial confirmatória:

Para esta medida, foram calculadas as covariâncias de todas as variáveis
entre si e seus complementos (erros) que formaram os fatores e depois entre os
fatores. Contamos com quatro medidas para avaliar o melhor ajuste de modelo
encontrado. O comparative fit index (CFI), o Tucker-Lewis Index (TLI), o root mean
square error of approximation (RMSEA) e o standardized root mean square residual
(SRMR). Para o RMSEA e SRMR, valores inferiores a 0,05 representam bom ajuste.
Valores de 0,05 a 0,08 representam ajuste moderado e valores de 0,08 a 0,10
representam adequado ajuste (Brown & Cudeck, 1993). Finalmente, para comparar a
qualidade do ajuste dos modelos concorrentes, foi utilizado o Akaike Information
Criterion e o Bayesian Information Criterion (AIC e BIC, respectivamente), com valores
menores indicando melhor ajuste do modelo. Foram escolhidas as relações
significantes ao nível de 5%. Do modelo final (Tabela 17), seus ajustes (Tabela 18) e
parâmetros (Tabela 19) emergiram dois fatores mais robustos, 'Dor' e 'Depressão'.
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Tabela 17: Análise Confirmatória - melhor ajuste para os fatores encontrado na
análise fatorial.

Tabela 18: Parâmetros de ajuste para o modelo final - Regressão logística II.
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Tabela 19: Análise confirmatória - parâmetros para o modelo final.
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Agora, pode-se perguntar quais variáveis seriam importantes para prever luto
complicado, considerando os fatores emergidos da análise confirmatória.

Esta pergunta foi respondida por Regressão Logística Multivariada (Tabela 20).
Entraram para o modelo: a) todas as variáveis com diferença significativa entre os
grupos: as parte I, II, III e IV do instrumento, as variáveis de controle da primeira
regressão (forma de morte, idade do falecido, anos de escolaridade e 'parentesco do
falecido ser filho ou filha), religião e sexo do enlutado e b) as variáveis que constituem
os fatores 'Depressão' e 'Dor', ambos da análise confirmatória. Resultado: idade do
falecido (p = 0,059), fator depressão (p = 0,045), e as variáveis 'eu fico transtornado a
cada a cada ano, próximo da época que a pessoa morreu' (p = 0,002) e 'às vezes eu
sinto que eu tenho a mesma doença da pessoa que morreu' (p < 0,001). O fator 'dor'
da análise confirmatória não ficou no ajuste de modelo final desta regressão.

Tabela 20: Variáveis que apresentaram associação com luto complicado,
considerando os fatores emergidos da análise confirmatória Regressão logística III.
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7.

RESUMO DOS ACHADOS

1. O presente trabalho foi realizado numa população de 165 enlutados, destes, 69
com luto complicado, e 96 sem luto complicado, provenientes 68% do
ambulatório de luto, apresentando características de moda [medida que
aponta o valor que é mais frequente numa distribuição de valores (Pereira,
2010)] serem predominantemente feminina (84%), católica (53%), branca
(61%), apresentar laço de consanguinidade ou afinidade com o falecido
predominantemente em primeiro grau e, na relação de proximidade com o
falecido, esta ser considerada próxima ou a mais próxima já experienciada na
vida do enlutado. O enlutado apresentava idade atual de 48,96 ± 14,82 anos
(média ± desvio padrão) e bom nível de escolaridade, com média de 10,79 anos
de escola formal. A idade média do falecido foi de 52,11 anos.

2. Quanto à validação, o instrumento apresentou boa consistência interna,
alcançou bons níveis de sensibilidade e especificidade. Foi capaz de discriminar
ponto de corte para discriminar luto complicado e mostrou que, utilizando o
escore total do instrumento (somatória das partes I, II, III e IV), podemos
classificar corretamente 71,3% dos indivíduos com e sem luto complicado.
Através de regressão logística multivariada, foi possível identificar que o 'escore
total do instrumento' e as variáveis 'idade do falecido', 'fico transtornado a
cada ano próximo à mesma data de morte do falecido', 'às vezes sinto que eu
tenho a mesma doença do falecido' e o fator depressão da análise
confirmatória (aglutinado de sintomas da parte II do instrumento)' foram as
variáveis que fizeram maior correlação com luto complicado.

3. Os fatores de risco para os enlutados discriminados pelo TRIG nessa amostra
foram baixa escolaridade, idade do falecido, falecido ser filho(a), morte súbita
ou inesperada, e o escore total do TRIG ser maior ou igual a 104.
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8. DISCUSSÃO: para conforto didático, a discussão será apresentada seguindo o
roteiro da análise estatística, abaixo descrito:
8.1. Sobre a versão portuguesa do TRIG
 Processo de tradução e adaptação para o português;
 Análise da consistência interna do instrumento;
 Comparação entre amostras do trabalho de referência e este;
 Sensibilidade, Especificidade e Ponto de corte;
 Análise Fatorial e
 Análise confirmatória.
8.2. Sobre o luto Complicado
 Homogeneidade entre os grupos com e sem luto complicado;
 Variáveis que compuseram o constructo luto complicado;
 Fatores de risco para luto complicado encontrados pelo TRIG e
 Estimativas de risco para desenvolver luto complicado

8.1. Sobre a versão portuguesa do TRIG
O processo de tradução e adaptação para a língua portuguesa transcorreu
sem grandes dificuldades, e recebeu pequenas adaptações à língua portuguesa. A
versão para o português realizada por de Barros em 2008, precisou fazer adaptação
específica em duas questões, haja vista o enlutado serem pais adultos e a perda ser
criança, sem variações nessas categorias. Tais adaptações não atendem à diversidade
de outros tipos de enlutados e perdas, tornando necessária nova adaptação do
instrumento para uso deste em outras populações.
A equivalência técnica foi alcançada por terem sido usados os mesmos
métodos de coleta de dados utilizados no trabalho de referência (Faschingbauer,
Zissok e Devaul, 2005), ou seja, luto com diversos períodos de tempo, população com e
sem tratamento específico, garantindo que casos de leve a graves fossem incluídos,
diversidade no grau de parentesco e na forma de morte.
Com relação à consistência interna do TRIG - versão português do Brasil, os
valores encontrados para o Alpha de Cronbach, de 0,678 para a parte I (que estuda as
primeiras reações ao luto), e de 0,897 para a parte II (que estuda as reações em torno
do momento atual de aplicação do instrumento), foram tão bons quanto os do
trabalho original, em que 0,70 e 0,679 correpondem respectivamente às partes I e II.
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A Parte III (fatos relacionados ao luto) alcançou um alpha modesto,
demonstrando que, realmente, como no estudo de referência, essas variáveis não
devem ser agrupadas como uma dimensão ou constructo. Elas devem ser estudadas
em separado, porque estão avaliando aspectos do luto diferentes entre si.

As validações para o alemão (Langner e Maercker, 2005), francês (Paulhan
e Bourgeois, 1995), espanhol (García et al., 2005) e turco (Yildiz e Cimete, 2011)
também encontraram bons níveis de consistência interna para as dimensões I e II do
instrumento, denotando adequação e coerência dos itens, seja na composição da
escala total, seja nas subescalas I e II, motivo pelo qual todas as variáveis ficaram no
modelo final.

As qualidades psicométricas do TRIG foram avaliadas no trabalho de
referência em uma amostra de 57 pacientes não internados, com idade média de 37,3
anos (faixa etária de 19 a 74 anos), e média de anos formais de estudo de 11,5 anos.
Eram 44 mulheres e 13 homens, sendo 65% brancos, 62% mulheres. Todos tinham tido
uma morte na família, mas não está publicado o resultado por parentabilidade.
Subsequentemente, foram incluídos 211 enlutados com dados colhidos pelo serviço de
postagem do correio local dos Estados Unidos (Faschingbauer, Zissok e Devaul, 2005).

No

presente

estudo,

os

enlutados

são

29%

mais

velhos,

predominantemente do sexo feminino, e com percentual 34% maior deste gênero do
que no estudo de referência. O número de católicos e protestantes nessa amostra foi
respectivamente de 53% e 24%, enquanto no de referência foi respectivamente 26% e
40%. Ou seja, no presente estudo o número de católicos é 2 vezes maior, enquanto a
metade da população é protestante no trabalho de referência. Quanto às raças e
escolaridade, ambas as amostras são praticamente iguais. As amostras de ambos os
trabalhos foram consideradas semelhantes, haja vista as médias do trabalho de
referência estarem contidas no intervalo de confiança das médias do presente
trabalho. A intensidade de diferença entre as médias pode ser vista no quadro 8.
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Quadro 8: Semelhanças e diferenças entre a amostra deste estudo e o de
Faschingbauer et al. (2005).

Foram alcançados bons níveis de sensibilidade e especificidade pela área
da curva ROC e, a partir da maximização de seus pontos, encontrou-se o ponto de
corte positivo para luto complicado de 104.

Na análise fatorial do presente trabalho, cada fator recebeu o nome da
emoção ou estado do 'eu' que melhor o representava. Na parte I do instrumento,
foram encontrados os fatores 'Depressão' e 'Raiva I'. Na parte II, os fatores 'Dor', 'Raiva
II' e 'Falta do falecido'. Na parte III, os fatores 'Consciência do luto' e 'Identificação com
o falecido'.
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Futterman et al. (2010), em seu estudo de EFA somente para a parte II do
TRIG, encontraram três fatores. O 'Nonacceptance', o 'Emocional response' e
'Thoughts' respectivamente semelhantes ao 'Raiva' 'Dor' e 'Falta', encontrados neste
estudo como constructos do universo luto.

No presente trabalho, para a análise fatorial confirmatória foram
consideradas as covariâncias de todas as variáveis das Partes I, II e III, entre si e entre
os fatores. O modelo de ajuste final revelou 9 variáveis muito correlacionadas entre si,
e foram resumidas em dois grandes fatores identificados como 'Dor' e 'Depressão',
alcançando alpha de Cronbach de 0,828 com IC (95%) = [0,786 a 0,865].
Interpretação:
a. Usar o instrumento de forma original composto de 8 itens da Parte I, 13 da
Parte II, 5 da Parte III e 6 da Parte IV nos dá um α-Cronbach de 0,885. Ao serem
retiradas as variáveis que apresentam correlação abaixo de 0,40 e as de
correlação negativa, tem-se um α-Cronbach melhorado para 0,899. Diminuir o
instrumento de 26 para 9 variáveis, ou seja, para os 2 fatores, obtem-se um αCronback reduzido para 0,828 (o modelo continua considerado bom). Esta
redução é esperada porque o alpha é afetado pelo número de variáveis. O
benefício da forma reduzida é do ponto de vista estatístico. Quanto menor o
questionário, mais rápida é sua aplicação.
b. As variáveis que não entraram neste modelo são importantes para estudar
luto, porém não são significativamente correlacionadas com os fatores. Ou
seja, elas estudam aspecto(s) diferente(s) do estudado pelos fatores 'Dor' e
'Depressão'. Então, a decisão de usar um questionário maior ou menor,
depende do constructo que se quer avaliar no universo luto. Por exemplo, para
estudar o constructo de luto complicado, elas não são necessárias.

8.2. Sobre o luto complicado
Examinando a distribuição da amostra na parte I (primeiros momentos do
luto), havia a distinção de três modas: os enlutados estavam agrupados quanto à
presença dos sintomas em médio a muito presente. Na parte II (faixa de tempo de
após os três meses até o tempo atual), houve uma única concentração em torno de
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presente e muito presente. Já apontava na direção que as pessoas não estavam
somente em luto, mas estavam enfrentando dificuldades com o luto.
Ao serem aplicados os critérios clínicos para luto complicado, pôde-se
observar que a prevalência de enlutados com luto complicado em nossa amostra era
de 42%; e desses, 46% provenientes do ambulatório de luto. Esse dado corrobora com
Bergman et al. 2010, de que quem procura os serviços formais para luto apresenta
depressão, baixa habilidade de enfrentamento e baixa percepção quanto a si, sua
saúde e suas capacidades. A prevalência de luto complicado na população geral varia
de 2,4 % (Fujisawa et al., 2011) a 6,7% (Kersting et al., 2011) e entre os idosos de 25%
(Newson et al., 2011). Nossos achados foram semelhante à frequência de 44,3%
registrada por Shear et al. (2006), em seu trabalho de rastreio do luto complicado
entre os sobreviventes 1,5 anos após os ataques terroristas de 11 de setembro de
2001, e que tinham se beneficiado por 18 meses de um programa de apoio a estas
vítimas.

Os critérios de luto complicado criados por Prigerson et al. (1999) foram
medidos com o instrumento Inventory of Traumatic Grief- Revised (ITG-R)
(Prigerson e Jacobs, 2001b), um questionário validado de 32 itens com alta
consistência interna (α-Cronbach = 0.92, sensibilidade = 0.93; especificidade = 0.93).
Os critérios de luto complicado criados por Horowitz et al. (1997) foram medidos pelos
instrumento Complicated Grief Module (CGM) (Horowitz et al., 1997), uma lista de 30
sintomas que alcançou α-Cronbach = 0.49 – 0.58). Horowitz et al. (1997) selecionou
sete itens do CGM como um pequeno grupo de sintomas capaz de diagnosticar luto
complicado e a versão Germânica dessa versão alcançou sensibilidade = 0.60,
especificidade = 0.99 e valor preditivo = 0.96. Forstmeier e Maercker (2007)
compararam os dois sistemas diagnósticos para luto complicado e observaram que
somente 2 pacientes (0.4%) da amostra foram diagnosticados de acordo com os dois
sistemas diagnósticos.

Para rastreamento de luto complicado, podemos citar ainda o Inventory of
Complicated Grief (ICG) (Prigerson et al., 1995), um instrumento de 19 itens que a
partir de escore total ≥ 25 prediz resultados negativos para a saúde (Prigerson et al.,
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1995) e o Brief Grief questionnaire (BGC) (Shear et al, 2006), uma escala de cinco itens
aplicada aos indivíduos que procuraram apoio em serviços de atendimento à saúde
mental após os ataques de 11/setembro à cidade de Nova York, e posteriormente
validada para o japonês pelo método de análise fatorial ao ser capaz de agrupar
pacientes com luto complicado, e outro grupo com estresse psicológico não específico
medido pelo instrumento K6 (Ito et al., 2012).

No presente trabalho, para verificar quais itens do TRIG faziam associação
com luto complicado, foi realizada regressão logística controlada pelas variáveis que
tornavam os grupos com e sem luto complicado [forma de morte, idade do falecido,
escolaridade do enlutado e falecido ser filho(a)] e encontramos as variáveis que
estavam medindo má adaptação ('Eu não pude prosseguir com minhas atividades
durante os três primeiros meses', 'Tinha dificuldades para dormir' e 'Pensamentos
obsessivos sobre o falecido'), Dor ('Ainda choro quando penso no falecido', 'Até agora
é doloroso', 'Me seguro pra não chorar', 'Sinto que sofro', 'fico triste no período de
aniversário de morte'), Não aceitação ('não aceito a morte dele(a), 'ninguém tomará o
lugar desta pessoa' e 'sou incapaz de aceitar a morte dessa pessoa) e Procura pelo
falecido ('sinto a mesma doença que o falecido).

Prigerson et al. apud Delalibera (2011) criaram o Prolonged Grief Disorder
Instrument (PG-13), validado para o português de Portugal em amostra com 22,5% da
população com sintomas de luto prolongado. Essa validação alcançou consistência
interna muito boa (α=0,932) e sua análise fatorial mostrou que os domínios 'dor
emocional', 'tristeza/pesar' ou 'episódios de tensão relacionados com a ‘perda'
representavam majoritariamente o constructo luto complicado naquela escala
(Delalibera 2011).

Simon et al. (2011), usando o Inventory of Complicated Grief numa
população de 782 enlutados, aplicaram um critério clínico para luto complicado criado
por eles e, a partir daí, distinguiram 288 sujeitos com luto complicado, e 377 sem.
Somente ao grupo identificado com luto complicado fez uma análise fatorial para
descobrir quais sintomas daquele surgiriam fazendo associação a luto complicado
(processo semelhante ao presente trabalho). Encontraram seis fatores que mediam
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respectivamente os seguintes domínios psicopatológicos: procura e anseio pelo
falecido, raiva do falecido, choque e descrença na morte do falecido (equivale ao 'não
aceitação' encontrado no nosso trabalho), estranhamento em relação aos outros,
alucinações do falecido (é uma forma de procura pelo outro) e mudança
comportamental que corresponde ao cluster de má adaptação do nosso trabalho.
Cada um deles, desses três trabalhos, usou um instrumento diferente para
medida psicopatológica, mas todos encontraram domínios psicopatológicos próximos
entre si, o que nos faz considerar que a presença destes domínios em nível intenso seja
um marcador para o diagnóstico de luto complicado. Freud (1917) já apontava que o
que definia a melancolia era a presença de sentimentos de baixa autoestima, a procura
pelo objeto perdido em níveis psicóticos como alucinações, e a identificação maciça
com o objeto perdido e sentimentos de ambivalência. Tudo isso somados à intensa dor
psíquica e desvios de atitudes normais perante a vida, de tal modo que a intensidade
dos sintomas de luto normal era aumentada e sua duração prolongada. No presente
trabalho, a predominância no grau de proximidade com o falecido foi a de vínculo
muito próximo, com pouca expressão para o componente de ambivalência numa
população predominantemente católica. Talvez, por uma culpa cristã, não possam
entrar em contato direto com seus sentimentos de raiva pelo falecido. Os trabalhos
acima mencionados não informam a frequência da população quanto à religião. Em
nossos achados a variável tempo não foi critério para a definição de luto complicado.
Nossos achados corroboram com os achados de Zisook (1987) de que muitos sintomas
e comportamentos relacionados ao luto continuam presentes por anos, talvez,
indefinidamente. De acordo com os resultados obtidos e conforme Delalibera et al.
(2011), o critério tempo não assume, na nossa população, a relevância que Prigerson
(1999) e Prigerson e Jacobs (2001a,b) lhes atribui.

Os fatores de aumento de risco para os enlutados discriminados pelo TRIG
nessa amostra foram baixa escolaridade, idade do falecido (ser jovem aumenta o risco
para luto complicado, e falecido acima de 75 anos de idade passa a ser fator protetor
para o enlutado não desenvolver luto complicado), o enlutado ter grau parental do
tipo filho(a) (sugerindo que o impacto de significância para o grupo com luto
complicado se deu pelo rompimento da ordem 'natural' e esperada na morte dos pais
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anteceder à morte de seus filhos), a forma de morte do ente perdido ser inesperada
ou súbita, o escore total da escala (somatória das partes ser maior ou igual a 104), e
embora religião como um todo não tenha tido significância, foi possível ver uma
tendência de maior frequência de luto complicado entre os enlutados da religião
espírita. Observou-se que, do constructo luto complicado, as variáveis 'eu fico
transtornado a cada ano próximo da data em que a pessoa morreu' e 'às vezes eu
sinto que eu tenho a mesma doença da pessoa que morreu', quando presentes, e na
sua maior pontuação, aumentam as chances do enlutado ter luto complicado em 3,4 e
4,6 vezes respectivamente; e, tomando as variáveis 'idade do falecido' e 'fator
depressão' como contínuas, pode-se dizer que, quanto mais jovem o falecido, e
quanto mais presente o fator depressão, maior é a propensão do enlutado para
desenvolver luto complicado.

Estudos apontam maior prevalência de luto complicado em enlutados por
catástrofes (Shear et al., 2006; Neria et al., 2007; Ghaffari-Nejad et al., 2007) ou
mortes violentas (Mancini et al., 2011; Mitchell et al., 2004; Vessier-Batchen e Douglas
D, 2006), e entre pais que perderam filho criança (Keesee et al., 2008; Meert et al.,
2001). Outros fatores de riscos foram sexo (Shear et al., 2006; Neria et al., 2007),
antecedente de distúrbio do humor (Simon et al., 2007), baixo suporte social (Ott,
2003), vínculo com o falecido do tipo inseguro (Johnson et al., 2007; Vanderwerker et
al., 2006), experiência de cuidar positiva com o falecido (Chiu et al., 2010; Tomarken et
al., 2008; Schulz et al., 2006; Boerner et al., 2004 e temperamento pessimista (Piper et
al., 2001; Robinson e Marwit, 2006), que são avaliados com outros instrumentos.

8.3. Estimativas de risco para desenvolver luto complicado
Seguindo o modelo de regressão logística, foi possível estimar a
probabilidade de um enlutado evoluir para luto complicado, caso ele apresente a
somatória das seguintes condições: ter perdido filho ou filha, ser da religião espírita, e
ter pontuação na TRIG de 150. Ou seja, este enlutado tem 97% de chance de evoluir
para luto complicado (Tabela 21).
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Tabela 21: Estimativa de risco para luto complicado.

E fixando o valor total do TRIG para 104, temos as seguintes variações
(Tabela 22):

Tabela 22: Estimativas de risco para luto complicado.
Escore total
do TRIG ≥ 104
sim
sim
sim
sim

Perder
filho (a)
sim
sim
não
não

Enlutado for
espírita
sim
não
não
sim

Probabilidade de ter
luto complicado
85%
60%
36%
69%

9. PONTOS FORTES DO ESTUDO

a. Discriminou e replicou achados da literatura sobre quais sintomas
psicopatológicos constroem a dimensão luto complicado.

b. Oferecer instrumento de acurada identificação do luto complicado, que possa
ser utilizado por clínicos e psiquiatras.

10.

LIMITAÇÕES
a. Não coletamos informações sobre a renda do enlutado. Assim, não
analisamos a hipótese confirmada na validação original do TRIG que mulheres,
as quais são tradicionalmente recompensadas em suas culturas pela
dependência

dos outros e

que

frequentemente são

dependentes

financeiramente de seus maridos, sofreriam maiores rupturas após a perda
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quando comparadas ao homem cuja vida e comportamento cultural são
esteriotipadamente encorajados à autossuficiência.

b. Até o planejamento deste estudo não havia sido publicado o DSM-5, motivo
pelo qual elegemos critérios clínicos para luto complicado baseados na
literatura e experiência clínica. Constatamos que todos os enlutados que
receberam o diagnóstico de luto complicado nesse estudo entrariam nos
critérios diagnósticos para luto prolongado segundo o DSM-5.

11. CONCLUSÕES

a. O TRIG - versão português do Brasil foi um instrumento válido, confiável, de
fácil e rápida aplicação.

b. Como medida para identificar luto complicado, sugerimos o TRIG com ponto
de corte igual a 104.
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12. ANEXOS
12.1: Folha de resposta do 'Texas Revised Inventory of Grief' (Faschingbauer, Zissok e
Devaul, 2005).
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12.2: Carta autorização do autor para tradução do TRIG para o português e estudo de
validação.
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12.3: Folha de resposta do TRIG, versão português do Brasil.
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12.4: Artigo submetido à Revista Brasileira de Psiquiatria.
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12.4: Artigo submetido à Revista Brasileira de Psiquiatria.

75
12.4: Artigo submetido à Revista Brasileira de Psiquiatria.
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12.4: Artigo submetido à Revista Brasileira de Psiquiatria.
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