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ESTÁGIOS DO PROCESSO DE MORRER 
 

A psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, em contato com pessoas gravemente doentes e/ou 
com prognóstico reservado, estabeleceu cinco estágios emocionais relacionados ao 
adoecimento e ao processo de morrer. Esses estágios não devem ser vistos como fixos 
ou até mesmo de ocorrência linear, considerando a realidade de cada pessoa e as 
particularidades da vivência do adoecimento e do processo de morte.  

Estágios: 

1. Negação (ou negação e isolamento): comum no momento do diagnóstico. Há a 
negação do adoecimento, o que impacta na não consciência sobre o seu estado de 
saúde. 
 

2. Raiva: Expressão da ira diante do adoecimento, relacionando-se com a possibilidade de 
interrupção da vida e com a perspectiva mais próxima da morte. 

 
 

3. Barganha: Tentativa de retardar a morte, de adiamento. Tem que incluir um prêmio 
oferecido por “bom comportamento”, estabelece também uma “meta” auto-imposta 
(por exemplo, o casamento de um filho, o nascimento de um neto) e inclui a promessa 
implícita de que o paciente não pedirá outro adiamento, caso o primeiro seja concedido. 
A maioria das barganhas é feita com Deus, são mantidas geralmente em segredo, ditas 
nas entrelinhas e no confessionário.    
 

4. Depressão: vive-se a experiência do adoecimento atrelada as repercussões 
emocionais e sociais dela, com a expressão dos sentimentos e da 
tristeza por essa vivência. A autora identifica dois tipos de 
depressão: 

• Reativa: associada a situações concretas, tais como 
elevados encargos financeiros do adoecimento e 
da hospitalização; a possibilidade de 
perda de emprego devido a afastamentos 
prolongados; reorganização da rotina 
familiar; mudança dos cuidados de 
crianças e idosos sob sua responsabilidade. 
Tais circunstâncias aumentam a tristeza e 
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o sentimento de culpa dos pacientes. A depressão reativa requer diálogo, e até 
intervenções ativas, e cessa quando os problemas vitais que estavam preocupando 
o paciente são resolvidos. 
 

• Preparatória: esse tipo de depressão diz respeito à aflição inicial a que o paciente 
terminal é obrigado a se submeter, atuando como instrumento na preparação 
para a perda iminente de todos os objetos amados, para facilitar o estado de 
aceitação da morte iminente. A depressão preparatória, por sua vez, é silenciosa, 
havendo pouca ou nenhuma necessidade de palavras, a comunicação se expressa 
mais por um sentimento compartilhado, traduzido através de um toque carinhoso 
de mão, um afago nos cabelos ou apenas por um olhar silencioso. Esse é o 
momento em que a interferência excessiva de visitantes que tentam animá-lo 
atrasa a sua preparação emocional, em invés de incentivá-la. 

  

5. Aceitação: caraterizada pela relação menos conflituosa com sua doença e seu 
prognóstico, o que afeta as reações emocionais do paciente. 

 
É importante perceber que as repercussões emocionais do adoecimento, assim como a 
experiência dessa doença e o contato com a possibilidade e a concretude da morte, não 
afetam apenas a uma pessoa, mas sim a muitas outras que o apoiam e são consideradas 
como a sua família. 

 

      Referências: 

NEVES, A.V. et al. 100 questões comentadas para provas e concursos em Psicologia 2020. 
4. ed. Salvador: Editora Sanar, 2019. 

NEVES, A.V. Psicologia da saúde e hospitalar. Apostila do curso SanarPsi. Salvador: Sanar, 

2017. 

 


