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Resumo: Perdas gestacionais são eventos que afetam o casal, provocando sentimentos de 
dor e sofrimento que atingem ambos os pais. Trata-se de um trauma na vida do casal e po-
dem ser estigmatizantes. As habilidades do casal para lidar com essa perda dependem da 
capacidade de cada membro do casal para enfrentar situações difíceis. Buscamos identificar 
e sintetizar estudos qualitativos, que tiveram como unidade de análise o casal, relatando os 
resultados relativos a percepção da experiência de luto. Realizamos revisão de escopo. Fo-
ram utilizadas as bases de dados PsycINFO e PsycARTICLES. Muitos pesquisadores têm 
se preocupado com as causas das perdas gestacionais (n = 24) apontando os impactos e 
consequências dessas perdas para mulheres. Outros se preocupam em conhecer o compor-
tamento de pais enlutados (n = 05) tanto por perdas gestacionais como perdas de crianças. 
Apenas um pesquisador abordou o impacto dessas perdas nos homens (n = 01). Os estudos 
que atendem rigorosamente ao objeto desta revisão (n = 05), ressaltam as diferenças de gê-
nero como fatores de impacto no processo de elaboração do luto por perda gestacional, a-
pontando como fatores coadjuvantes no auxilio à elaboração do luto, a religião e o apoio 
decorrente das relações familiares e sociais. Palavras-chave: perda gestacional, casal, luto, 
revisão de escopo 

Abstract: Gestational losses are events that affect the couple, causing feelings of pain and 
suffering that affect both parents. It is a trauma in the couple's life and can be stigmatizing. 
The couple's abilities to deal with this loss depend on each couple's ability to cope with dif-
ficult situations. We sought to identify and synthesize qualitative studies, which had as a 
unit of analysis the couple, reporting the results regarding the perception of the experience 
of grief. We performed scope review. The PsycINFO and PsycARTICLES databases were 
used. Many researchers have been concerned with the causes of gestational losses (n = 24) 
pointing out the impacts and their consequences for women. Others are concerned with 
knowing the behavior of bereaved parents (n = 05) for both gestational and child losses, and 
one addressed the impact of these losses on men (n = 01). Studies that strictly address the 
object of this review (n = 05) highlight gender differences as impact factors in the process 
of elaboration of bereavement for gestational loss, pointing as supporting factors to assist in 
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the elaboration of bereavement, religion and support arising from family and social rela-
tionships. Keywords: gestational loss, couple, grief, scope review 

Introdução 

A gravidez é um processo fisiológico, vivenciado sucessivamente no ciclo de vi-
da por muitas mulheres e, em muitos casos, trata-se de condição saudável, não necessi-
tando de tratamento específico (MINISTÉRIO da Saúde/Direção-Geral de Saude - 
DGS, 2015). À condição/estado de carregar um embrião ou feto em desenvolvimento 
dentro do útero, chamamos gravidez ou gestação, e este é um momento de muita satis-
fação para a grande maioria das mulheres (CINCinnati Children’s, 2010). Nem todas as 
mulheres são capazes de manter a gravidez até atingir o nascimento de um bebê vivo 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO], 2015). Quando “qualquer gravidez 
não resulta em pelo menos um nascimento vivo” e ocorre a interrupção da gravidez, seja 
essa interrupção espontânea, seja a interrupção induzida, chamamos “perda gestacional” 
(ZEGERS-HOCHSCHILD et al, 2017).  

Inúmeros casais engravidam por diversas vezes e em muitas delas, não conse-
guem sucesso com a gestação (VOLKMER et al, 2006), sendo estas perdas gestacionais 
identificadas de acordo com situações e características específicas (NAZARÉ et al, 
2010), e de acordo com o momento de sua ocorrência, isto é, se  ocorrem ao longo da 
gravidez ou se ocorre após o parto. Muitos pesquisadores têm se preocupado com as 
causas das perdas gestacionais nas mulheres, apontando os impactos e as respectivas 
consequências dessas perdas em suas vidas. Nesses estudos são abordados, desde os 
aspectos relacionados às questões físicas até aqueles referentes aos sentimentos e emo-
ções das mulheres diante da perda gestacional (BATISTA et al,  2016; KOLTE et al, 
2015; MORREALE et al, 2010; VOLKMER; COVAS, 2008). Já com relação aos im-
pactos das perdas gestacionais especificamente para os homens, o número de estudos é 
menor (McCREIGHT, 2004; MARTINS, 2016) deixando algumas lacunas acerca dos 
aspectos emocionais, sociais e relacionais decorrentes da experiência das perdas gesta-
cionais nesses sujeitos. 

Não são muitos os estudos realizados com o objetivo de conhecer os impactos 
das perdas gestacionais tendo como unidade de investigação o casal. Félis; Almeida 
(2016), realizaram revisão sistemática da literatura, com o objetivo de analisar as expec-
tativas de casais diante do diagnóstico de infertilidade, concluindo que os casais buscam 
tratamento para infertilidade com a esperança de concepção, que quando é frustrada 
pela perda gestacional, pode gerar alterações emocionais como ansiedade, depressão, 
discórdia entre o casal, raiva, e desvalorização pessoal, que por sua vez, podem potenci-
alizar fatores de subfertilidade pré-estabelecida. Os autores apontam que “nem todo 
casal tem potencial no aspecto fisiológico e psíquico para a parentalidade o que pode 
desencadear um processo de negação pelas partes” (Félis; Almeida, 2016, p.109) que 
também colabora para a infertilidade, além de que a apreensão gerada pela incapacidade 
de conceber, o sentimento de perda, as pressões familiares, a desvalorização social e o 
comportamento dos cônjuges afetando-os mutuamente, indicam que “o desejo de ter um 
filho exige um aparato biopsicossocial” (Félis, 2016, p.109).  

Perdas gestacionais são acontecimentos que afetam o casal e podem desencadear 
processos de sofrimento, onde são observadas manifestações de dor como tristeza, de-
sapontamento, culpa e angústia, sendo ambos os pais afetados pela perda, e as reações 
de cada elemento do casal à perda, não são independentes (NAZARÉ; FONSECA; 
CANAVARRO, 2012). Estudos apontam que as manifestações de dor, decorrentes da 
vivência de uma perda gestacional, podem estar associadas a vários fatores, variando de 
acordo com o gênero. Homens e mulheres reagem de forma diferente diante do mesmo 
fenômeno, e em geral, a mulher demonstra reações mais intensas ao sofrimento que os 
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homens (FRANCISCO et al, 2014; NAZARÉ et al, 2012). No caso das mulheres, a se-
xualidade pode ficar comprometida (FRANCISCO et al., 2014) e são também observa-
dos sentimento de tristeza, desvalia, pesar, sendo a depressão uma perturbação frequente 
em mulheres grávidas que sofreram abortos de repetição (CARVALHO et al., 2016). Os 
homens, em geral, são orientados para ser emocionalmente fortes, com o propósito de 
apoiarem suas parceiras em seu sofrimento diante da perda da gravidez. Entretanto, é 
importante registrar que a morte de um bebê pode ser devastadora para ambos os pais  
(McCREIGHT, 2004). 

Perdas gestacionais, além de se constituírem em um trauma na vida do casal, 
também podem desencadear comportamentos estigmatizantes entre aqueles com os 
quais o casal se relaciona, sejam familiares ou amigos. As competências do casal para 
lidar com a perda gestacional dependem da capacidade de cada elemento para enfrentar 
situações difíceis (HORSTMAN; HOLMAN, 2017). Perdas gestacionais produzem im-
pacto importante em homens e mulheres por tratar-se de acontecimento negativo com 
considerável nível de sofrimento para ambos os elementos do casal (SERRANO; LI-
MA, 2006). Ainda que os acontecimentos de perda gestacional sejam impactantes, as 
reações a eles podem variar de acordo com as características individuais, e estão rela-
cionadas ao gênero, a idade, a personalidade, a história de vida, a qualidade do relacio-
namento conjugal e familiar, entre outros. Devido ao caráter universal da morte, a vi-
vência do luto traz consigo a mudança para um novo momento de identidade individual 
e relacional para aquele(s) que fica(m). Os rituais de luto, assim como as explicações e 
o significado da morte na existência do indivíduo, variam de acordo com o contexto e a 
cultura no qual estão inseridos (McGOLDRICK, 2011).  Tratando-se de evento trau-
matizante o casal vivencia, além do estresse da perda gestacional, pressões oriundas de 
amigos e familiares, o que pode intensificar o sofrimento e dificultar a vivência do luto 
(HENLEY; KOHNER, 2001).  

A vivência da dor decorrente da perda de um ente querido pode ser considerada 
um grande desafio para o ser humano, sendo que quando nos referimos a essa dor, em 
geral mencionamos a intensidade da resposta emocional associada a perda vivenciada. 
Neste contexto, existem ações/rituais que podem ser denominadas “ações/rituais para 
lidar com o sofrimento”, por possuírem características relacionadas com a vivência da 
perda de um ente querido (CASTLE; PHILLIPS, 2003). 

Compreender o funcionamento das coisas não é tarefa fácil, e para isso temos 
como recurso a ciência, que reúne várias explicações oriundas de estudos de várias natu-
rezas. O conhecimento e a atuação profissional são decorrentes do conhecimento cientí-
fico, sendo que a principal característica do conhecimento profissional está “no foco em 
como o funcionamento das coisas varia de acordo com a situação” (STAKE, 2011, p. 
24-25). O raciocínio em investigações qualitativas está baseado na percepção e compre-
ensão humana, oportunizando estudos cujas descobertas são frutos de interações entre 
investigador e sujeitos, ressaltando a singularidade ao invés da semelhança, garantindo 
que a diversidade seja reconhecida, sendo que o estudo qualitativo é empírico e em ge-
ral é direcionado ao campo de atuação profissional (STAKE, 2011). Por essas razões, 
neste artigo, buscamos identificar as evidências relativas à percepção acerca da experi-
ência de viver uma ou mais perdas gestacionais, apontadas por estudos empíricos quali-
tativos, que tiveram como unidade de análise o casal.  

Método 

Para a realização deste estudo, foi utilizada a metodologia de ARKSEY; 
O'MALLEY (2005, p. 8), tendo em conta as 05 etapas estabelecidas pelos autores.  
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Considerando as características do estudo, a nossa questão de pesquisa: “Qual a 

percepção do casal acerca da sua experiência de luto?” foi elaborada utilizando com 
referência a estratégia PICO (P = paciente, I = intervenção, C = comparação, O = out-

comes/desfecho/resultados) (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007), adaptada para PIC 
onde: P (população) = casais, I (fenômeno de interesse) = luto e C (contexto) = perda 
gestacional (MENEZES et al, 2015). Na sequência, foram realizadas duas buscas textu-
ais utilizando as bases de dados PsycINFO e PsycARTICLES, por intermédio do recur-
so eletrônico EBSCOHost. Para a primeira busca foi utilizada a seguinte expressão de 
pesquisa: “pregnancy loss OR miscarriage OR stillbirth OR perinatal loss” AND “cou-
ples OR marriage OR married OR marital OR partners” AND “grief OR bereavement 
OR mourning” NOT “homossexual OR same-sex” NOT “quantitative research” e foi 
estabelecido como limitador automático apenas o ano de publicação (2010 a 2017). Na 
tentativa de enriquecer o estudo, foi realizada segunda busca nas mesmas bases de da-
dos, utilizando a seguinte expressão de pesquisa: “pregnancy OR pregnant OR prenatal 
OR antenatal OR perinatal OR maternal” AND “couples OR marriage OR married OR 
relationship OR marital” AND “grief OR loss OR bereavement OR mourning” AND 
“qualitative study OR qualittive research” NOT “homossexual OR gay OR lesbian OR 
LGBT”, sendo estabelecidos como limitadores automáticos os seguintes parâmetros: 
textos completos “open access”, ano de publicação (2010 a 2017), textos publicados em 
revistas acadêmicas (analisados/revisados por pares/especialistas), resultados/conteúdos 
sem artigos, excluindo críticas e resumos/resenhas de livros, dissertações, texto integral 
não disponível, e livros.  

Depois de realizadas as duas buscas nas bases de dados, foram identificados 142 
resultados sendo que destes foram descartados 70 textos, referentes a artigos duplicados 
e resultados/conteúdos sem artigos, críticas e resumos/resenhas de livros, dissertações, 
texto integral não disponível, livros, e resultados de pesquisa com temas diferenciados, 
tais como: sexualidade, conflitos familiares, violência entre parceiros, aborto voluntário, 
depressão pós-parto, desenvolvimento infantil, transmissão vírus HIV, perdas familia-
res, infidelidade, pais prisioneiros ou deportados, psicoterapia, casais com fibrose císti-
ca, suicídio, idioma diferente do inglês, mães com transtorno mental, obesidade na gra-
videz, vulnerabilidade psicológica, experiências de sem abrigo, apoio social entre estu-
dantes, direitos humanos, crise identitária de mães trabalhadoras, depressão em gravidez 
gemelar, imagem corporal, fertilização in-vitro, partos com doulas (humanizado), saúde 
mental em crianças, prevenção de gravidez, síndrome de autismo, estresse pós-
traumático em desastres, luto em adolescentes, Alzheimer, câncer e gravidez, uso de 
preservativo, paralisia cerebral, restando para leitura e análise 71 textos. Também foram 
identificados textos de revisão sistemática nos resultados de busca específica realizada 
nas mesmas bases de dados, com as mesmas expressões de pesquisa acrescida do crité-
rio de inclusão o tipo de estudo/metodologia denominado “systematic review”, sendo 
que estes textos não foram considerados para análise, uma vez que não atendiam ao 
critério de inclusão referente à apresentação de resultados de investigação/estudo empí-
rico qualitativo, nos quais o casal foi escolhido como amostra para unidade de análise.  

Resultados 

Iniciamos o processo de revisão, com a leitura cuidadosa dos títulos e resumos 
dos artigos identificados (n = 71) após a busca nas bases de dados (Figura 1). Na se-
quência foi feita a leitura integral dos artigos, para identificar aqueles relacionados com 
nossa questão de pesquisa, dessa forma, foram selecionados 05 artigos (Tabela 1) para 
análise detalhada.  
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Assim sendo, após esse procedimento, foram descartados artigos com as seguin-

tes características:  

⋅ Artigos repetidos (n = 03) 
⋅ Artigos com foco no luto por outro tipo de perda de crianças ou filhos (n = 17) 
⋅ Artigos de revisão de literatura (n = 05) 
⋅ Artigo decorrente de estudo não empírico com foco no luto em geral (n = 01) 
⋅ Artigo com foco na atuação dos profissionais (n = 01) 
⋅ Artigos com foco em perda gestacional decorrente de estudo quantitativo (n = 09) 
⋅ Artigos decorrentes de estudos apenas com mulheres que vivenciaram perda ges-

tacional (n = 24) 
⋅ Artigos decorrentes de estudos qualitativos realizados apenas com homens (não é 

o casal a unidade de análise) (n = 01) 
⋅ Artigos decorrentes de estudos qualitativos realizados com homens e mulheres, 

em geral, com foco em luto por perda perdas de crianças/filhos (n = 05).  
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Tabela 1 - Estudos Empíricos Qualitativos sobre o Luto com Casais como Unidade de Análise (Textos em ordem cronológica) 

Autor/es, ano de 

publicação e título 

Objetivos do estudo 

 

Populações de 

estudo 

Metodologia 

utilizada 

Resultados importantes. 

 

 

Hamama-Raz, 
Hemmendinger, & 
Buchbinder, 
(2010). The 

Unifying Differ-

ence: Dyadic 

Coping with 

Spontaneous 

Abortion Among 

Religious Jewish 

Couples 

Examinar o significado 
do aborto na perspecti-
va da religião judaica 
religioso tanto no 
indivíduo quanto no 
nível de casal 

Cinco casais 
religiosos.  
 

Estudo qualitativo, 
descritivo, interpre-
tativo-narrativo.  
Foram realizadas 
entrevistas semi-
estruturadas. 
Ambos os membros 
de cada casal foram 
entrevistados 
separadamente. 

a) ambos os membros do casal experimentaram o 
aborto espontâneo como uma perda, porém cada um 
expressa de maneira diferente e percebem diferente-
mente a perda no relacionamento do casal; 
b) homens que demonstram a capacidade de contor-
nar sua própria dor e se esforçam para responder ao 
sofrimento de suas parceiras, motivando a saída das 
mulheres do ciclo de isolamento, contribuíram para 
um senso de coesão diádica e para criar um significa-
do para sua "união". 
 

Lang, Fleiszer, 
Duhamel, Sword, 
Gilbert, & Corsini-
Munt, (2011). Peri-

natal loss and 

parental grief: The 

challenge of 

ambiguity and 

disenfranchised 

grief. 

Explorar fontes de 
ambigüidade e luto 
carente relacionado à 
perda perinatal 

13 casais enluta-
dos aos 2, 6 e 13 
meses após a 
morte do feto ou 
do bebê 

Estudo qualitativo 
descritivo 
Instrumento: Entre-
vistas 

Várias categorias de ambiguidade e pesar desprovido 
de direitos emergiram relativas a:  
(a) a viabilidade da gravidez;  
(b) o processo físico de perda de gravidez;  
c) tomar providências para os restos mortais; e  
(d) compartilhar as novidades. 
O estudo revela as muitas fontes de ambigüidade e 
sofrimento desprivilegiado que os casais enlutados 
enfrentam nas interações com familiares, amigos, 
sociedade e profissionais de saúde. Essas percepções 
podem informar os profissionais de saúde em suas 
tentativas de aliviar o sofrimento relacionado à perda 
perinatal. 

Sun, Rei, & Sheu, 
(2014). Seeing or 

not seeing: Tai-

wans’s parentes’ 

experiences during 

stillbirthg. 

Compreender a 
essência e estrutura da 
tomada de decisões e 
ver os fenômenos 
pelos quais os pais 
passam durante o 
nascimento de uma 
criança que morreu no 
ventre 

Amostra inten-
cional de 12 
casais (total = 24 
indivíduos) que 
tiveram partos de 
natimortos após o 
diagnóstico de 
morte fetal 

Foi utilizada uma 
abordagem feno-
menológica descriti-
va com desenho de 
multiconfiguração, 
multiestágio e 
emparelhado. 
 

Resultados 

A maioria dos pais expressou uma sensação de 
aborrecimento profundo, de nunca antecipar a visão 
de seus bebês falecidos, enquanto alguns não tinham 
medo de como os corpos de seus bebês ficariam.  
Dois padrões constituídos com cinco temas cada 
emergiram do estudo:  
1. (a) “Decidir ver o bebê natimorto” mostra o evento 
da visão como uma experiência de “acreditar”, (b) 
“evitar o arrependimento”, (c) “um oportunidade de 
dizer adeus ”, (d)“ uma chance de imprimir o nati-
morto em sua memória ”, e (e)“ choque de ver ”.  
2. (a) “Decidir não ver o bebê natimorto” demonstra 
que o significado de não ver é “cortar o apego ao 
natimorto”, (b) “impedir a impressão da memória”, 
(c) “evitar culpa e sofrimento”, (d) “fingir o fecha-
mento do evento”, e (e) “o ato de seguir um tabu 
cultural”. 
Conclusões 
Os participantes experimentaram atos de ver e não 
ver durante toda a sua negação ou enfrentamento de 
luto em curso, que foi influenciado por suas crenças 
pessoais, prontidão para o evento e valores sociais.  
Os profissionais de saúde precisam entender a 
poderosa interpretação do significado “visual” da 
experiência do natimorto e aprender a ser sensível, 
compreensivo e manter as linhas de comunicação 
abertas para criar e manter um ambiente compassivo 
e solidário 
 

Bute, J. J., & 
Brann, M. (2015). 
Co-ownership of 

Private Infor-

mation in Mis-

carriage Contex 

Explorar a natureza da 
copropriedade da 
informação no contex-
to do aborto espontâ-
neo e  identificar as 
regras de privacidade 
que os casais desenvol-
vem para gerenciar 
essas informações. 

20 casais que 
vivenciaram 
aborto espon-
tâneo nos últimos 
três anos 

Estudo qualitativo 
Instrumento: Entre-
vistas em profundi-
dade com casais para 
descobrir como eles 
gerenciam as 
informações após o 
aborto espontâneo 

Resultados: os casais consideram o aborto como uma 
experiência compartilhada, mas distinta, e que ambos 
os membros exercem o direito de propriedade sobre a 
informação.  
As regras de privacidade dos casais são centradas em 
questões de suporte social e outras precisam saber 
sobre a perda.  
Embora os casais descrevessem suas regras de 
privacidade como implicitamente compreendidos, 
eles também se lembraram de ter conversas explícitas 
para desenvolver regras.  
 

Varney (2014). 
Perinatal Loss and 

Its Vicissitudes 

Explora os muitos 
desafios enfrentados 
pelos pais em luto  

Um caso de 
perda perinatal 

Estudo de caso 
qualitativo  
 

Ambos os pais exibiram uma desorientação temporal 
à medida que o futuro lhes foi tirado e, em vez disso, 
se viram assombrados por fantasmas de seu passado. 
Importante articular um quadro afetivo e conceitual 
em que sua perda pode ser integrada em uma nova 
visão de seu futuro de vida. 
Um componente importante do tratamento é o 
desenvolvimento de uma “vida psíquica” para o bebê 
perdido na mente dos pais, para que ele possa ser 
lamentado, lembrado e recordado. 
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Discussão 

Nesta revisão de escopo, buscamos identificar e sintetizar estudos disponíveis, 
nos quais foi utilizado como unidade de análise o casal, relatando os resultados obtidos 
no que se refere à percepção da experiência de luto. A partir dos resultados obtidos, 
podemos perceber que ainda são poucos os estudos empíricos qualitativos que são reali-
zados com o objetivo de analisar o casal em conjunto.  

Em estudo descritivo-interpretativo, Hamama-Raz; Hemmendinger; Buchbinder 
(2010) apontam que ambos os membros do casal experimentaram o aborto espontâneo 
como uma perda, porém cada um expressa de maneira diferente e essa perda afeta dife-
rentemente o relacionamento do casal, sendo que homens que demonstram a capacidade 
de contornar sua própria dor e se esforçam para responder ao sofrimento de suas parcei-
ras, motivando-a para a sua saída do luto, contribuíram para um senso de coesão diádica 
e para criar um significado para sua "união". 

Por outro lado, Lang et al. (2011) apontam que são muitas as fontes de ambigui-
dade e sofrimento desprivilegiado que os casais, quando enlutados, enfrentam nas inte-
rações com familiares, amigos, sociedade e profissionais de saúde, sendo perceptível 
nesses casais que vivenciam o enfrentamento do luto, comportamento de negação e dú-
vidas relacionadas ao modo de enfrentamento do luto, o qual é variável a depender das 
crenças pessoais, prontidão para o evento e valores sociais (SUN; REI; SHEU, 2014). 

Por tratar-se de evento que afeta igualmente ambos os membros do casal, estes 
consideram o aborto como uma experiência compartilhada, embora distinta entre eles, 
sendo que od dois membros exercem o direito de propriedade sobre a informação (Bute, 
& Brann, 2015). Neste contexto, ambos os pais apresentam desorientação temporal à 
medida que o futuro lhes foi tirado através da perda e, em vez disso, se identificam 
assombrados por fantasmas de seu passado (VARNEY, 2014). 

Diante dos aspectos já mencionados, é de fundamenteal importancia, conhecer 
de forma detalhada como se dá a intervenção com pais que tiveram perdas na gravidez, 
visando curar os próprios pais e proteger os relacionamentos de apego com os filhos 
subsequentes, razão pela qual é importante conhecer a atuação dos profissionais que 
prestam serviços de atenção e cuidado com esses casais. 

Embora com objetivos distintos, visto que entre estes encontramos: 1) a busca do 
significado do aborto na perspectiva da religião judaica, tanto no indivíduo quanto no 
nível de casal; 2) o questionamento acerca das fontes de ambiguidade e luto carente 
relacionado à perda perinatal; 3) o conhecimento acerca da essência e estrutura da to-
mada de decisões e ver os fenômenos pelos quais os casais passam quando são pais de 
uma criança que morreu no ventre; 4) o conhecimento da natureza da copropriedade da 
informação no contexto do aborto espontâneo e  a identificação de regras de privacidade 
que os casais desenvolvem para gerenciar essas informações; 5) os muitos desafios en-
frentados pelos pais em luto; e 6) a importância da atuação dos profissionais junto a pais 
enlutados, os estudos cujas características atendem rigorosamente ao objeto desta revi-
são de escopo (n = 06), ressaltam as diferenças de gênero como fatores de impacto no 
processo de elaboração do luto por perda gestacional, (BUTE; BRANN, 2015; 
HAMAMA-RAZ; HEMMENDINGER; BUCHBINDER, 2010) apontando como fato-
res coadjuvantes para auxiliar esse processo de elaboração do luto, a religião e o apoio 
decorrente das relações familiares e sociais (LANG et al., 2011). 

Conclusão 

Diante dos achados dessa revisão de escopo, temos como conclusão a importân-
cia de realizar de novos estudos que permitam conhecer com maior profundidade a per-
cepção do casal acerca da experiência de luto por perda gestacional, em especial no que 
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se refere a: 1) as diferenças entre as estratégias de enfrentamento utilizadas por cada um 
dos membros do casal, assim como a relação entre essas estratégias e a elaboração do 
luto decorrente da perda gestacional; 2) a utilidade da realização de atividades de sepa-
ração/rituais associadas ao processo de elaboração do luto por perda gestacional; 3) a 
importância do apoio do parceiro na elaboração do luto; 4) o impacto dessas vivências 
na satisfação conjugal; e 5) permitir a reflexão sobre possibilidades de intervenções que 
auxiliem casais no processo de superação do sofrimento decorrente do luto. 

Limitações do estudo 

Por tratar-se de revisão de escopo, não foram realizadas análise relativas a quali-
dade dos estudos identificados. Também não foram incluídos nesta revisão estudos cujo 
acesso apresentava o custo como limitador. Outro aspecto importante nesta revisão é a 
possibilidade de viés interpretativo, tendo em vista que não houve participação de ou-
tros pesquisadores para aumentar a confiabilidade dos dados.   
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