
Como ajudar pessoas enlutadas pela covid-19?

Portal reúne orientações e atendimento voluntário oferecendo 
cuidado para pessoas que perderam amigos e familiares pela covid-19

Com a pandemia milhares de pessoas perderam um ente querido com quem tinham 
algum vínculo forte ou significativo. O processo de luto surge quando perdemos 
alguém e é entendido como uma reação emocional normal e esperada. Esse movi-
mento requer atenção e cuidado para que sejam minimizadas as reações psicológi-
cas graves e incapacitantes que podem acontecer ao longo do tempo.

Há quase 10 anos o Instituto Entrelaços se dedica exclusivamente a oferecer aten-
dimento psicológico especializado no cuidado de pessoas que experienciaram o 
rompimento de um laço afetivo. Criando ações como o “Ambulatório de Intervenções 
e Suporte ao Luto”, em funcionamento desde 2016, o instituto se motivou a pensar 
em uma proposta voltada a oferecer cuidado ao luto a pessoas que perderam seus 
entes queridos pela covid-19. 

Junto ao Instituto Beaba (be-a-bá), que tem sua expertise em informar e comunicar 
de forma clara, objetiva e otimista sobre o tratamento oncológico e temas difíceis, 
cocriaram e executaram o projeto Cuidado ao Luto pela Covid-19, contando com o 
apoio e parceria de profissionais e amigos que também desejavam oferecer cuidados 
e ações direcionadas para as significativas perdas advindas da pandemia.

O projeto pode ser acessado através do site cuidadoaoluto.com.br, tendo como 
missão informar e orientar sobre aspectos que circundam a temática do luto, assim 
como ofertar cuidado, escuta e suporte emocional feito através de psicólogos 
voluntários e especializados na temática.

Para mais informações sobre o projeto, entre em contato com o Instituto Entrelaços: 
(21) 2225-6155 • (21) 97954-3131
erika.pallottino@institutoentrelacos.com • cecilia.rezende@institutoentrelacos.com



Informações sobre tecnologia e desenvolvimento, entre em contato com o Beaba:
simone@beaba.org

Como forma de garantir pleno sigilo do suporte prestado nesta plataforma não será 
permitido a participação de qualquer pessoa que não seja parte da equipe Cuidado ao 
Luto pela Covid-19 em nenhuma das frentes de atuação deste projeto, assim como não 
serão disponibilizados os contatos dos pacientes. 

Os Institutos Entrelaços e Beaba acreditam que preservar o paciente em um
momento tão delicado é a base para o cuidado.


