


Fases da Dor



A dor tem fases?



Elisabeth Kübler-Ross, 1926 – 2004, psiquiatra suíça. 

Trabalhando diretamente com doentes terminais, entendeu como lidamos 
com situações de grande impacto e desenvolveu o modelo conhecido “As 5 
fases da Dor”.



NEGAÇÃO

RAIVA

NEGOCIAÇÃO

DEPRESSÃO

ACEITAÇÃO



Mas para que definir em fases? Para quê
saber isso?

Para que possamos compreender melhor os nossos
processos, nos respeitando e consequentemente
entenderemos melhor o outro.

Vídeo Diferença entre Simpatia e Empatia



"Freud vem nos falar que
a morte de um ente
querido nos revolta pois,
este ser leva consigo
uma parte do nosso
próprio eu amado.“

Site Brasil Escola



Tudo aquilo que perdemos, rompemos... que é retirado da
nossa realidade leva-se um tempo para que a nossa psique e
nossas emoções entendam, aceitem, possam se readaptar e
isso é pessoal, e no tempo de cada um.



Essas fases apresentadas por Ross 
são fases da psique humana quando 
nos deparamos com situações de 
trauma, tragédia, perda 
(relacionamento, emprego, amigos).

 Não são fases rígidas
 Você pode ir e voltar nas fases
 Nem sempre apresentamos todas,

mas pelo menos duas
 Não existe um tempo



Todos nós, em fases extremamente dolorosas
das nossas vidas, recorremos à negação. Por
exemplo, quando recebemos a notícia de uma
fatalidade, morte de um ente querido, doença
crónica, traição no relacionamento romântico,
acidente, etc. O choque é tão intenso que a
primeira reação é negar a realidade, afirmando:
“Não é possível…não acredito. Isto está mesmo
a acontecer ou estou a sonhar?”

João Alexandre Rodrigues

NEGAÇÃO



RAIVA

“Depois de nos apercebermos de que
o que está feito, está feito, vai
crescendo em nós esse sentimento de
indignação, do tipo "eu não mereço", e
muitas vezes tornamo-nos agressivos,
frios, distantes, ásperos e rudes com
as pessoas que nos rodeiam, e até
conosco mesmos.”



NEGOCIAÇÃO

“A negociação, surge quando o
individuo começa a por a hipótese da
perda, e perante isso tenta negociar, a
maioria das vezes com Deus, para
que esta não seja verdade. As
negociações com Deus, são sempre
sob forma de promessas ou
sacrifícios.”



DEPRESSÃO

Após termos esgotado todas as
estratégias, de termos tentado de tudo e
mais um pouco, e de conscientizarmo-nos
de que não há mais nada que possamos
fazer, aí chega a depressão, que é
caracterizada pela total apatia, falta de
ânimo, de energia, de vontade de viver.
Esta fase pode ser a mais longa das 5, pois
dependendo do caso e da pessoa em
questão, a depressão pode ser leve,
moderada ou grave, e pode requerer,
nesses casos, tratamento médico.



ACEITAÇÃO

Esta fase é quando a pessoa aceita
a perda com paz e serenidade, sem
desespero nem negação. Nesta
fase o espaço vazio deixado pela
perda é preenchido. Esta fase
depende muito da capacidade da
pessoa mudar a perspetiva e
preencher o vazio.



Gratidão!
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