
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUELY MARIA SANTOS DA SILVA FRANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórias de vida de mulheres com diagnóstico 

clínico de dores crônicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

SUELY MARIA SANTOS DA SILVA FRANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórias de vida de mulheres com diagnóstico 

clínico de dores crônicas 
(Versão Original) 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de 
Psicologia da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título 
de Doutor em Psicologia 

 

Área de concentração: Psicologia 
Escolar e do Desenvolvimento 
Humano 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria 
Júlia Kovács 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

FRANCA, S. M. S. S. Histórias de vida de mulheres com diagnóstico clínico 

de dores crônicas. Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Psicologia. 

 

 

 

Aprovada em: ___ / ___ / 2016 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Profa. Dra. Maria Júlia Kovács (Orientadora)          Instituição: Universidade de São Paulo 

Julgamento: ______________________________ Assinatura: _____________________ 

 

 

Prof. Dr. ________________________________ Instituição: _______________________ 

Julgamento: _____________________________ Assinatura: _______________________ 

 

 

Prof. Dr. ________________________________ Instituição: _______________________ 

Julgamento: _____________________________ Assinatura: _______________________ 

 

 

Prof. Dr. ________________________________ Instituição: _______________________ 

Julgamento: _____________________________ Assinatura: _______________________ 

 

 

Prof. Dr. ________________________________ Instituição: _______________________ 

Julgamento: ______________________________Assinatura: _______________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Aos meus queridos e sempre amados, 

Junior e Isley, o amor sempre incondicional. 

À Dina (in memoriam), que sempre soube ser mãe. 

Sentimentos de família! 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, Criador e Mantenedor que me deu os 

melhores presentes: o milagre da vida e a família. 

Ao meu querido Junior, razão de uma existência feliz! Obrigada filho por me permitir 

ser sua mãe, por se preocupar comigo, pelas traduções tão pontuais e pelos livros 

de pintura para relaxamento. Amo você com todo o meu coração! 

Ao Isley, companheiro de uma jornada feliz, que se faz sempre presente em meus 

desafios na vida e na carreira acadêmica. Obrigada pelo seu amor e 

companheirismo ao longo desses trinta anos de casamento. Te amo! 

À minha mãe Dina (in memoriam), que me ensinou a vencer os desafios que a vida 

me impôs, com grandes e muitas vezes silenciosas lutas, mas sempre com 

determinação e serenidade. 

À Adely, minha irmã e William Mooso, cunhado, que mesmo à distância foram 

parceiros nessa caminhada, comprando livros, pesquisando e buscando 

informações mais atualizadas sobre o tema em diferentes espaços geográficos e de 

aprendizagem. Obrigada por caminharem comigo! 

A todos os meus irmãos, sobrinhos e cunhados da família Santos da Silva, porque 

os amo. 

A minha sogra, aos meus cunhados, cunhadas e sobrinhos da família Franca porque 

me acolheram e me acolhem.  

Ao Marco Bruno Ferreira, meu filho do coração, obrigada por sua disposição e 

generosidade em ajudar com a tese.  

À Profa. Dra. Maria Júlia Kovács, por assumir a tarefa de acompanhar uma jornada 

já iniciada, garantindo cada passo do caminho. Obrigada por caminhar comigo 

oferecendo conhecimento, competência e crescimento. Era tudo que eu precisava 

para poder seguir em frente. 



 

À Profa. Dra. Walquíria Fonseca Duarte (in memoriam), que com sua orientação, 

enquanto foi possível, em meio à doença, a dor e a morte prematura, proporcionou-

me uma caminhada segura, garantindo amizade, aprendizagem e crescimento 

pessoal, emocional e profissional. Obrigada por ser companheira em grande parte 

dessa jornada! Sempre estará presente em minha memória e em meu coração. 

Ao Prof. Dr. Gilberto Ukita, que com amizade e disponibilidade se dispôs a trabalhar 

os dados estatísticos da tese e orientar de forma segura os caminhos a ser 

percorridos. Obrigada por sua gentileza, generosidade e apoio na construção dessa 

tese. Nunca esquecerei você! 

Ao Prof. Ms. Paulo Freitas, amigo presente na vida acadêmica, que se empenhou 

em me fazer transitar de forma mais segura pelos caminhos da abordagem 

Cognitiva Comportamental com ideias e sugestões pertinentes ao tema. Obrigada 

por sua amizade e generosidade. 

Às pacientes, heroínas do sofrimento e da dor, que dedicaram seu tempo, 

sentimentos e histórias de vida que me permitiram ser uma pessoa e uma 

profissional melhor. 

À Ana Guimarães Duarte, tão pontual em suas orientações para a Plataforma Brasil, 

garantindo apoio profissional e amizade. Muito obrigada por sua amizade! 

Ao Dr. Pedro Mendes de Carvalho, médico do Programa de Saúde da Família, que 

indicou pacientes para a pesquisa. Obrigada por sua colaboração! 

Ao Prof. Mitio, fisioterapeuta, professor do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo, que indicou e facilitou o contato com mulheres com doenças e dores 

crônicas.  

À Shirley T. Lima, que generosamente doou do seu tempo para a elaboração do 

abstract. Obrigada por sua gentileza e amizade. 

Ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, pela oportunidade de 

realização do curso de doutorado. 

Ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, que permitiu o encaminhamento 

das participantes das diversas clínicas para participação na pesquisa. 



 

Ao ambulatório de dor do Hospital Israelita Albert Einstein, cujas pacientes, mulheres 

com dores crônicas diversas, contribuíram para a pesquisa. 

A todos os alunos de cursos de Psicologia que compartilharam comigo desse 

estudo, indicando e trazendo pessoas com doenças e dores crônicas porque 

compreenderam a importância do trabalho. Obrigada à Paula Andréa M. Bartolo, 

Marcia Valverde e Ana Claudia da Universidade de Santo Amaro (UNISA), e ao 

Isaac da Costa, à Lizandra Pinto, Selma Damasceno Leite, Mariana Franco e Ilma 

de Camargo, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. 

A todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para mais essa etapa na 

minha vida. 

A todos, muito obrigada! 

Suely Maria Santos da Silva Franca 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Lembro um dia quando estava dirigindo para o trabalho. Ela chegou! 

Disfarçada, caminhando devagar. Pulsando nos meus nervos e nos 

meus músculos tão sorrateira, que eu pensei que era somente o 

cansaço do trabalho, ou o balançar do carro em movimento. Não era! 

Comecei a reconhecê-la quando lentamente senti minhas mãos 

molhadas de suor. Minha respiração estava rápida. Ela corria em mim. 

Podia senti-la navegar em meu corpo, como se estivesse controlando 

minha vida. E ela estava! Parei o carro e a deixei terminar sua missão. 

E ela sorrateira, andava em mim, explorando cada músculo, cada 

ligamento, cada nervo. Ela então? Decidiu ficar. E eu, aceitando como 

sempre, continuei minha viagem”. 

                                   (Luisa, 47 anos, história de Fibromialgia e Artrite Reumatoide) 

 

 



 

RESUMO 

 

 

FRANCA, S. M. S. S. Histórias de vida de mulheres com diagnóstico clínico de 
dores crônicas. 2016. 256 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

A dor crônica traz sérias repercussões à vida das pessoas, comprometendo seu 
bem-estar em diferentes dimensões e levando a um comprometimento da saúde 
com risco de doença como a depressão, trazendo ansiedade, estresse e medo, 
usualmente associados à dor crônica, modificando a qualidade de vida da pessoa e 
contribuindo para o surgimento de diferentes patologias. Nessa investigação foram 
abordadas algumas questões relativas aos efeitos de uma dor persistente 
produzidos no âmbito físico e emocional de 33 mulheres, na faixa etária de 20 a 79 
anos, de vários níveis socioeconômicos. O objetivo geral desta pesquisa foi 
compreender o impacto do adoecimento físico e emocional em mulheres com 
diagnóstico clínico de dores crônicas e os objetivos específicos propostos para essa 
investigação foi conhecer as modalidades de enfrentamento utilizadas pelas 
mulheres na vivência com a dor crônica; identificar crenças intermediárias 
(estratégias para lidar com a dor); investigar se distorções cognitivas (pensamentos 
vinculados a interpretações negativas da realidade) contribuem ou não para o 
surgimento e manutenção da dor; verificar a existência de pensamentos 
catastróficos em mulheres com dores crônicas. O método envolveu abordagem 
qualitativa e quantitativa, no enfoque cognitivo comportamental, utilizando como 
modalidade as histórias de vida. Para tanto foi utilizada uma única pergunta 
disparadora: “Como é viver com dor crônica?”, cujas respostas foram separadas e 
analisadas em focos (diagnóstico, estratégias de enfrentamento, comportamentos 
observáveis, percepção de domínio pessoal – emoções) e categorias. Foi 
apresentado também um questionário de identificação com 10 (dez) questões 
abrangendo os itens idade, estado civil, nº de filhos, escolaridade, profissão, religião, 
exercício de atividade remunerada, renda mensal, tempo de convívio com os 
sintomas e tempo de diagnóstico e também foi aplicada uma escala para verificação 
da presença de pensamentos catastróficos com 9 (nove) questões adaptado e 
validado por Sardá Jr. et al (2008), abarcando as questões: não posso mais suportar 
essa dor; não importa o que eu fizer minhas dores não mudarão; preciso tomar 
remédios para a dor; isso nunca vai acabar; sou um caso sem esperança, quando 
ficarei pior novamente? Essa dor está me matando; eu não consigo mais continuar; 
essa dor está me deixando maluco. Os resultados encontrados confirmam a 
presença de impactos biopsicossociais nas colaboradoras, bem como a presença de 
estratégias de enfrentamento e crenças disfuncionais para lidar com a dor, 
considerando que na amostra, somente 36,4% (n=12) fizeram uso de “aceitação e 
resiliência” como formas de enfrentamento. Com relação à presença de 
pensamentos catastróficos, encontrou-se alta pontuação (48,5%) desses 
pensamentos, (54,5%) de ruminação e (36,4%) de desesperança, confirmando o 
objetivo proposto que era verificar a existência de pensamentos catastróficos nas 
mulheres colaboradoras. A tese destaca a relevância de mais estudos sobre os 



 

impactos emocionais e comportamentais decorrentes de doenças crônicas, como as 
doenças representadas nessa pesquisa. 
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ABSTRACT 

 

FRANCA, S. M. S. S. Women's life stories with a clinical diagnosis of chronic 
pain. 2016. 256 f. Thesis (Ph.D.) - Institute of Psychology, University of São Paulo, 
São Paulo, 2016. 

 

Chronic pain has serious repercussions at people's lives, affecting their well-being in 
different dimensions and leading to health compromise as to the risk of disease such 
as depression, bringing anxiety, stress and fear, it is usually associated with chronic 
pain by modifying the quality of a person's life and contributing to the appearance of 
different pathologies. In this research there were discussed some issues concerning 
the effects of persistent pain produced in the physical and emotional realm  of 33 
women, aged 20-79 years from various socioeconomic levels. The objective of this 
research was to understand the impact of physical and emotional illness in women 
with a clinical diagnosis of chronic pain and the proposed specific objectives for this 
research was to know the methods of coping used by women that were living with 
chronic pain; to identify intermediate beliefs (strategies to deal with  pain); investigate 
whether cognitive distortions (thoughts related to negative interpretations of the 
reality) that  contributed or not  to the emergence and maintenance of pain; to check 
for catastrophic thoughts in women with chronic pain. The method involved 
qualitative and quantitative approach, in the cognitive behavioral approach, using it 
as a form of life stories. Therefore a single triggering question was used: "What is it 
like to live with chronic pain?" The answers were separated and analyzed in focus 
(diagnosis, coping strategies, observable behaviors, and perception of personal 
control - emotions) and categories. It was also presented an identification 
questionnaire with 10 questions covering  age, marital status, number of children, 
education, profession, religion, earnings, monthly income, how long the person was 
living with the symptoms and diagnosis time and it was also applied a scale for  
checking the presence of catastrophic thoughts with nine (9) questions adapted and 
validated by Sarda Jr. et al (2008), covering the questions: I can not stand this pain 
any longer; no matter what I do my pain will not change; I need to take medicine for 
this pain; it will never end; I am a hopeless case; when will I get worse again? this 
pain is killing me; I can no longer go on; this pain is driving me crazy. The results 
confirm the presence of biopsychosocial impact on the participants, as well as the 
presence of coping strategies and dysfunctional beliefs to cope with the pain, 
whereas in the sample, only 36.4% (n = 12) made use of "acceptance and resilience 
"as ways of coping. As regarding to the presence of catastrophic thoughts, high score 
(48.5%) of these thoughts, were found (54.5%) rumination and (36.4%) 
hopelessness, confirming the proposed objective that was to verify the existence of 
catastrophic thoughts on the women that collaborated. The thesis highlights the 
importance of further studies on the emotional and behavioral impacts of chronic 
diseases, such as the diseases represented in this survey. 
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