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Somensi Dias TL. Experiência da cefaleia na vida das estudantes universitárias da 
área da saúde: um estudo psicanalítico [dissertação]. Guarulhos (SP): Universidade 
Univeritas UNG Guarulhos; 2020. 

 
RESUMO 

Introdução: A cefaleia é definida como dor de cabeça crônica, contínua ou intermitente. Os 

distúrbios de dor de cabeça são um problema mundial, afetando pessoas de todas as idades, 

raças, níveis de renda e áreas geográficas. Entre estudantes universitários da área da saúde é um 

sintoma comum e acarreta prejuízos sobre a performance acadêmica, risco de absenteísmo 

escolar, impedimentos na realização de tarefas devido a dor, impactando negativamente sobre 

a população universitária. Além da alta prevalência, releva-se que a cabeça enquanto 

representação do lugar que abriga o pensamento e a capacidade de pensar são fundamentais 

para a vida acadêmica. Objetivos: Este estudo de natureza qualitativa, baseado no método 

psicanalítico teve como objetivo compreender a experiência da cefaleia na vida das estudantes 

universitárias da área da saúde, significados atribuídos a dor, formas de manejo e consequências 

para a vida acadêmica. Método: Foram realizadas entrevistas individuais com 10 estudantes do 

sexo feminino, dos cursos Psicologia e Enfermagem da Universidade Guarulhos, que relataram 

sentir dores de cabeça há três meses ou mais. A entrevista dividiu-se em dois momentos: 

caracterização dos participantes e da cefaleia e realização de entrevista baseada em roteiro 

semiestruturado. Os relatos obtidos foram submetidos à técnica de análise de conteúdo e 

interpretados sob o referencial da teoria psicanalítica. Resultados: A experiência da cefaleia na 

vida das estudantes universitárias da área da saúde é caracterizada pela convivência com a 

presença constante da dor, que por ser persistente e muitas vezes forte e incapacitante é descrita 

como terrível e sofrida, com grau de incapacidade moderado e severo. A cefaleia é vivida como 

uma dor que ataca, impõe regras e ocupa grande espaço na vida das estudantes. A eclosão e 

piora da dor é relacionada à experiencias que envolvem dores psíquicas insuportáveis e 

impensáveis, sobretudo situações vividas como excessivas e na presença de atitude de alta 

cobrança e exigência em relação a si mesmas. Manejar a da dor de cabeça significa lidar com 

uma dor persistente, resistente aos tratamentos de saúde e viver em busca de causas que quando 

não encontradas, significa viver com uma dor incompreensível, acompanhado de angústias e 

fantasias terroríficas. As consequências para a vida acadêmica estão associadas as dificuldades 

para pensar, raciocinar e aprender. A dor tende a se intensificar em períodos de avaliação, bem 

como seu início e/ou piora é associado à entrada na universidade, o que acena para a dor de ser 

estudante universitária da área da saúde. Conclusão: Os resultados desta pesquisa, poderão 

contribuir para o conhecimento mais profundo da experiência da cefaleia na vida das estudantes 

universitárias da área da saúde, apontando para a necessidade de trilhar caminhos de pesquisa 

voltados às intervenções interdisciplinares de promoção da saúde à população estudada, 

incluindo espaços voltados à escuta para a dor de ser estudante universitário da área da saúde. 

Tais proposições, assentam-se sobre a compreensão de que a formação acadêmica do 

profissional da saúde, está para além do currículo acadêmicos e das demandas intelectuais, e 

que os estudantes de hoje, serão profissionais de saúde no futuro, cuidadores da dor do outro, 

por excelência.  

 

 

Descritores: Cefaleia, estudante universitário da área da saúde, pesquisa qualitativa, 

psicanálise.  

  



 

 

 

Somensi Dias TL. Headache experience in the life of university students in the health 
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ABSTRACT 

Introduction: Headache is defined as chronic, persistent or intermittent headache. Headache 

disorders are a worldwide problem, affecting people of all ages, races, income levels and 

geographic areas. Among university students in the health field, it is a common symptom and 

causes losses on academic performance, risk of school absenteeism, impediments in the 

performance of tasks due to pain, negatively impacting the university population. In addition to 

the high prevalence, the head is a representation of the place that houses the thought and the 

ability to think are fundamental to academic life. Objectives: This qualitative study, based on 

the psychoanalytical method, aimed to understand the experience of headache in the life of 

university students in the health field, meanings attributed to pain, ways of handling and 

consequences for academic life. Method: Individual interviews were conducted with 10 female 

students, from the Psychology and Nursing courses at University Univeritas (UNG), who 

reported having headaches for three months or more. The interview was divided into two 

moments: characterization of participants and headache and an interview based on a semi-

structured script. The reports obtained were submitted to the content analysis technique and 

interpreted under the psychoanalytic theory framework. Results: The experience of headache 

in the life of university students in the health field is characterized by living with the constant 

presence of pain, which for being persistent and often strong and incapacitating is described as 

terrible and suffered, with a moderate and severe degree of disability. . Headache is experienced 

as a pain that attacks, imposes rules and occupies a large space in the lives of students. The 

outbreak and worsening of the pain is related to experiences that involve unbearable and 

unthinkable psychological pain, especially situations experienced as excessive and in the 

presence of a highly demanding and demanding attitude towards themselves. Managing the 

headache means dealing with persistent pain, resistant to health treatments and living in search 

of causes that when not found, means living with incomprehensible pain, accompanied by 

anguish and terrifying fantasies. The consequences for academic life are associated with 

difficulties in thinking, reasoning and learning. Pain tends to intensify in periods of evaluation, 

as well as its onset and / or worsening is associated with entering university, which points to 

the pain of being a university student in the health field. Conclusions: The results of this 

research may contribute to a deeper knowledge of the experience of headache in the lives of 

university students in the health field, pointing to the need to follow research paths aimed at 

interdisciplinary interventions to promote health to the studied population, including spaces 

dedicated to listening to the pain of being a university student in the health field. Such 

propositions are based on the understanding that the academic training of the health professional 

is beyond the academic curriculum and intellectual demands, and that today's students will be 

health professionals in the future, caregivers of other's pain, for excellence. 

 

 

 

Descriptors: Headache, qualitative research, psychoanalysis. 
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universitarios en el campo de la salud: un estudio psicoanalítico [disertación]. 
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RESUMEN 

Introducción: el dolor de cabeza se define como dolor de cabeza crónico, continuo o 
intermitente. Los trastornos del dolor de cabeza son un problema mundial que afecta 
a personas de todas las edades, razas, niveles de ingresos y áreas geográficas. Entre 
los estudiantes universitarios en el campo de la salud, es un síntoma común y causa 
pérdidas en el rendimiento académico, riesgo de ausentismo escolar, impedimentos 
para llevar a cabo tareas debido al dolor y afecta negativamente a la población 
universitaria. Además de la alta prevalencia, es importante tener en cuenta que la 
cabeza como representación del lugar que alberga el pensamiento y la capacidad de 
pensar son fundamentales para la vida académica. Objetivos: Este estudio 
cualitativo, basado en el método psicoanalítico, tuvo como objetivo comprender la 
experiencia del dolor de cabeza en la vida de los estudiantes universitarios en el 
campo de la salud, los significados atribuidos al dolor, las formas de gestión y las 
consecuencias para la vida académica. Método: se realizaron entrevistas individuales 
con 10 alumnas de los cursos de Psicología y Enfermería de la Universidad Univeritas 
(UNG), quienes informaron tener dolores de cabeza durante tres meses o más. La 
entrevista se dividió en dos momentos: caracterización de los participantes y dolor de 
cabeza y una entrevista basada en un guión semiestructurado. Los informes obtenidos 
fueron sometidos a la técnica de análisis de contenido e interpretados bajo el marco 
de la teoría psicoanalítica. Resultados: La experiencia del dolor de cabeza en la vida 
de los estudiantes universitarios en el campo de la salud se caracteriza por vivir con 
la presencia constante de dolor, que por ser persistente y a menudo fuerte e 
incapacitante se describe como terrible y sufrido, con un grado de discapacidad 
moderado y severo. El dolor de cabeza se experimenta como un dolor que ataca, 
impone reglas y ocupa un gran espacio en la vida de los estudiantes. El brote y el 
empeoramiento del dolor están relacionados con experiencias que implican un dolor 
psicológico insoportable e impensable, especialmente situaciones experimentadas 
como excesivas y en presencia de una actitud muy exigente y exigente hacia ellos 
mismos. Controlar el dolor de cabeza significa lidiar con el dolor persistente, resistente 
a los tratamientos de salud y vivir en busca de causas que, cuando no se encuentran, 
significa vivir con un dolor incomprensible, acompañado de angustia y fantasías 
terroríficas. Las consecuencias para la vida académica están asociadas con 
dificultades para pensar, razonar y aprender. El dolor tiende a intensificarse en los 
períodos de evaluación, y su inicio y / o empeoramiento se asocia con el ingreso a la 
universidad, lo que señala el dolor de ser un estudiante universitario en el campo de 
la salud. Conclusión: Los resultados de esta investigación pueden contribuir a un 
conocimiento más profundo de la experiencia del dolor de cabeza en la vida de los 
estudiantes universitarios en el campo de la salud, señalando la necesidad de seguir 
caminos de investigación dirigidos a intervenciones interdisciplinarias para promover 
la salud de la población estudiada, incluyendo espacios dedicados a escuchar el dolor 
de ser un estudiante universitario en el campo de la salud. Dichas propuestas se basan 
en el entendimiento de que la capacitación académica del profesional de la salud está 
más allá del currículo académico y las demandas intelectuales, y que los estudiantes 
de hoy serán profesionales de la salud en el futuro, cuidadores del dolor de otros, por 
excelencia. 
Descriptores: Dolor de cabeza, investigación cualitativa, psicoanálisis   
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1. Introdução 

 

A cefaleia é definida como “dor de cabeça crônica, contínua ou intermitente”(1). Existem 

muitos tipos de cefaleia, divididas em cefaleias primárias e secundárias. As cefaleias primárias 

são diagnosticadas quando não há outra condição clínica subjacente à dor. Dentro desse grupo 

estão a enxaqueca, cefaleia tipo tensão, cefaleia trigêmeas-autonômicas e outras cefaleias 

primárias. As cefaleias são consideradas secundárias quando a dor pode ser atribuída a outra 

condição(2).  

A cefaleia tem na dor a característica que a define por excelência. A dor é definida como 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano tecidual real ou potencial, ou 

descrita em termos de tal dano. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas 

experiências anteriores(3). É simultaneamente um fenômeno psíquico e somático. Possui função 

biológica de proteção, sendo um sinal de alerta defensivo e útil(4), um quinto sinal vital(5). Não 

sentir dor coloca o ser humano em estado de desamparo, pois a dor, enquanto sinal de alerta, 

provoca ações que levam a evitar os perigos que podem representar6.  

Para além da dimensão fisiológica, é um fato existencial, que implica o homem em sua 

totalidade, bem como é universal. Apesar de universalidade, é também uma experiência 

singular e não pode ser exatamente mensurada por instrumentos objetivos como aqueles que 

medem temperatura e peso corporal(5). Os comportamentos e reações diante da dor dependerão 

de aspectos sociais, culturais, da história e constituição de personalidade de cada um(4). 

No caso da dor cefálica, assim como no caso das doenças psiquiátricas, estamos diante 

de doenças do humano, com sintomas e sinais que apenas os seres humanos podem referir ou 

mostrar(7), o que implica a existência de uma íntima relação entre a dor de cabeça e a 

subjetividade6. As dores cefálicas abrangem muitas patologias sob o mesmo guarda-chuva, com 

classificação difícil, muitos tratamentos, efeito inconsistente de drogas em pacientes e modelos 

experimentais, além de fatores como sexo e estresse terem grande interferência na cefaleia 

humana. Com isso, os desafios em torno da dor cefálica são grandes, pois a pesquisa não tem 

oferecido pistas para a compreensão da fisiopatologia dessa doença, assim como não oferece 

medicamentos novos e inovadores(7). Além disso, mesmo com as drogas, a enxaqueca, por 

exemplo, persiste, o que justifica a pesquisa psicanalítica desse fenômeno, tão próximo e, ao 

mesmo tempo, tão enigmático6. 

Estima-se que a prevalência entre os adultos (18 a 65 anos) com transtorno de cefaleia 

atual (sintomático pelo menos uma vez no último ano) é de cerca de 50%, sendo que 1,7% a 

4% da população vive com a dor de cabeça por quinze dias ou mais todos os meses. Mais da 
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metade dos adultos entre 18 e 65 anos no mundo tiveram cefaleia no último ano e, entre esses 

indivíduos, 30% ou mais relataram enxaqueca. A dor de cabeça é dolorosa e incapacitante. 

Apesar das variações regionais, os distúrbios de dor de cabeça são um problema mundial, 

afetando pessoas de todas as idades, raças, níveis de renda e áreas geográficas8.  

Na população de estudantes universitários da área da saúde, a cefaleia também é um 

sintoma comum9. O quadro acarreta prejuízos sobre a performance acadêmica, risco de 

absenteísmo escolar, maior vulnerabilidade às comorbidades e prejuízo na qualidade de vida10. 

Além disso, surgem impedimentos na realização de tarefas devido à dor, prejuízo no humor, 

sono, concentração11, podendo levar a pior desempenho acadêmico em alguns casos12. A 

proporção de estudantes que referiram prejuízos nas atividades cotidianas devido à cefaleia foi 

maior que aquelas que referiram prejuízos devido a outras dores11, assim como há estudos que 

sugerem piora do quadro após o ingresso na universidade9. A alta associação entre cefaleia e 

queixas de dificuldade de aprendizagem mostrou que a condição possui impacto negativo sobre 

a população universitária13. 

 

1.1 A experiência da pesquisadora 

 

Aos dados apontados pelas pesquisas, indicativos de alta prevalência dos episódios de 

cefaleia, o que acarreta prejuízos sobre qualidade de vida e sobre as atividades cotidianas, 

acrescento minha experiência como professora universitária com estudantes do curso de 

psicologia que, em meio às aulas e/ou em situações de avaliação, queixam-se de dor de cabeça. 

Outras vezes sentem-se impedidos de realizar atividades ou precisam sair mais cedo de uma 

aula. Percebi que essas queixas se acentuavam em semanas de avaliação, entregas e 

apresentação de trabalhos acadêmicos, e também no último ano do curso.  

No último ano da graduação de psicologia, os estudantes realizam maior número de 

atendimentos clínicos, lidam com pacientes muitas vezes em quadros psicopatológicos graves, 

aproximam-se do sofrimento psíquico, ao mesmo tempo em que precisam lidar com as próprias 

inquietações sobre término da graduação, inserção profissional, dúvidas sobre o futuro, entre 

outras questões identitárias.   

Como psicanalista em consultório particular, escuto o sofrimento de alguns pacientes e 

acompanho seu processo de adoecimento, dor e as repercussões sobre a vida como um todo. A 

dor, principalmente em casos de dor crônica, torna-se parte da biografia do sujeito14. A partir 

de minha experiência profissional nesses dois campos, surge a inquietante pergunta sobre a 

experiência da dor de cabeça na vida do estudante universitário, sempre levando em conta a 
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necessidade de o profissional de saúde trabalhar com sua capacidade de pensar, tendo a cabeça 

como representante do aparelho para elaborar os pensamentos.  

 

1.2 Experiência: definição 

 

Por se tratar de um estudo psicanalítico sobre a experiência, considera-se importante 

esclarecer como o vocábulo será compreendido no decorrer deste estudo. Para tanto, recorre-se 

à definição de experiência de acordo a língua alemã, língua de origem da psicanálise. Há grande 

variedade de definições para a palavra “experiência” no campo filosófico. Em seu sentido mais 

geral, a experiência é tomada como uma forma de saber, resultante da aprendizagem constante 

durante a vida15.  

Na língua alemã, a palavra abrange pelo menos três termos16:  

[...] o “experiment”, o experimentalismo que se apaga diante do objeto; o 

“erlebnis”, a experiência vivida, que, como nós traduzimos, é mais o objeto 

que se apaga diante da vivência; e, por fim, o que entendo aqui como 

experiência, o “erfahrung”, ou seja, um movimento em contato com o objeto, 

em contato com o movimento do objeto. (p. 16) 

Experiment indica a vivência do sujeito capaz de fazer o objeto desaparecer diante da 

vivência singular que se sobrepõe ao objeto. Erlebnis, por sua vez, indica uma experiência que 

se transformou em aprendizado e saber. Erfahrung diz respeito ao sentido da experiência e é 

isso que interessa ao pesquisador psicanalítico, pois sua investigação é da ordem de uma 

aprendizagem.  Por isso, uma pesquisa sob o referencial psicanalítico não pretende apenas 

apresentar teorias, confirmá-las ou validar dados empíricos. Seu objetivo é problematizar um 

aspecto do campo psicanalítico e oferecer contribuições, por meio de processo de descoberta, 

revelação e renovação do campo de pesquisa16.  

Uma das diferenças entre vivência e experiência — distinção que levanta discussões 

entre estudiosos do tema — consiste em que, na verdadeira experiência, as vivências recebem 

uma forma especial de organização interior, mediante a qual passam a fazer parte da vida e são 

integradas de alguma forma à constituição subjetiva.  

A experiência ocorre em três níveis de compreensão: objetiva, subjetiva e intersubjetiva, 

dependendo de dois polos estruturantes: o polo objetivo, articulado ao objeto da experiência; e 

o polo subjetivo, em que se destaca aquilo que o sujeito diz a respeito do que viveu e descobriu 

no encontro com os objetos15, sendo o encontro aquilo que caracteriza a dimensão 

intersubjetiva. 
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1.2.1 A experiência emocional  

 

Ao referir-se à experiência por erfahrung, como um movimento em contato com o 

objeto e com o movimento do objeto, cabe interrogar-se sobre como compreender este 

movimento. Para isso, tomamos o referencial de Bion17, em “O aprender com a experiência” 

(1962), autor da escola inglesa de psicanálise, para compor a mesa de discussão junto de 

Laplanche, já mencionado e conhecido autor francês.  

Emoção, em seu sentido etimológico, provém do latim emotionem — movimento, 

comoção, ato de comover. A emoção impõe movimento à experiência, podendo ser dirigido 

tanto ao crescimento quanto ao adoecimento psíquico18. Para Bion17, as emoções terão valor 

fundamental para a vida mental, pois são responsáveis pela origem dos sentidos, dos 

significados e do pensamento. É uma forma elementar de classificação dos dados do mundo, de 

base subjetiva e a partir da qual se constroem diferentes níveis de pensar18.  

As comunicações em que estão presentes o “sinto que” podem ser consideradas 

expressões das emoções e experiências emocionais, como uma canção composta por letra e 

música. A sugestão bioniana é para se ouvir não apenas a letra ou o conteúdo de uma 

determinada comunicação, mas também a musicalidade que a acompanha19..  

A experiência emocional abarca todo o vínculo humano, é a matéria prima por meio da 

qual se desenvolvem as capacidades racionais e irracionais. Para Bion17, a expansão da mente 

dependerá de vínculo com o conhecimento que ele definirá por K (Knowledge), que pressupõe 

outros dois vínculos L (love) e H (hate). Há, desse modo, uma articulação entre o sentir e o 

pensar18, sendo o pensar diferenciado da cognição, pois este flui da experiência emocional17. 

 

1.3 Delimitação do campo da pesquisa 

 

O presente estudo buscou compreender a experiência da cefaleia na vida do estudante 

universitário da área da saúde, a partir do polo objetivo da experiência — presença da dor de 

cabeça — em direção ao polo subjetivo, campo da experiência emocional: como vive, o que 

pensa, diz e sente sobre o objeto “dor de cabeça”. Trata-se da busca por compreensão dos 

significados da dor em seu cotidiano e como esses organizam internamente o sujeito e integram 

sua biografia6,14, por meio dos sentidos atribuídos à experiência.  
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Também interessou a esta pesquisa conhecer formas de manejo desenvolvidas pelo 

estudante universitário da área da saúde para lidar com a cefaleia. Levou-se em conta, em todo 

o momento, a premissa de que o sujeito é resultado de suas experiências, pois são elas que 

traçam a trajetória da história da vida de cada um15.  

No caso da população que se pretendeu estudar, tomou-se como outro polo organizador 

da experiência a vida do estudante universitário. Esse período é acompanhado de muitas 

mudanças, desafios e dificuldades, pois o contexto do ensino superior exige do estudante a 

utilização de novas habilidades, antes não utilizadas. Além de precisar desenvolver tarefas 

curriculares, o estudante se vê diante de questões fundamentais, como estabelecimento de 

identidade profissional e pessoal20, 21. 

Aspectos da vida acadêmica são potenciais fatores de risco para o sofrimento psíquico 

dos estudantes, em especial da área da saúde. Se no início da vida acadêmica, o estudante de 

psicologia se defronta com as mudanças na vida pessoal, nos últimos anos tem maior 

proximidade com sofrimento e morte, assim como precisa aprender procedimentos clínicos e 

viver experiências práticas que podem acentuar ou desencadear quadros de estresse20, 21. 

Elementos como sobrecarga acadêmica, manejo de relações e conflitos interpessoais, 

problemas pessoais, contato com a morte e o sofrimento não apenas comprometem a qualidade 

de vida pessoal, como têm íntima relação com o profissional que o estudante se tornará21, 22. 

A partir desses polos, a experiência da cefaleia na vida do estudante universitário se 

tornou o objeto desta pesquisa, baseada no método psicanalítico. Levou-se em conta a 

singularidade da experiência da dor de cabeça na vida do estudante e suas interferências sobre 

as atividades acadêmicas, pois a formação do futuro profissional é compreendida de maneira 

ampla e integral, para além do currículo e das habilidades cognitivas, sem, no entanto, 

desconsiderá-las.   

Diante dos estudos pesquisados, verificou-se a predominância de pesquisas 

quantitativas, tanto sobre prevalência e características da cefaleia em estudantes universitários, 

quanto sobre associações entre cefaleia e ansiedade, qualidade de vida, comorbidades, entre 

outros8910122324. Foram encontradas pesquisas qualitativas sobre a experiência do sujeito com o 

processo de adoecimento e dor, levando em conta a incapacidade e prejuízos associados às 

cefaleias com populações de homens e mulheres25,14,26,27,28, porém, nenhum estudo específico 

com estudantes universitários da área da saúde.  
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Além da alta prevalência e considerando-se que a cabeça representa o lugar que abriga 

o pensamento e a capacidade de pensar, atividade fundamental para a vida acadêmica, o 

presente estudo, de natureza qualitativa, tem como objeto a experiência da cefaleia na vida do 

estudante universitário, a partir da seguinte pergunta norteadora: Como é a experiência da 

cefaleia na vida do estudante universitário da área da saúde?   

Do ponto de vista da pesquisa psicanalítica, leva-se em conta a necessidade de pensar o 

corpo doloroso além do corpo erógeno, a partir da prática integrativa proposta pelo campo da 

psicossomática e como forma de responder às patologias da atualidade29. Além disso, 

compreender como o estudante sente, compreende e maneja a cefaleia pode ser importante para 

melhor compreensão das condições de saúde do universitário e desenvolvimento de programas 

de saúde à população estudada.  

 

1.4 Referencial teórico 

 

1.4.1 Sobre a dor 

 

Durante a construção da teoria psicanalítica, Freud não realizou um estudo sistemático 

da dor6, principalmente se compararmos com a envergadura e a sistematização dos estudos 

destinados aos conceitos de angústia e pulsão, por exemplo. No entanto, o interesse pela dor, 

tanto na dimensão física quanto psíquica, foi objeto de sua reflexão, havendo, deste modo, em 

Freud, o esboço de uma teoria original da dor30.  

As menções à dor surgem desde o Projeto para uma Psicologia científica, de 189531 até 

o anexo C de Inibição, sintoma e angústia, de 192632, o que demonstra que esse interesse teórico 

e clínico acompanhou Freud desde o início de seus escritos até os textos mais tardios. No 

Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895, Freud31 apresenta seu primeiro modelo de 

aparelho mental, baseado em quantidades e intensidades. A partir desse modelo, a dor é 

compreendida como uma irrupção de grandes quantidades no aparelho psíquico, associado a 

falhas nas barreias de contato ou dispositivos de contenção psíquica. Em sua dimensão 

econômica, a dor diz respeito àquilo que ultrapassa limites, rompe barreiras e abala o princípio 

da inércia31. 

Ainda no Projeto, Freud31 trabalha com um par de opostos diferente do habitualmente 

encontrado em estudos posteriores. Onde se poderia esperar o par prazer-desprazer, é sugerido 

o par prazer-dor, baseado em vivências de dor e vivências de satisfação. Nessa bipolaridade 
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fundamental, tem-se de um lado o processo de prazer-desprazer regendo o curso da vivência de 

satisfação e de outro lado estaria a dor30.    

Portanto, por sua qualidade própria, a dor é apresentada no Projeto como 

indubitavelmente diferente do desprazer. Do ponto de vista do processo em 

jogo, ela se caracteriza essencialmente — definição que jamais mudará — por 

um fenômeno de ruptura de barreiras que ocorre ‘quando quantidades de 

energia excessivas invadem os dispositivos de proteção’; em seguida, por uma 

descarga, no interior do corpo, do investimento assim aumentado. A dor é 

violação; ela supõe a existência de limites; limites do corpo, limites do eu; ela 

produz uma descarga interna, que poderíamos chamar de efeito de implosão30. 

(p. 267-268) 

Esse “efeito de implosão” mencionado acima revela o transbordamento pulsional e 

invasão e/ou evasão das fronteiras. A dor resultante do excesso pulsional, implícita ao estado 

de desamparo inicial31, por exemplo, impele o recém-nascido na direção do objeto. A dor está, 

desse modo, implícita à angústia e gera um apelo ao outro, constituindo a economia e o próprio 

trabalho do que será definido como construção do objeto33. 

A vivência da dor é ainda um traçado mnêmico que está na base do alerta de perigo da 

angústia, enquanto a vivência de satisfação está na base do desejo. Será a dor e a frustração, 

enquanto indício da realidade, que levará ao desinvestimento da satisfação alucinatória e ao 

estabelecimento do pensamento. Portanto, a dor instaura o inconsciente, torna-se a causa do 

recalque originário e coloca em cena a formação do eu, permitindo o nascimento do 

pensamento.6  

A experiência da dor retornará em Além do princípio do prazer, de 192034, quando o 

aparelho psíquico é repensado a partir do modelo da “vesícula viva”. Trata-se de um aparelho 

suscetível tanto aos estímulos internos, quanto àqueles provenientes do mundo externo. A 

superfície voltada para o mundo externo se diferenciará e servirá de órgão receptivo de 

estímulos, além de atuar como escudo protetor contra esses estímulos.  

A proteção funciona como um envoltório, ou membrana especial, com função de escudo 

protetor em relação aos estímulos. Sua efetividade se relaciona aos estímulos externos, no 

entanto, contra os estímulos provenientes do interior não há como haver esse escudo protetor34, 

sendo o aparelho mental inundado por estímulos contra os quais se sente impotente. Em relação 

à dor física, Freud34 afirma:  

O desprazer específico do sofrimento físico provavelmente resulta de que o 

escudo protetor tenha sido atravessado numa área limitada. Dá-se então um 

fluxo contínuo de excitações desde a parte da periferia relacionada até o 

aparelho central da mente, tal como normalmente surgiria apenas desde o 

interior do aparelho. E como esperamos que a mente reaja a essa invasão? A 

energia catéxica é convocada de todos os lados para fornecer catexias 
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suficientemente altas de energia nos arredores da ruptura. Uma ‘anticatexia’ 

em grande escala é estabelecida, em cujo benefício todos os outros sistemas 

psíquicos são empobrecidos, de maneira que as funções psíquicas 

remanescentes são grandemente paralisadas ou reduzidas. (p. 29) 

Isso quer dizer que a dor física, enquanto estimulação proveniente do corpo (fonte 

interna), invade o aparelho mental com grandes quantidades de estímulos que rompem as 

barreiras protetoras. A dor passa a atuar como um estímulo contínuo, contra o qual a ação 

muscular, geralmente eficaz, se mostra impotente. A natureza contínua e a impossibilidade de 

inibir a dor produzem estado de grande desamparo mental31. A dor é imperativa, comparada a 

uma pseudo-pulsão35, pois os estímulos exteriores interiorizados tornam-se fonte de constante 

excitação e de aumento de tensão, não pode ser recalcada, tem como finalidade sua eliminação 

e consequente redução do desprazer. Alguém que sofre de dor orgânica abandona, pelo menos 

momentaneamente, todo o interesse pelo mundo externo (investimento em relações objetais), 

voltando-se para o investimento narcísico36,32 do ponto doloroso e/ou aquilo que diz respeito ao 

seu sofrimento.. 

Ao retomar o assunto da dor no anexo1 C do artigo Inibição, sintoma e angústia34, Freud 

estabelece diferenças entre dor, angústia e luto. Conclui que a dor física está relacionada ao 

investimento narcísico, enquanto a dor psíquica está relacionada ao investimento objetal. A 

transição da dor física para a dor psíquica corresponderia à mudança do investimento narcísico 

para o investimento no objeto. 

Apesar de, em alguns momentos, a dor parecer igualar-se à angústia, trata-se de 

conceitos diferenciados, em que a dor ocuparia uma posição mediana entre a angústia e o 

sofrimento do luto e entre investimento narcísico e objetal. A vivência da dor se dá no interior 

de um “eu-corpo”, como se, na dor, o corpo se transformasse em psique e a psique em corpo. 

Enquanto a angústia é comunicável, por meio do apelo ao outro, a dor é gritada, é vivida a 

golpes e pontadas30, confunde-se com o ser6 e está implícita ao estado de desamparo31,32. A dor, 

que surge por meio do grito30, subjaz o apelo ao outro, presente na forma de angústia33, portanto, 

não apenas se confunde com o ser como é parte da relação com o outro que, para compreender 

o apelo, precisa ser capaz de experimentar a dor daquele que grita.  

 

  

 
1 Para Pontalis (2005) o fato de Freud ter apresentado a diferença entre dor e angústia em um anexo confirmaria 

sua hipótese de que a dor era um problema, difícil de ser integrado a teoria psicanalítica.  
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1.4.2 Sobre o corpo  

 

O corpo é um objeto complexo, transdisciplinar, local de entrecruzamento para 

múltiplas disciplinas. Além das especialidades médicas que se interessam pelo corpo, outras 

disciplinas, como antropologia, teorias da comunicação, ciências sociais, arte, psicologia e 

psicanálise têm interrogado as dimensões do corpo, sendo este matéria prima para inúmeros 

estudos e campos da ciência37. Isso indica a existência de uma polissemia do corpo, que abrange 

algumas das seguintes manifestações: o corpo físico domínio das ciências biológicas, o corpo 

vivido e experienciado por cada indivíduo; o corpo fruto da cultura; o corpo real do outro com 

quem o indivíduo se relaciona; o corpo da psicanálise, território do Id e das pulsões; o corpo 

trabalhado pelas práticas de fisioterapia, massoterapia, educação física; o corpo vivenciado pela 

dança; o corpo trabalhado pelas religiões e misticismo e muitos outros sentidos37.  

O corpo da psicossomática abrange o corpo que adoece e o corpo do indivíduo, 

experiencial e subjetivo37. O corpo do qual se fala e do qual se tem consciência é um sistema 

de fatos psicológicos38. O objetivo fundamental da investigação psicossomática é procurar 

pontes entre o corpo físico e o corpo vivido e experienciado. Ficar doente tem um significado 

médico e ao mesmo tempo envolve sofrer a doença, ter um fato de grande significado em sua 

biografia e viver um processo pleno de significações. Isso porque o Eu e o corpo estão em 

permanente diálogo entre si e com o mundo, tanto na saúde quanto na doença37,38.  

O sentimento de identidade se apoia na convicção de viver dentro de um envelope 

carnal, e tal imago psicossomática é tão importante que a forma como o indivíduo vive o próprio 

corpo diz muito sobre a forma como se relaciona com o mundo. A forma como se pensa o 

próprio corpo, a posição que se assume em relação a ele influencia a relação Eu-mundo40. 

Portanto, o corpo “não é um simples corpo físico, mas é soma, um corpo vivo com um conjunto 

de imagens, de sensações somáticas, que dão a matéria prima à imagética do fantasiar 

primário39.” Com base nessas concepções, a presente pesquisa trabalhou com o conceito de 

corpo da psicossomática, o corpo vivo ou soma39, compreendido para além da dimensão 

biológica.  

  

1.4.3 Somatização  

 

A psicossomática se interessa pelos processos de somatizações, ou seja, pelos 

movimentos psíquicos que acompanham o adoecimento do corpo, seu aparecimento e evolução. 

Dentro da psicanálise, é possível encontrar o ponto de partida para esses estudos em Freud40, 
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em sua definição de neurose atual, modelo diferenciado das psiconeuroses, como histeria e 

obsessões. A neurastenia, protótipo da neurose atual, é definida por Freud40 pela sintomatologia 

somática: “pressão intracraniana, irritação espinhal e dispepsia com flatulência e 

constipação”40. Difere da psiconeurose em patogenia e etiologia, pois sua origem precisa ser 

buscada no momento atual da vida do paciente, enquanto a psiconeurose tem relação com 

conteúdo sexual recalcado40. As neuroses atuais são classificadas hoje como afecções 

psicossomáticas41. 

Apesar de ambas terem origem na sexualidade, a etiologia das neuroses atuais seria 

contemporânea e não infantil42. Com as neuroses atuais, Freud40 anteviu a possibilidade de 

existirem sintomas não caracterizados pelo retorno do recalcado e por mecanismos de 

deslocamento e condensação encontrados nas psiconeuroses. Para além do fator atual, a 

sintomatologia corporal mantém-se como ponto de destaque na estrutura psíquica que se 

diferencia da formação neurótica 42. 

A cefaleia foi alvo de investigação de autores da psicossomática psicanalítica como o 

francês Pierre Marty43, que publicou trabalhos sobre o tema a partir de 1951. A partir da 

investigação de pacientes com dor de cabeça, as cefaleias foram consideradas manifestações 

psicossomáticas, marcadas por um sistema de defesa vizinho das defesas neuróticas clássicas, 

porém, colocando em jogo mecanismos de ordem somática. As cefaleias incluiriam inibições 

dolorosas do ato de pensar43, consideradas paralelamente ao conceito de vida operatória43. Seria 

caracterizada por forma de pensamento operatório44, um pensar pragmático, baseado na ação, 

ligado aos fatos e à materialidade, em virtude da dificuldade de simbolização. Com isso, as 

cefaleias encontram seu espaço entre os processos de somatização38,39,43, apelam para 

mecanismos somáticos, ainda que oriundos de conflitos clássicos e intrapsíquicos43.     

A somatização está em uma área não abrangida pela simbolização, nos sintomas 

destituídos de conteúdo simbólico. Enquanto em uma conversão histérica (sintoma 

psiconeurótico) há uma transposição do conflito psíquico para a esfera somática, fruto do 

recalque, com significações simbólicas expressas pelo corpo, a somatização na psicossomática 

indica a impossibilidade de elaboração psíquica42. “Essa explosão no corpo não é uma 

comunicação neurótica nem uma restituição psicótica, tem uma função de ato, de descarga que 

provoca um curto circuito no trabalho psíquico.38” 

Para Mcdougall38,45 todo ato-sintoma ocupa o lugar de um sonho não sonhado, de um 

drama em potencial, um drama do “soma delirante”, em que o corpo age e já não fala como nas 

conversões das pacientes histéricas de Freud. Trata-se de um psiquismo privado de palavras45, 

no sentido das representações, palavras capazes de exprimir e representar dores impensáveis. 
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As manifestações psicossomáticas, portanto, impõem ao corpo a tarefa de arcar com as 

intensidades que não podem transitar pelo psíquico45.  

As intensidades dizem respeito à economia do afeto e, relacionadas aos distúrbios 

psicossomáticos, tornaram-se objeto de grande interesse de Mcdougall45, levando-a a cunhar o 

conceito de desafetação, para descrever indivíduos afastados de sua própria realidade psíquica. 

Para os pacientes desafetados, as palavras perderam sua destinação primordial de fazer a ligação 

pulsional e estão esvaziadas de significados, desprovidas de afeto. O afeto, a partir do texto 

freudiano41, é definido como a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional, o 

quantum de afeto associado à representação. Sobre os pacientes desafetados, a autora observou:  

Eles não sofriam de uma incapacidade de vivenciar ou exprimir uma emoção, 

mas sim de uma incapacidade de conter o excesso da experiência afetiva 

(próxima à angústia psicótica) e, portanto, nessas condições, de uma 

incapacidade de refletir sobre essa experiência. Quando acontece o fenômeno 

da desafetação, é o indivíduo que corre igualmente risco de alterar sua 

capacidade de sonhar, o que pode aumentar o risco de desmoronamento 

psicossomático.45 (p. 105, 106)      

Nas somatizações, o afeto e a representação que as acompanham são ejetados da 

consciência, por meio do mecanismo descrito por Freud como verwerfung41 traduzido como 

rejeição ou repúdio, mecanismo de defesa radical em que o ego rejeita a representação 

insuportável junto do afeto que a acompanha39. A rejeição do afeto e a descarga direta para o 

soma constroem as manifestações e disfunções psicossomáticas39, entrando em cena no lugar 

do recalcamento e distante da possibilidade de ser simbolizado42.  

É o caso de pessoas que se apresentam frequentemente de modo pragmático, empregam 

a ação no lugar de elaboração e reflexão, evacuando problemas com os quais se defrontam, 

sendo constantemente voltados para o “fazer” no lugar do “ser”. Tais pacientes desafetados 

tendem a somatizar em situações de stress, como resposta de parte do psiquismo que não dispõe 

de palavras para dar conta das angústias e fantasias aterrorizantes45.   

Como lhes faltam palavras, a história a ser narrada para a dor na forma de somatização 

é profundamente primitiva, pré-verbal e pré-simbólica, pois as experiências angustiantes não 

puderam dar origem a uma representação mental verbal, da ordem do pensável45.  Essa história 

arcaica se apresentaria por meio de um soma que pensa não como aparelho psíquico, mas como 

“sonho do soma”, conforme descrito por Persicano39. Essa autora, inspirada pela teoria da 

fantasia inconsciente de Melanie Klein, entende que nas manifestações somáticas e 

somatizações há um eu ainda incapaz de diferenciar psíquico e soma, por isso o soma sonharia 

o sonho do soma  
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Esse sonho é composto por fantasias somáticas, entendidas como as mais arcaicas das 

fantasias ou primeiro nível do fantasiar, vividas como experiência física, anteriores à ligação 

entre psique e soma. No sonho do soma, terreno do irrepresentável39,46, localiza-se a história 

pré-verbal45, apresentada sob a forma de fantasias arcaicas e vivência da angústia somática, 

outro conceito cunhado por Persicano39.  

A angústia somática que acompanha essas fantasias é uma angústia bruta, vazia de 

representações, que não engloba o termo psicossomático (interligado), pois se trata da 

dissociação entre psique e soma. Trata-se de um fantasiar que se manifesta exclusivamente no 

soma2, acompanhado da angústia somática. “Quando a elaboração e a simbolização caem, a 

angústia tende a desaparecer do polo psíquico, consciente e inconsciente, passando a se 

manifestar apenas no polo somático.” 

Ainda que localizada no soma, a angústia está presente e, quando reconhecida nas 

queixas físicas, somatizadas, pode, a partir desse reconhecimento, começar a ser traduzida como 

expressão de sofrimento subjetivo37,46, pois os dramas somáticos são sinais do drama 

psicológico inacessível, da ordem do inexprimível e do impensável45. Dentro da situação de 

tratamento psicanalítico, as manifestações psicossomáticas se encontram no contexto de uma 

história primitiva a reconstituir ou de uma mitologia pessoal a ser construída45.  

 

1.5 Contribuições klei-bionianas 

 

Levando em conta a importância do conceito de simbolização para pensar as 

manifestações psicossomáticas, serão apresentadas nas próximas páginas algumas 

contribuições sobre a teoria das posições (posição esquizo-paranóide e posição depressiva) 

escrita por Melanie Klein e as contribuições de Hanna Segal, discípula de Klein, para 

compreender a formação de símbolos. Na sequência, serão apresentadas algumas contribuições 

de Wilfred Bion, autor pós kleiniano sobre a teoria do pensar e a relação do continente-contido. 

Pretende-se, a partir das contribuições klein-bionianas e de Joyce Mcdougall, lançar mais 

algumas considerações sobre os processos de somatização e dor, aspectos fundamentais para 

esta pesquisa.   

  

 
2 Neste sentido, as fantasias somáticas precisam ser diferenciadas dos elementos-beta de Bion, por não serem 

estados mentais ou protopensamentos. São manifestações do e no soma, anteriores aos elementos-beta e ainda 

mais primitivas.  
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1.5.1 A teoria das posições de Melanie Klein 

 

As relações de objeto existem para Klein, desde o início, assim como o ego arcaico, 

sendo moldadas pela interação entre projeção e introjeção, entre objetos internos e objetos 

externos. “Esses processos participam da construção do ego e do superego e preparam terreno 

para o aparecimento do complexo de Édipo na segunda metade do primeiro ano”47. Através das 

trocas projetivas e introjetivas se constrói lentamente um mundo complexo de fantasias de self 

e objetos48. Durante seu trabalho com crianças, Klein descobriu que todas as atividades eram 

acompanhadas por uma corrente constante de fantasias “sempre inconscientes”48 (p. 185), 

sendo o fantasiar uma capacidade inata do ego primitivo. 

A definição de fantasia de Klein abarca o sentido da fantasia primária, matéria prima do 

inconsciente primário, e o sentido freudiano da fantasia como conteúdo do inconsciente 

recalcado39. Neste sentido, a definição de fantasia do grupo kleiniano é muito mais ampla do 

que a de Freud, pois inclui tanto formas muito primitivas do pensamento infantil, quanto outras 

formas que surgem no desenvolvimento, através da alteração das fantasias originais48. De todo 

modo, “a fantasia inconsciente é a mola mestra, o conteúdo original e essencial da mente 

inconsciente. ”48    

Conceber as fantasias dessa forma só é possível porque, na concepção de Klein, há um 

ego presente desde o começo, capaz de fantasiar. Trata-se de um “ego arcaico”47 e incipiente 

que já teria a função de lidar com a angústia, por meio de mecanismos de defesa também 

arcaicos. A angústia surge principalmente a partir do trabalho interno da pulsão de morte3, 

sentido inicialmente como angústia de aniquilamento para depois tomar a forma de angústia de 

perseguição(47,49). Levando em conta o trabalho da pulsão de morte, para Klein39, na vivência 

de dor há a presença da fantasia do ataque do objeto e não apenas desamparo como Freud 

descrevia.  

Por meio das projeções, os impulsos destrutivos ligam-se imediatamente a um objeto, 

vivido na fantasia como o mau objeto (idealmente mau), principalmente quando o bebê 

experimenta situações de frustração em relação ao objeto. De outro lado, nas experiências 

amorosas e de gratificação, assim como nos resultados da projeção dos impulsos amorosos, 

vive-se uma experiência com o bom objeto (idealizado)47. 

 
3 Klein concebe a pulsão de morte, segundo Spillius (1983, p. 91) de forma ligeiramente diferente da 
de Freud e faz uso disso na prática clínica. “Há uma ameaça de aniquilação a partir de dentro, e que é 
o ego primitivo, e não o organismo (expressão de Freud) que deflete a pulsão de morte para fora”. 
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Inicialmente, essas experiências são sentidas como causadas pelos objetos (em virtude 

da projeção), porém, através da introjeção, tornam-se perseguidores internos e reforçam o medo 

dos impulsos destrutivos. Para lidar com a angustia proveniente desses impulsos, o ego arcaico 

desenvolve mecanismos de defesa fundamentais: cisão, negação, onipotência e idealização 

durante os primeiros três ou quatro meses de vida, caracterizando a posição esquizo-

paranóide47. 

A cisão é um dos mecanismos de defesa mais antigos, responsável pela separação radical 

entre o bom e o mau objeto na fantasia do bebê 47, sendo uma defesa necessária ao ego arcaico 

para lidar com os impulsos destrutivos. Ligada à cisão está a idealização, pois, para combater o 

objeto excessivamente mau, é preciso criar outro excessivamente bom — “um seio inexaurível 

e sempre generoso — um seio ideal”47. O objeto mau não é apenas mantido separado, sua 

existência também é negada, o que é possível “através de fortes sentimentos de onipotência”47. 

Negar equivale a aniquilar e isso não se dirige apenas ao objeto, mas a “uma relação de 

objeto”47. Logo, uma parte do ego é também negada; a cisão do objeto corresponde à cisão do 

ego.  

Continuando com o texto de 1946, os ataques sádicos (inicialmente provenientes de 

fontes orais) se dirigem ao seio e depois ao interior do corpo da mãe, antes de ela ser uma pessoa 

completa. Devido ao predomínio da oralidade, esses ataques consistem em sugar, exaurir e 

despojar a mãe dos seus conteúdos. A outra linha de ataque, de cunho anal sádico, consiste em 

cindir partes do ego para a mãe, “ou, como prefiro dizer, para dentro da mãe”47. “Sugiro o termo 

‘identificação projetiva’ para esses processos”47 que consistem em projetar conteúdos para 

dentro do objeto. Estabelece-se, com isso, uma relação agressiva e de qualidade narcísica com 

a mãe.  

Caso a identificação projetiva se dê de forma excessiva, o ego se sentirá debilitado, pois 

os impulsos destrutivos transformados estão na base da força e da potência do ego. Sentimentos 

bons e amorosos também são projetados para dentro da mãe e isso é essencial para o 

desenvolvimento de boas relações e integração do ego.  O ego, sustentando e identificado com 

o bom objeto interno, projeta parte da pulsão de morte para a parte cindida de si mesmo, uma 

parte que passa a estar em oposição ao resto do ego e forma a base do superego arcaico. 

Concomitantemente à deflexão da pulsão de morte, há uma deflexão da pulsão de vida que está 

fundida com ela e parte dos objetos bons é cindida para dentro do superego. Desse modo, o 

superego adquire qualidades tanto ameaçadoras quanto protetoras49. “O seio bom internalizado 

e o seio mau devorador (dois aspectos do seio da mãe) formam o núcleo do superego, em seus 

aspectos bons e maus; são os representantes, no interior do ego, da luta entre as pulsões de vida 
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e de morte”49 (p. 53). A cisão do ego, pela qual o superego é formado, dá-se como consequência 

de um conflito no ego engendrado pela polaridade entre as duas pulsões.  

O objeto mau, na fantasia do bebê, é sentido como fragmentado e pode corresponder à 

igual fragmentação do ego, já o objeto bom é sentido como inteiro. “Esse primeiro objeto bom 

interno atua como ponto focal no ego. Ele contrabalança os processos de cisão e dispersão, é 

responsável pela coesão e integração e é instrumental na construção do ego.”47 (p. 25). O 

progresso na integração dependerá do predomínio dos impulsos de amor sobre os impulsos 

destrutivos, o que se relaciona tanto aos fatores constitucionais quanto à qualidade das relações 

e experiências com objetos externos. Como conquista no processo de integração, o ego 

começará a sintetizar sentimentos de amor e impulsos destrutivos em relação ao mesmo objeto, 

dando origem à relação de objeto total e entrada na posição depressiva50, momento marcado 

pelo início da experiência edípica primitiva.  

À medida que o ego se torna mais organizado, as imagens internalizadas vão se 

aproximando da realidade e o ego se identifica com os objetos bons. O medo da perseguição, 

antes percebido como ameaça ao ego, agora se estende ao objeto (preservação do bom objeto 

equivale à sobrevivência do ego).  Com isso, a criança vive uma mudança na relação com o 

objeto, passando “da relação de objeto parcial para a relação de um objeto total. Ao dar esse 

passo, o ego atinge nova posição, que serve de base para a situação chamada de perda do objeto 

amado”50 (p. 306). 

Se o objeto bom está profundamente enraizado, a cisão é fundamentalmente 

de natureza diferente e permite que processos muito importantes de integração 

do ego e síntese do objeto sejam operantes. Assim, uma mitigação do ódio 

pelo amor pode ocorrer em certa medida e a posição depressiva pode ser 

elaborada.  Como resultado, a identificação com um objeto bom e total é ainda 

mais seguramente estabelecida; e isso também fortalece o ego e capacita-o a 

preservar sua identidade e também a sentir que possui uma bondade própria.50 

(p. 224) 

Com a mudança na relação de objeto, os mecanismos de defesa se modificam e o 

desenvolvimento da libido também é influenciado, pois, ao se identificar de forma mais 

completa com os objetos bons, os anseios libidinais aumentam. Nesse estágio, o ego precisa da 

ajuda do bom objeto para combater os perseguidores internalizados, o que intensifica a 

introjeção como defesa e diminui gradualmente a projeção. Porém, com o aumento da 

introjeção, o ego teme perder o objeto (destruí-lo) por força de seus ataques canibalísticos e 

vorazes50. 
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“A este [introjeção] se associa outro mecanismo importante, o de fazer reparações ao 

objeto. [...] o ego se sente impelido a oferecer uma restituição por todos os ataques sádicos que 

lançou contra o objeto”50 (p. 307). Tais ataques, bem como a percepção dos impulsos 

destrutivos, levam à culpa49, cuja essência é o sentimento de dano feito ao objeto amado e tem 

como consequência a tendência reparatória. Quanto maior o medo da perda dos objetos amados, 

maior a necessidade de salvá-los, agora que o ego é capaz de perceber que os sentimentos 

amorosos e de ódio são vivenciados em relação a um único objeto49. Com isso, a angústia, 

diante da ameaça de destruição do bom objeto e do ego, entrelaça-se a esforços contínuos para 

sua preservação. 50 

Como já observei antes, ao mesmo tempo em que reconhece seu amor por um 

objeto bom, que é um objeto inteiro e, além disso, um objeto real, o ego tem 

um profundo sentimento de culpa em relação a ele. A identificação total com 

o objeto baseada numa ligação libidinal – primeiro ao seio, depois à pessoa 

como um todo – vem acompanhada de ansiedade por esse objeto (pela sua 

desintegração), de culpa e remorso, do senso de responsabilidade de preservá-

lo contra seus perseguidores e o id, e da tristeza relacionada à expectativa de 

perdê-lo. Em minha opinião, essas emoções, sejam conscientes ou 

inconscientes, estão entre os elementos do sentimento que chamamos de 

amor50. (p. 312) 

Esses passos na integração só serão possíveis se os impulsos amorosos predominarem 

sobre os impulsos destrutivos. No início da posição depressiva (principalmente), há uma 

concomitância das angústias paranoides (da posição anterior) com os conteúdos das angústias 

e defesas ligadas à possível perda do objeto amoroso(47,50). O conflito causado no ego pode 

levar ao uso de defesas maníacas que, marcadas pela onipotência e negação da realidade 

psíquica, têm como base o não poder abandonar os objetos bons internalizados, ao mesmo 

tempo que procura fugir do perigo de depender deles e escapar dos objetos maus.  

Com o avanço da posição depressiva, as defesas maníacas perdem força, indicando o 

fortalecimento do ego em relação ao objeto, que se sente mais capaz de preservar o bom objeto 

interno e mantê-lo a salvo dos impulsos destrutivos, que perderam intensidade. A posição 

depressiva está ligada a modificações fundamentais na organização libidinal do bebê. Durante 

esse período que ocupa o segundo semestre de vida, surgem os estágios iniciais do complexo 

de Édipo direto e invertido. Com o maior desenvolvimento do ego e conquista de relação mais 

realista com os pais — tarefa da posição depressiva —, o bebê passará a perceber os pais como 

indivíduos separados, pelos quais desenvolve sentimento de consideração, base da empatia51.  

Desse modo, libido e angústia depressiva são, de algum modo, desviadas da mãe, 

impulsionando a busca de substitutos e o desenvolvimento da capacidade de formação de 

símbolos. Há, com isso, uma conquista no progresso da integração do ego, uma vez que o 
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fortalecimento da libido genital é acompanhado do progresso na capacidade de fazer reparação. 

Para reparar é preciso ser capaz de reconhecer os próprios impulsos amorosos, assim como os 

impulsos odiosos, com todo seu potencial de causar danos e estragos para si e para o outro50. 

Por isso, na posição depressiva, desenvolve-se a noção de responsabilidade pelos próprios 

impulsos e pelo outro, condição para o crescimento mental. 

Quando a criança é capaz de construir com segurança o bom objeto interno, ela sente 

aquilo que o objeto dá como uma dádiva que precisa ser guardada e preservada, e sente que isso 

lhe é dado amorosamente, contribuindo para uma maior capacidade de amar e para a gratidão. 

Assim os estados negativos de ódio e inveja são experiências transitórias, seguidas da 

recuperação do bom objeto a cada vez, o que é essencial para assentar as bases de um ego 

forte.52 

A capacidade de amar, que contrabalança os impulsos destrutivos, tem como derivado 

o sentimento de gratidão, intimamente ligado à confiança em figuras boas52. “Desse modo se 

estabelece um objeto bom que ama e protege o self e é amado e protegido pelo self. Essa é a 

base da confiança em sua própria bondade.”52 (p. 220). À gratidão se ligam a generosidade e os 

sentimentos esperançosos, baseados na crença da existência do bom objeto, que pode ser 

recuperado e mantido a salvo dentro do ego, sentido como um lugar seguro, forte e com interior 

rico.   

 

1.5.2 A formação de símbolos  

 

A questão do símbolo ocupou Freud e grandes autores da psicanálise, como Klein, Bion 

e outros autores que não serão citados neste momento, em virtude do recorte teórico escolhido 

para esta pesquisa. Freud apontou para a noção de símbolo enquanto substituição nos sonhos, 

assim como o papel do simbolismo na formação do sintoma neurótico. Klein trouxe a 

importante relação dos afetos para a formação dos símbolos e, em Bion, as pesquisas em torno 

da simbolização desencadearam uma teoria sobre o pensar19. 

O simbolismo pode ser definido como modo de representação indireta e figurada de uma 

ideia, de um conflito, de um desejo inconsciente, sendo simbólica qualquer formação 

substitutiva. Distingue-se pela constância da relação entre o símbolo e o simbolizado, e essa 

constância encontra-se não apenas no mesmo indivíduo e de um indivíduo para outro, mas nos 

domínios mais diversos (mito, religião, folclore, linguagem, etc.) e nas áreas culturais mais 

distantes entre elas41.   
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Inspirada no pensamento de Melanie Klein, brevemente descrito anteriormente, 

Segal(53,54) demonstra que a formação de símbolos é um atividade do ego iniciada muito cedo, 

provavelmente tão cedo quanto as relações objetais, e se modifica de acordo com as mudanças 

nas relações entre ego e objeto. A autora define dois tipos de formação de símbolos: equações 

simbólicas e símbolo propriamente dito53. A equação simbólica subjacente ao pensamento 

concreto supõe que o símbolo está equacionado de maneira idêntica ao objeto simbolizado. 

Parte do ego está confundida com o objeto, em relação indiferenciada e de fronteiras 

obscurecidas, próprio à posição esquizo-paranóide47.  

O desenvolvimento gradativo do ego e da relação com o objeto, a partir da interrelação 

dialética entre mundo interno e externo é acompanhada pela mudança também gradual na 

formação de símbolos. Com a crescente integração entre ego e objeto, como parte do trabalho 

da posição depressiva e crescente preocupação com a preservação do objeto dos aspectos 

destrutivos e possessivos há um estímulo importante para a criação de símbolos, ou seja, a 

escolha de substitutos para os objetos de origem(50,53).  

É preciso deslocar a destrutividade do objeto de origem para mantê-lo a salvo e diminuir 

a culpa pelos ataques feitos em fantasia. Os símbolos, desse modo, deixam de serem idênticos 

ao objeto simbolizado para o representar, inaugurando o universo “como se”. São criações do 

mundo interno que permitem recriar e restaurar o objeto original, com parte do trabalho da 

posição depressiva, não mais em termos de igualdade, mas em relação de semelhança e 

diferença, com maior liberdade no uso dos símbolos.  

Os símbolos serão necessários para a comunicação com o mundo externo e interno53, o 

que possibilita o uso das palavras como base do pensamento verbal, do pensamento onírico54, 

da condição para o domínio do mito4 e para a capacidade de abstração.  Portanto, o pensar, 

numa perspectiva kleiniana que influenciará Bion, dependerá do alcance da posição depressiva, 

sendo fruto da integração. Segundo Bion55: 

O mecanismo de identificação projetiva torna possível ao bebê lidar com a 

emoção primitiva e, assim, contribui para o desenvolvimento dos 

pensamentos. A interrelação entre as posições depressiva e esquizo-paranóide 

estão também relacionadas com o desenvolvimento do pensamento e com o 

pensar. Há sido assinalado (por Melanie Klein e Segal) que a formação de 

símbolos está relacionada com a posição depressiva. É compatível com a 

 
4 Bion (1963) irá descrever o pensamento onírico na esteira freudiana, com base no modelo da formação dos sonhos 

(1900) e dos conteúdos latentes subjacentes aos manifestos, sendo que os pensamentos oníricos dependem da 

existência prévia de elementos beta e alfa. Quanto ao mito, o autor o considera uma dimensão dos elementos da 

psicanálise, dando ênfase ao mito pessoal de cada um, que abarca o componente “como se” que emerge na sessão 

de análise, durante o encontro da dupla analítica.  
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conexão entre a capacidade de pensar e a interrelação entre as duas posições. 

(p. 61) 

Colocar em palavras é uma atividade do ego, que se enriquece por meio da palavra e 

adquire maior poder de reflexão, ampliação da rede associativa e do poder sintético do 

indivíduo, dando relevo ao que é falado e narrado(53,54). Caso o processo de abstração atrelado 

à função alfa não se desenvolva, as palavras permanecem como coisas-em-si, atravessadas pela 

concretude, impeditiva do pensamento onírico profundo, assim como a percepção de estar 

consciente ou inconsciente e aprender com a experiência17.  

 

1.5.3 Por uma teoria do pensar 

 

Ao escrever “Uma teoria do pensar” (1961), Bion56 tem como base teórica o 

pensamento de Freud57, principalmente o texto “Formulações sobre os dois princípios do 

funcionamento mental”, de 1911, e aspectos centrais da teoria kleiniana, de quem foi 

analisando. Antes de adentrar nos conceitos do autor, cabe uma pequena apresentação da forma 

como Freud entende o pensar.   

Na obra acima referida, Freud57 disserta que, diante da ausência da satisfação esperada 

e do reaparecimento das exigências da vida, houve a tentativa de reviver essa experiência por 

meio da satisfação alucinatória, que também precisou ser abandonada. Diante da dor despertada 

pela ausência de satisfação do humano tomado pelo desamparo, o aparelho psíquico teve de 

decidir tomar uma concepção das circunstâncias reais no mundo externo e empenhar-se por 

efetuar nelas uma alteração real. Com isso, foi introduzido o princípio da realidade, um novo 

princípio de funcionamento mental, diferenciado do princípio de prazer57. 

Com a crescente importância da realidade externa, aumenta-se a importância dos órgãos 

dos sentidos que se dirigem ao mundo externo e o investigam por meio da função da atenção. 

Ao mesmo tempo, desenvolveu-se o sistema da notação, ligado à função da memória e 

armazenamento de informações, que permite o julgamento de ideias como verdadeiras ou falsas 

a partir da comparação entre os traços de memória e a realidade57. 

A partir disso, a descarga motora que, sob o princípio do prazer, servia para aliviar o 

aparelho mental das tensões, foi empregada para alteração da realidade por meio da ação. 

Porém, nem sempre a descarga motora (ação) se apresenta como a melhor solução diante do 

contato com a realidade, o que torna necessária sua coibição e isso é proporcionado pelo 

processo do pensamento. O pensar, desse modo, é um tipo experimental de ação que usa menor 

quantidade de energia, se comparado àquela despendida na ação, e torna possível ao aparelho 
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mental tolerar a tensão, enquanto o processo de descarga é adiado. Provavelmente, o pensar 

teria sua origem no inconsciente, dirigir-se-ia para as relações entre impressões de objetos e se 

tornaria um pensar típico da consciência quando resíduos verbais se ligassem a ele. 57 

Caminhando para Bion56, tem-se o seguinte panorama teórico: o autor considera o 

pensar como um processo que depende de dois desenvolvimentos mentais. O primeiro é o 

desenvolvimento dos pensamentos e o segundo é o desenvolvimento de um aparelho para 

pensar os pensamentos. Nas palavras do autor, “o pensar tem que ser criado para dar conta dos 

pensamentos”56, cuja existência impõe a necessidade de formar um aparelho capaz de torná-los 

pensáveis. Nesse sentido, o autor supõe que existem pensamentos anteriores ao 

desenvolvimento da capacidade de pensar, pensamentos sem um pensador(17,56). 

Os pensamentos são classificados, de acordo com a natureza e história de seu 

desenvolvimento, em: preconcepções, concepções ou pensamentos e conceitos. Do ponto de 

vista da teoria psicanalítica, o bebê tem uma expectativa inata do seio que corresponde a uma  

preconcepção que, em contato com a realização, a presença do próprio seio (experiência 

emocional de satisfação), terá como resultado a concepção. Portanto, a preconcepção, unida à 

realização, leva à concepção e provê uma experiência emocional. O pensamento, por sua vez, 

resulta da união entre uma preconcepção e uma frustração56. 

O modelo para o pensamento supõe um bebê cuja expectativa do seio se associa à não 

realização da satisfação, ao “não seio”, ou seio indisponível. A experiência emocional penosa 

desencadeia esforços para fugir ou modificar o sofrimento, conforme recursos para tolerar a 

frustração, decidindo por fugir ou modificar a frustração. “Se a capacidade de tolerar frustração 

é suficiente, o não seio no interior torna-se um pensamento e desenvolve-se um aparelho para 

pensá-lo”56 (p. 186). Assim, a frustração, ao demandar trabalho e dor, criará espaço para gestar 

ideias. 

A incapacidade para tolerar frustração leva o psiquismo ao caminho da fuga e 

afastamento das atividades de pensamento características do princípio de realidade, enquanto a 

capacidade para tolerá-la tende a enveredar pela modificação da frustração. No primeiro caso, 

no lugar do pensamento (fruto da justaposição entre preconcepção e realização negativa), tem-

se o objeto mau que ocupa o lugar do objeto ausente e é destinado à evacuação(17,56). Bion17 

chamará de elementos-beta os estados mentais e experiências emocionais que não podem ser 

transformados; são elementos protomentais.  
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Com isso, o aparelho para pensar se desenvolve com perturbações, ou não se 

desenvolve. Em seu lugar predomina o funcionamento do aparelho de identificação projetiva, 

caracterizado pela confusão entre self e objeto externo, ataques destrutivos à percepção da 

realização e busca por livrar a psique do acúmulo de objetos maus (evacuações)17.   

Os elementos-beta descarregados pela via da identificação projetiva são objetos a 

evacuar, elementos brutos não digestíveis e favorecedores da atuação. Caracteriza-se pela 

manipulação de coisas em si, no lugar da utilização de palavras e ideias, por ausência de 

representação mental e poder de abstração. O não desenvolvimento do aparelho para pensar os 

pensamentos leva à dominância da vida mental com pouco poder de abstração, baseada em 

objetos concretos, experiências emocionais em estado bruto e dificuldade para lidar com 

fenômenos da própria vida17.. 

As experiências sensoriais evacuadas na forma de elementos beta são alteradas pela 

função alfa17, capaz de produzir elementos-alfa, passíveis de serem armazenados e que 

correspondem aos requisitos do pensamento onírico, bem como da capacidade de dormir e 

acordar, estar consciente ou inconsciente e, assim, consciente de si, a partir da própria 

experiência. Isso dependerá do estabelecimento de uma relação com uma mãe capaz de acolher 

a identificação projetiva de seu bebê(17,56), por meio de sua capacidade de reverie definida 

como “estado mental aberto a receber quaisquer objetos do objeto amado, e portanto acolher as 

identificações projetivas do bebê, se boas ou más. Em suma, a reverie é fator da função alfa da 

mãe.”17. 

Bion17 alargou o conceito de identificação projetiva ao destacar seu aspecto 

comunicativo, pois, ao projetar para dentro, o bebê está comunicando algo sobre seu estado 

mental para a mãe que, por meio da capacidade de reverie como função essencial que expressa 

seu amor, é capaz de promover a continência e metabolização das angústias insuportáveis. A 

identificação projetiva se torna, com isso, a forma inicial do que mais tarde será o pensamento.  

“Se a frustração pode ser tolerada, a associação de concepção e realizações, sejam 

negativas ou positivas, dá início a procedimentos necessários para aprender com a 

experiência.”17. A mãe, ao oferecer sua palavra compreensiva, seu rosto expressivo, seus 

braços, sua postura, permite criar um espaço para que a presença do objeto possa ser suportada. 

A mãe ajuda a construir um espaço mental e um tempo pautado pela realidade e pela 

esperança19. Substituições são encorajadas para lidar com angústia, dando origem ao símbolo. 

Em síntese, a capacidade de reverie, derivado da função alfa materna, é uma contribuição 

fundamental para a criação da mente do bebê. Essa relação fornece a base do aparelho para 

aprender com a experiência17. 
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Para isso, Bion17 se baseia no modelo de um continente para dentro do qual se projeta o 

objeto e do objeto projetado, designado como contido5. O bebê projeta pela via da identificação 

projetiva partes de sua psique que, a seu tempo, são removidas e modificadas. Serão 

reintrojetadas quando puderem ser toleradas e conservadas dentro da mente.  

Bion17 se utiliza da metáfora dos elementos feminino e masculino       , para representar 

a dinâmica do modelo do continente e contido, em que o estado de um conteúdo é introduzido 

em outro capaz de receber o conteúdo projetado, dentro do vínculo afetivo. A relação entre 

continente e contido ilustra o movimento das posições kleinianas(47,50) e seu intercâmbio, 

representado por Bion com o símbolo PS →D (posição esquizo-paranóide → posição 

depressiva). 

Quando os elementos-beta são modificados pela compreensão da mãe, convertem-se em 

elementos alfa e funcionam sob a forma simbólica(17,54). Poder-se-ia pensar que as equações 

simbólicas são formadas por elementos-beta; seriam estágios transicionais entre elementos beta 

e alfa. Além disso, em partes, diferenciam-se por serem mais reconhecíveis, nem sempre 

diminutas, e terem algum significado simbólico(53,54). 

A partir da sintonia fina estabelecida entre a dupla, o bebê não apenas reintrojeta suas 

projeções de forma mais tolerável, mas também introjeta o continente e a capacidade de 

desempenhar a função alfa (auto continência) dentro de seu mundo interno. A benignidade, ou 

o oposto da mudança efetuada por essa experiência, dependerá do vínculo dinâmico entre L 

(amor), H (ódio) e K (conhecimento)55. Nesse sentido, a identificação com um bom continente 

capaz de desempenhar a função alfa é a base de um aparelho mental sadio(17,55,56). 

Se tudo correr bem, a criança re-introjeta não apenas a coisa ruim em 

particular transformada em algo tolerável, mas, eventualmente, introjeta o 

continente e a função alfa, ela própria, e, portanto, tem o início de um meio 

em sua própria mente de tolerar as frustrações e pensar. Simbolização, uma 

"barreira de contato" entre o consciente e o inconsciente, os pensamentos 

oníricos e o conceito de espaço e tempo podem se desenvolver. [...] os 

elementos-beta servem apenas para expulsão da mente, enquanto os 

elementos-alfa são a matéria-prima para sonhar e pensar.58 (p. 510) 

Assim, a formação do aparelho de pensar está ligada à relação entre continente-contido 

e à ocorrência de pensamentos com os quais o aparelho precisa lidar. O pensamento, por sua 

vez, está relacionado com a capacidade de experimentar a ausência (não-seio, portanto um 

pensamento). Para Segal(53,54), o simbolismo também está relacionado com a capacidade de 

experimentar e reconhecer a ausência, pois só assim é possível simbolizar. Dessa forma, o não 

 

 



35 

 

seio, portanto um pensamento, é o ponto de partida para o pensamento simbólico. Para essa 

autora, ainda, a partir da relação continente-contido de Bion17 criar-se-á um espaço mental, “um 

espaço interno formado pela introjeção de um seio capaz de conter as identificações projetivas 

do bebê e dar sentido a elas”54 (p. 69). 

O símbolo emerge quando há um espaço tal entre a coisa e mim que me permite percebê-

la como separada de mim, relacionando-se comigo e com outros seres e coisas. A coisa-em-si 

se transforma em coisa-em-mim, mas separada de mim59”. Há uma ligação entre o 

desenvolvimento da função simbólica 53 e a função alfa de Bion17, sendo este seio-função-alfa 

compreendido como função pensante pertencente a outro ser humano e este pensar é 

diferenciado da cognição, pois flui da experiência emocional. Do desenvolvimento da 

capacidade simbólica dependerá a humanização e o advento do ser humano no lugar de ser 

apenas ser biológico.59 

 

1.5.4 Contribuições Klein-bionianas para compreender a somatização  

 

Nos pacientes psicossomáticos, quando não é possível empregar a capacidade para o 

pensamento verbal (simbólico) e no caso de a função para excitação fracassar, o psiquismo terá 

de lidar com as excitações por outras vias. Se os elementos-beta, enquanto precursores do 

pensamento, não puderem ser preservados dentro da mente, há, de modo geral, três esferas para 

as quais podem ir ao sair da mente: para o corpo, nas disfunções psicossomáticas ou descargas 

no corpo; para as alucinações perceptivas (quadros psicóticos) ou para a esfera da ação4560. 

As palavras que serviriam para evitar a explosão somática e produzir sintomas 

psicológicos são esvaziadas de sentido (coisas-em-si) e perdem o valor simbólico45. O paciente 

psicossomático parece não conseguir pensar no que significa seu sintoma, como se aquilo que 

corporaliza um estado ao mesmo tempo privasse a mente dos meios de representá-lo(38,45,46). 

Isso leva a pensar que pontos arcaicos de fixação comprometeram o desenvolvimento de 

estágios posteriores, incluindo a integração psicossomática e o acesso à posição depressiva61. 

Portanto, esses pacientes precisariam ser capazes de experimentar a dor depressiva, para mais 

tarde abandonar o recurso às somatizações39.   

Bion não sistematizou uma teoria psicossomática61, como fez com a teoria do pensar, 

teoria de grupos e da psicose. No entanto, é possível encontrar um modelo implícito para as 

somatizações, um seio psicossomático, cuja ação é sustentada pela capacidade de reverie, que 

está subjacente à simbolização primária (transformação de elementos beta em elementos alfa) 

de experiências emocionais brutas e experiências sensoriais, promovendo a integração 
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psicossomática do ser humano e o desenvolvimento do pensamento61. Quando a integração é 

bem sucedida, psique e soma estão interconectados e interrelacionados; se o processo falha, a 

manifestação psicossomática se desenvolve, geralmente de maneira dolorosa, no lugar de as 

experiências se tornarem pensáveis61.  

Podemos assumir que a falha do processo de reverie pode pavimentar o 

caminho para as somatizações por meio do desvio de conteúdos brutos da 

identificação projetiva na direção do corpo; no caso da criança as 

identificações projetivas não puderam encontrar um seio psicossomático 

dotado com a capacidade de reverie enquanto, no caso de adultos, eles falham 

em encontrar um eu capaz de pensamento onírico de vigília para simbolizá-

los61. (p. 45) 

O objeto, ao falhar em sua capacidade de reverie, mostra-se impermeável à comunicação 

pela via da identificação projetiva sendo um objeto obstrutivo, que não integra nem transforma 

as experiências emocionais brutas. Este objeto, no caso das somatizações, poderia ser pensando 

como um seio alexítimico61, com dificuldade para realizar a função alfa capaz de nomear e 

traduzir experiências corporais em representações mentais. O resultado são relações de objeto 

interno e externo desvitalizadas, em que se fala sobre lugares e coisas45, marca do pensamento 

pragmático e vida operatória(43,44), quando se esperaria ouvir algo sobre pessoas, sentimentos 

e fantasias45.   

Com isso, o estado das coisas se traduz por uma dificuldade para introjetar o bom objeto 

continente, capaz de transformar e lapidar as experiências em estado bruto. Em quadros de 

maior vulnerabilidade psicossomática, Mcdougall45 observou que, por não ter sido possível 

elaborar internamente a figura da mãe, que proporciona cuidados, associada a um pai que se 

apaga no mundo interno (trabalho da posição depressiva), o indivíduo permanece no território 

das relações de objeto cindidas. De um lado, o objeto idealizado (objeto ideal) e de outro, o 

objeto cobrador e até mortífero (objeto idealmente mau)47, cenário dos objetos superegoicos 

arcaicos49. Como fruto do processo de identificação, ao se tornar adulto, o indivíduo se torna 

“uma mãe persecutória para si mesmo.”45    

A noção de elemento-beta pode auxiliar ainda a compreender o sintoma psicossomático 

no contexto de um comprometimento do processo de sentir-pensar61, em que o sintoma surge 

como resultado do distúrbio do desenvolvimento da relação entre pensar e sentir no começo da 

vida (somatizações mais graves). Em outros casos, a capacidade simbólica estaria presente, mas 

haveria o adoecimento e perda dessa capacidade em dado momento da vida, como em situações 

de tensão e stress45, quando não seria possível integrar e transformar os elementos-beta (sintoma 

transitório) em algo pensável. Os elementos-beta se expressam através da somatização, segundo 

um caminho regressivo, “seguindo os vestígios contidos na memória da qual está dotado o 
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funcionamento automático do corpo. Todos somos capazes de somatizar nossas dores mentais 

nos momentos em que nossas defesas habituais falham diante do sofrimento psíquico.”45 

 

1.5.5 A dor: um elemento da psicanálise 

 

Bion55 publica, em 1963, o livro “Elementos de Psicanálise”, com objetivo de definir 

certos elementos, com propriedade de abarcar através de uma grande variedade de 

combinações, situações e teorias básicas para o exercício do psicanalista. Para tanto, escolhe o 

vocábulo “elemento”, parecendo basear-se no significado que tem o termo na química analítica: 

identificar os segmentos básicos que compõem uma determinada substância19.  

O primeiro elemento diz respeito ao modelo dinâmico entre continente e contido17 —     

(     ) — como característica essencial da concepção de identificação projetiva47. O segundo 

elemento é representado pela relação entre as posições esquizo-paranóide e depressiva (PS 

→D). É preciso considerar que há o estabelecimento de um vínculo entre os objetos que se 

afetam mutuamente, sendo os vínculos representados por L, H e K, conforme já mencionado 

anteriormente. A interrelação entre esses elementos está na base do desenvolvimento, 

elaboração e uso do pensamento55. 

Neste livro, Bion55 se voltará para o estudo da dor e considerará esta como um dos 

elementos da psicanálise. Uma das razões para tornar a dor um elemento da psicanálise se 

sustenta na posição de Freud31 sobre o princípio de prazer-dor, anteriormente citado nesta 

pesquisa. O estabelecimento do princípio da realidade se vê prejudicado quando alguém adota 

a fuga da dor como mecanismo, no lugar de sua modificação e enfretamento, o que demonstra 

sua dificuldade para suportar dor.  

Para o autor55, a dor não pode estar ausente da personalidade. A dor fará parte da análise 

porque essa é uma das principais razões pela qual uma pessoa buscou uma análise. A 

experiência analítica, neste sentido, aumentaria a capacidade interna para suportar a dor e o 

sofrimento, sendo a dor parte do processo de conhecimento de si e da vida. Há ainda um espaço 

concedido às dores do crescimento.  

A dor não pode ser considerada como um índice fiel de processos patológicos 

em parte devido à sua relação com o desenvolvimento (reconhecível na fase 

comumente caracterizada pelas "dores de crescimento") e também porque a 

intensidade do sofrimento nem sempre é proporcional à seriedade do 

distúrbio. Seu grau e significância dependerão de sua relação com outros 

elementos.55 (p. 88) 
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Pode-se supor, diante disso, que a capacidade para fugir ou modificar a dor dependerá 

da condição de desenvolvimento do aparelho para pensar os pensamentos, o que depende da 

interrelação entre este e os outros elementos acima citados (PS →D      ). O significado de 

um elemento sugere a influência latente de outro em um sistema de elementos psicanalíticos. A 

capacidade para sofrer a dor psíquica seria uma conquista do desenvolvimento, que abre portas 

para poder viver o prazer, sendo um dependente do outro(17,55,56). Supõe-se que, como fruto 

do trabalho interno de conter e metabolizar, seria possível lapidar estados mentais mais brutos 

e crus, vividos na forma de descarga no corpo nas somatizações e torná-los pensáveis.  Para 

isso, é preciso desenvolver a capacidade de suportar a dor psíquica, o que poderia contribuir 

para o enfrentamento da dor orgânica e das manifestações psicossomáticas.  
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender a experiência da cefaleia na vida do estudante 

universitário da área da saúde, por meio de entrevistas qualitativas semiestruturadas aplicadas 

presencialmente com dez sujeitos. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

• Conhecer os significados atribuídos à cefaleia para o estudante universitário da área de 

saúde; 

• Compreender formas de manejo da cefaleia por parte do estudante universitário da área 

da saúde;  

• Conhecer as consequências da cefaleia para a vida acadêmica do estudante universitário 

da área da saúde.   
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3. METODOLOGIA   

 

3.1 Tipo de estudo  

 

A natureza das perguntas que envolvem este estudo — Como é a experiência da cefaleia 

na vida dos estudantes universitários da área da saúde? Como os estudantes lidam com a 

cefaleia? Quais as consequências da cefaleia para a vida acadêmica dos estudantes 

universitários da área da saúde? — apontou a necessidade de uso de estudo com abordagem 

qualitativa que permitisse, por meio das respostas às perguntas de pesquisa, compreender a 

experiência por meio narrativa própria e singular. Para atender ao objetivo proposto, foi 

desenvolvida pesquisa de natureza qualitativa, baseada no método psicanalítico62–64. 

 

3.1.2 O método psicanalítico  

 

Desde suas origens, a psicanálise surge como terapêutica e como método de 

investigação. Enquanto pesquisa, caracteriza-se como processo investigativo e não conclusivo 

dos processos inconscientes. Em detrimento da busca por inferências generalizadoras62, dirige-

se à compreensão das peculiaridades da subjetividade humana63. A pesquisa com método 

psicanalítico exige a presença do psicanalista65, apresenta observação, investigação e 

interpretação como características indissociáveis, na medida em que a observação minuciosa 

busca compreender o sentido inconsciente que revela a mensagem do sintoma ou estrutura 

psíquica do sujeito, fundando a interpretação65,66..  

Assim, esse método pode ter como alvo processos socioculturais e/ou fenômenos 

psíquicos ocorridos dentro ou fora de uma situação analítica em sentido estrito. No presente 

estudo, a ênfase foi dada aos fenômenos psíquicos, por meio da investigação da experiência 

singular do estudante com cefaleia. Foi mantida a postura analítica pautada na atenção flutuante 

e na elaboração de perguntas que permitissem a livre associação por parte da entrevistada, por 

isso o uso do roteiro semiestruturado teve função norteadora da entrevista, mas não foi utilizado 

como questionário. Além disso, procurou-se realizar novas perguntas a partir do que era 

relatado pelas estudantes, inclusive repetindo palavras provenientes de seus próprios relatos 

para elaborar as perguntas da entrevista.        

No campo psicanalítico, a diferença entre pesquisador e referencial teórico se dissipam 

para dar lugar ao corpo a corpo, através do qual tanto o objeto quanto o sujeito de pesquisa se 

transformam66. No caso da presente pesquisa, em que os dados foram coletados por meio de 
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entrevistas semiestruturadas com estudantes universitários da área da saúde, pode-se dizer que 

houve grandes aprendizados a partir da experiência de escuta de cada uma das entrevistadas, 

em uma dimensão diferente do lugar já ocupado como professora e até mesmo como 

psicanalista em consultório. Por se tratar de uma entrevista qualitativa, a pesquisadora 

experimentou uma dimensão diferente porque precisou manter-se no lugar do pesquisador que 

não ensina como docente, tampouco intervém clinicamente como psicanalista, mas se centra na 

observação e investigação do fenômeno que pretende conhecer.  

Portanto, há um caráter clínico do método psicanalítico que implica a transferência 

como fator promotor da pesquisa e por meio da qual a mesma se inicia, pois o psicanalista se 

coloca num lugar específico, que é o lugar de não saber sobre um enigma67 que se torna sua 

problemática. O método psicanalítico se posiciona não na busca de um objetivo determinado a 

ser concluído, mas como um procedimento processual, investigativo, não conclusivo e com 

contínua abertura para o devir. Neste sentido, a pesquisa é resultado de um trabalho do 

pesquisador-analista-escritor64 capaz de modificar sua prática e teoria62. 

 

3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Para a presente pesquisa, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: (a) ser 

estudante universitário matriculado em curso de graduação da área da saúde6; (b) possuir idade 

igual ou superior a 18 anos; e (c) referir presença de cefaleia há três meses ou mais. A adoção do 

critério (c) visou captar estudantes para quem a dor estivesse mais presente na experiência, 

levando à produção de narrativas em profundidade, com maior significação pessoal.  

Deste modo, buscou-se compreender a experiência da cefaleia na vida dos estudantes a 

partir de seus sentimentos, percepções, significados atribuídos à dor de cabeça, assim como 

formas de manejo da dor por parte dos estudantes, e conhecer as consequências da cefaleia para 

a vida acadêmica do estudante.  

Foram previstos os seguintes critérios de exclusão: (a) referir trancamento do curso de 

graduação na data de realização da entrevista; (b) referir diagnóstico prévio de cefaleia 

secundária. Uma cefaleia é diagnosticada como secundária quando ocorre em estreita relação 

temporal com outra perturbação que é reconhecida, com base em estudos científicos e 

 
6 O Conselho Nacional de Saúde (CNS), pertencente ao Ministério da Saúde, reconhece 14 categorias profissionais 

de saúde de nível superior: assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, 

farmacêuticos, fisioterapeutas; fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, 

psicólogos e terapeutas ocupacionais. 
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evidências sólidas, como capaz de causar cefaleias(2). No momento do recrutamento, foi 

perguntado ao participante se possuía causa diagnosticada para a dor de cabeça, mas não houve 

respostas indicativas de cefaleias secundárias, portanto, não houve exclusão de participantes, 

com base nesses critérios e motivos.    

 

3.3 Local de estudo  

 
Este estudo foi realizado na Universidade Univeritas UNG Guarulhos, 

Instituição de Ensino Superior com fins lucrativos, localizada no município de 

Guarulhos, estado de São Paulo. Essa instituição possui três campus no município. Este 

estudo foi realizado no campus Centro, onde concentram-se cursos de graduação da área 

da saúde, oferecidos nos períodos matutino e noturno. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu no período de novembro a dezembro de 2019, por 

meio da realização de entrevistas baseadas em roteiros semi estruturados com estudantes 

universiários dos cursos de Enfermagem e Psicologia, cursando os últimos semestres da 

graduação.  

Foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas, resultando em 04 horas, 11 

minutos e 53 segundos de gravação, que foram transcritas para posterior análise de 

conteúdo e interpretação dos dados.  

 

3.5 Recrutamento dos participantes  

 

Foram recrutados alunos dos cursos de psicologia e enfermagem para realização 

das entrevistas, sendo esta a estratégia escolhida para viabilidade da organização da 

coleta de dados. Foram contactados estudantes dos cursos de enfermagem e psicologia 

dos últimos semestres dos cursos, dos períodos matutino e noturno.  

As entrevistas foram iniciadas após autorização da reitoria da universidade, via 

carta de anuência para realização de pesquisa (Anexo 1), autorização dos coordenadores 

de curso (Anexo 2) e aprovação do comitê de ética em pesquisa número CAAE 

21508719.0.0000.5506 (Anexo 3). 
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Para o recrutamento dos participantes, foi realizado convite em sala de aula pelos 

professores, que foram informados previamente sobre o estudo. Nesse momento, foram 

divulgados os objetivos da pesquisa, critérios de inclusão e o contato da pesquisadora 

responsável. Aqueles interessados em participar do estudo compartilharam telefone e e-

mail com professores de sala de aula e foram posteriormente contatados pela 

pesquisadora.   

Os objetivos da pesquisa também foram divulgados entre os funcionários do 

Serviço-escola de psicologia por meio de mensagens de texto, assim como o contato da 

pesquisadora foi disponibilizado, caso alunos que atendessem ao critério de inclusão se 

interessassem em participar da pesquisa.  

Por se tratar de uma pesquisa baseada no método psicanalítico, que leva em conta 

fenômenos transferenciais, e como a pesquisadora é também professora da instituição, 

os alunos que estivessem cursando disciplinas ministradas pela pesquisadora não foram 

convidados para participar da pesquisa, de modo a evitar vieses.  

Foram realizadas 10 entrevistas com estudantes universitárias da área da saúde, 

03 (três) do curso enfermagem e 07 (sete) do curso de psicologia.  Para composição da 

amostra, foram contactados 17 (dezessete) estudantes que haviam disponibilizado seus 

contatos à pesquisadora por meio de professores ou enviado mensagens de texto após 

conhecimento da pesquisa. Houve uma recusa por não atender aos critérios de inclusão 

e seis estudantes que não tiveram disponibilidade para participar da entrevista ou não 

retornaram o contato da pesquisadora.  

Para as estudantes que aceitaram o convite para participar de entrevista, foi 

agendado horário previamente de acordo com a disponibilidade da participante, de modo 

a não interferir no andamento das atividades acadêmicas práticas e teóricas. Desde o 

primeiro contato, foi esclarecido aos possíveis participantes o direito ao sigilo e 

confidencialidade dos dados, bem como foi informado sobre a necessidade de assinatura 

do Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e sobre a possibilidade de 

desistir da pesquisa em qualquer momento de sua realização.  

 
3.6 Procedimentos para coleta de dados 

 
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais, 

semiestruturadas, com estudantes universitárias da área da saúde, especificamente dos 

cursos de psicologia e enfermagem. As entrevistas foram realizadas em sala do Serviço de 
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Psicologia da Universidade Guarulhos, habitualmente utilizada para atendimentos 

psicológicos, de modo a garantir sigilo e privacidade dos participantes. 

A todos que compareceram em data e horário previamente estabelecido, de 

acordo com a disponibilidade do participante, foi entregue Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 4). Foram esclarecidos os objetivos da pesquisa e a 

forma de participação no estudo, conforme consta no TCLE. Antes de iniciar a 

entrevista, a pesquisadora questionou quanto a possíveis dúvidas referentes à 

participação. 

 

3.7 Entrevistas 

 

Após autorização do participante e assinatura do TCLE, foi realizada a entrevista 

dividida em duas partes. Na primeira parte, foi realizada a caracterização dos 

participantes para conhecer variáveis sociodemográficas (sexo, idade, curso, semestre e 

período em que estuda). Também foram obtidas variáveis relacionadas à cefaleia, 

baseadas no questionário MIDAS -Migraine Disability Assessment Questionnaire 

(Anexo 5). O MIDAS é um instrumento desenvolvido com objetivo de avaliar 

incapacidade relacionada à cefaleia em: ausência, leve, moderada ou severa. O MIDAS 

tem versão traduzida, validada para o português68. Neste estudo, o MIDAS foi aplicado 

como instrumento para caracterização da cefaleia, sem fins diagnósticos, apesar de poder 

ser utilizado como recurso auxiliar por médicos neurologistas, junto de outros 

instrumentos.  

As entrevistadas foram identificadas pela letra “E” seguida por algarismos 

arábicos, conforme a sequência da realização das entrevistas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

Após autorização do participante e assinatura do TCLE, foi realizada a entrevista 

dividida em duas partes. Na primeira parte, foi realizada a caracterização dos 

participantes para conhecer variáveis sociodemográficas (sexo, idade, curso, semestre e 

período em que estuda), conforme descrito no quadro 01 a seguir: 
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Quadro 1: Caracterização das participantes da pesquisa 

Entrevistada Sexo  Idade Curso  Semestre Período 

E1 F 20 anos Enfermagem 6 Noturno 

E2 F 22 anos Enfermagem 7 Noturno 

E3 F 30 anos Psicologia 10 Noturno 

E4 F 22 anos Psicologia 10 Matutino 

E5 F 22 anos Psicologia 10 Noturno 

E6 F 21 anos Enfermagem 8 Noturno 

E7 F 22 anos Psicologia 10 Matutino 

E8 F 25 anos Psicologia 10 Noturno 

E9 F 52 anos Psicologia 9 Noturno 

E10 F 45 anos Psicologia 9 Noturno 

 

Também foram obtidas variáveis relacionadas à cefaleia, baseadas no 

questionário MIDAS, conforme descrito no quadro 02. 

 

Quadro 2: Caracterização da cefaleia de acordo com MIDAS 

 

Número de dias com dor 

de cabeça nos últimos três 

meses 

Intensidade da dor                       

(0=nenhuma dor e 

10=a dor máxima) 

Grau de incapacidade 

associado à dor de cabeça 

E1 20 9 Moderada  

E2 45 9 Severa  

E3 80 10 Severa  

E4 90 10 Severa  

E5 24 8 Severa  

E6 90 7 Moderada  

E7 60 7 Severa  

E8 30 5 Severa  

E9 75 5 Severa  

E10 50 10 Severa  

 

A segunda parte da entrevista foi baseada em um roteiro semiestruturado (Anexo 

6), com perguntas sobre a experiência da cefaleia para os estudantes universitários. 

Apesar de haver um roteiro, com perguntas norteadoras, a pesquisadora elaborou outras 

perguntas no decorrer do encontro com as estudantes, com base nos relatos e na 

experiência do encontro entre a dupla pesquisadora-entrevistada. Com isso, seguiram-se 

os caminhos associativos de cada uma, pois compreendeu-se que, assim, a experiência 

subjetiva e singular ganharia destaque. As perguntas norteadoras foram:  
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1. Você sente dor de cabeça? Há três meses ou mais? 

2. Como é viver com dor de cabeça?   

3. Quais as consequências da dor de cabeça para a vida acadêmica?  

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas para análise. Após a realização, cada 

entrevista foi transcrita e codificada para que o conteúdo e os códigos pudessem ser discutidos 

com a orientadora desta pesquisa. Tais encontros permitiram pensar e refletir sobre o material 

das entrevistas e tiveram como objetivo observar e explorar o fenômeno estudado, com vistas 

ao aprofundamento e ampliação da compreensão da experiência antes mesmo de qualquer 

interpretação ou articulação teórica. Tal postura é fundamental para o pesquisador e para o 

clínico, pois, para encontrar algum saber, é preciso incialmente suportar o contato com o 

desconhecido e o não saber. 

As transcrições foram validadas pelos participantes por e-mail (Anexo 7). A 

pesquisadora informou as estudantes via mensagem de texto sobre o envio das entrevistas, 

assim como estabeleceu prazo de retorno. Ao lerem suas entrevistas, as estudantes poderiam 

tecer considerações, solicitar mudanças e até mesmo a retirada de trechos das entrevistas. 

Dentre os retornos recebidos, todos foram no sentido de autorizar mais uma vez a utilização do 

material para análise. Nenhuma participante solicitou alterações, tampouco solicitou que sua 

entrevista fosse retirada do conjunto de material para análise. 

 

3.8 Análise e interpretação dos dados 

 

A análise de conteúdo69 é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição de mensagens. Sua 

intenção é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou 

eventualmente recepção de mensagens, podendo recorrer a indicadores quantitativos ou 

não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/reprodução dessas mensagens69  

Bardin69 compara o analista de conteúdo ao arqueólogo, uma vez que ambos 

trabalham com vestígios, documentos que permitem descobrir ou suscitar investigações 

futuras. O analista de conteúdo tira partido do tratamento das mensagens que manipula 

para inferir conhecimentos sobre o emissor da mensagem, sobre o meio ou outro aspecto 

que estiver investigando.  
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A comparação com o trabalho do arqueólogo também é feita por Freud70 em relação 

ao trabalho do psicanalista, pois, da mesma forma que o arqueólogo, o analista 

reconstrói, a partir dos restos que sobreviveram, e, por que não dizer, o psicanalista 

também faz inferências a partir daquilo que escuta. Diferentemente do arqueólogo, no 

entanto, dirá Freud70, o psicanalista não trabalha com material destruído, mas com “algo 

ainda vivo”. O material vivo, humano, que emerge no encontro entre a dupla analítica.    

Voltando a Bardin69, enquanto o arqueólogo pode completar conhecimentos 

históricos por meio da análise de uma ânfora, sem precisar se servir dela, o analista de 

conteúdo empreende uma dupla tentativa: compreender o sentido da comunicação e, ao 

mesmo tempo, desviar o olhar para outra significação, fazendo não unicamente uma 

leitura “à letra”69 (p. 47), mas procurando realçar um sentido que figura em segundo 

plano. Procura, a partir dos significados analisados, outros significados de natureza 

psicológica, sociológica, histórica etc. O caminho para a descoberta de outros 

significados passa pela primeira etapa, que é a descrição (de um texto por exemplo) e 

tem como última etapa a interpretação (significação concedida às características do 

texto), sendo o procedimento intermediário a inferência que permite a passagem de uma 

etapa a outra.   

O recurso da análise de conteúdo pode ser aplicado a entrevistas, abertas ou 

semiestruturadas como o caso desta pesquisa. Em ambos os casos, a entrevista se 

configura com um discurso falado, uma encenação livre daquilo que a pessoa viveu, 

sentiu e pensou sobre algo, o que coloca o analista de conteúdo diante de dilemas. 

Quando são analisadas várias entrevistas, cuja presença da subjetividade é intensa, 

sempre surge a pergunta sobre o que pode ser generalizável e até mesmo comum dentro 

de um grupo e o que se mantém como unicidade, própria a singularidade69.  

A análise de conteúdo se organiza em três fases69. À definição de cada fase será 

seguida a explicação sobre a forma como a presente pesquisa trabalhou em cada uma 

dessas etapas. 

Pré-análise: tem por objetivo a organização do material, composta por 

atividades não estruturadas e abertas, diferentemente da exploração sistemática dos 

documentos. Caracteriza-se por etapa de leitura flutuante, em analogia com a atitude do 

psicanalista. Procurou-se realizar a leitura flutuante do material, por meio da leitura 

livre, espontânea e que permitiria a liberdade de associações pela pesquisadora. Foi por 

meio desse exercício que alguns aspectos da entrevista saltaram aos olhos da 

pesquisadora, inclusive o uso de algumas palavras que se repetiram entre as 
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entrevistadas, parecendo indicar repetições temáticas sobre o que as estudantes viviam 

e a equivalência de contexto, apesar de as estudantes sempre conservarem sua 

singularidade.  

Tem-se como exemplo do trabalho realizado nessa fase, por meio da leitura 

flutuante, seguida de releitura das transcrições das entrevistas, o destaque para as 

palavras “terrível” e “horrível”, empregadas por várias entrevistadas, geralmente no 

início da entrevista como resposta à pergunta: como é viver com dor de cabeça? Ao 

pesquisar a palavra “terrível”, que tem “horrível” como sinônimo, chega-se à seguinte 

definição7: “que infunde ou causa terror; assustador, temível, contra o qual não se pode 

lutar; invencível.” A escuta dessas palavras para descrever a experiência de viver com 

dor de cabeça aponta para uma dimensão da experiência de sofrimento e diferentes 

significações. A partir dessas primeiras leituras, procurou-se escutar o que o material 

tinha a falar sobre aquelas que comunicam uma experiência vivida como terrível. Essa 

e outras operações da fase de pré análise foram importantes para preparação do material 

para posterior exploração do material. 

Exploração do material: esta fase consiste em operações de codificação, 

decomposição ou enumeração em função de regras previamente formuladas. A 

codificação é a forma pela qual se trata o material, transformando dados brutos do texto, 

de modo a criar representações de conteúdo que permitam esclarecer características do 

texto para posterior categorização. 

Na presente pesquisa, todas as entrevistas foram codificadas manualmente com 

objetivo de criar unidades de registro simplificadas, a partir do material bruto 

apresentado nos relatos das entrevistas. Segue exemplo da codificação de parte da E3: 

Na presente pesquisa, todas as entrevistas foram codificadas manualmente com 

objetivo de criar unidades de registro simplificadas, a partir do material bruto 

apresentado nos relatos das entrevistadas. Segue exemplo da codificação de parte da E3 

no quadro 3 a seguir: 

  

 
7 Dicionário Michaelis online. Acesso em 10 set. 2019. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br. 
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Quadro 3: exemplo de codificação de entrevista 

 

P: Como é viver com dor de cabeça? 
Codificação 

 

E3: é terrível, porque você fica 

incapacitada, a luz incomoda, tudo 

incomoda. Você saber que tem um 

montão de coisas para você fazer, mas 

você está reduzida, eu fico com reflexo 

diferente. Se eu tomo algum remédio, 

você fica entorpecida. Eu não tomo 

remédio pesado, tomo neosaldina, tomo 

dorflex, eu me sinto mal, o corpo fica 

pesado, lenta. Só que por outro lado, eu 

não posso parar minhas obrigações. É 

alguma ou outra que eu consigo deixar 

para lá, mas a vida continua, daí quando 

a gente começa a perguntar, igual você 

me perguntou, você começa a se dar 

conta de quanta coisa, você deixou de 

fazer, de como a sua dor te incapacita, e 

o que você fez para aquilo. Só que as 

obrigações são muitas, são tantas que 

você só vai.   

Viver com dor de cabeça é terrível porque 

incapacita.  

 

Sente que a luz incomoda, tudo incomoda. 

 

Tem muitas coisas para fazer. 

 

Se percebe com capacidade reduzida devido a 

dor.  

 

Ao tomar remédio fica entorpecida.  

 

Não toma remédio pesado. 

 

Toma neosaldina e dorflex.  

 

Sente o corpo pesado e lento, após tomar 

neosaldina e dorflex.  

 

Percebe que não pode parar suas obrigações.  

 

Consegue deixar uma ou outra coisa de lado por 

causa da dor 

 

Vendo que a vida continua 

 

Se dá conta do que deixou de fazer durante a 

entrevista. 

  

Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: todas as entrevistas 

foram codificadas para criação de unidades de registro. Essas unidades formaram temas, 

como os seguintes: convivendo com a dor de cabeça, dores psíquicas, incompreensão da 

dor de cabeça, busca de causas para dor, consequências para a vida acadêmica e 

tratamentos da dor de cabeça. Esses temas mais amplos orginaram as categorias, com 

base nos objetivos deste estudo. Incialmente, criaram-se títulos genéricos para categorias 

iniciais, que agruparam códigos sobre o mesmo tema. Desse processo de trabalho e 

formação de categorias a partir da codificação do material bruto (transcrição das 

entrevistas), chegou-se a categorias intermediárias, já mais trabalhadas, e posteriormente 

às categorias finais. Tratou-se de um trabalho processual similar ao trabalho de lapidação 

de pedras brutas, fruto da leitura exaustiva das entrevistas, escrita e reescrita das 

categorias, em meio aos encontros entre mestranda e orientadora. Segue abaixo quadro 
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com as categorias e sub categorias intermediárias, fruto da elaboração de categorias mais 

abertas e iniciais, até as categorias finais do presente estudo. As categorias e as 

subcategorias estão numeradas, sendo a subcategoria numerada em relação à categoria 

principal. 

As categorias e subcategorias intermediárias foram fruto da elaboração de 

categorias mais abertas e iniciais, até obter as categorias finais do presente estudo. As 

categorias e as subcategorias estão numeradas, sendo a subcategoria numerada em 

relação à categoria principal, conforme indicado no quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4: Categorias intermediárias e categorias finais 

Categorias e subcategorias 

intermediárias 
Categorias e subcategorias finais 

1. Convivendo com a dor de cabeça: 

presença terrível e constante. 

1.1 Convivendo com uma dor que impõe 

regras. 

1.2 Vivendo com muito para dar conta 

1.3 Cobrando-se para além da conta 

2. Os caminhos da dor pelo corpo  

3. Pensando sobre os sentidos da dor de 

cabeça  

1. Convivendo com a dor de cabeça 

1.1 A dor percorrendo caminhos pelo 

corpo  

1.2 Estabelecendo ligações entre a dor de 

cabeça e as dores psíquicas 

4. Os caminhos do tratamento para a dor de 

cabeça 

4.1 Tomando rumos não farmacológicos  

5. Em busca de causas para a dor de cabeça 

2. Manejando a dor de cabeça 

6. Convivendo com as consequências da 

cefaleia na vida acadêmica 

7. Quando os caminhos do pensamento são 

impedidos pela dor de cabeça.  

3. Consequências da dor de cabeça para a 

vida acadêmica 

 

As categorias e subcategorias consideradas finais dizem respeito ao processo de 

lapidação desenvolvido no decorrer desta pesquisa, que permitiu chegar a três categorias 

consideradas fundamentais para responder aos objetivos deste estudo: convivência, 

manejo e consequências da dor de cabeça para a vida acadêmica. Essas categorias serão 

explicadas e detalhadas nos resultados, buscando atender princípios de homogeneidade, 

pertinência, objetividade e exclusão mútua. Tais aspectos se nortearam pela fidelidade 

aos objetivos desta pesquisa. Quanto aos títulos das categorias, optou-se pela expressão 

“dor de cabeça” no lugar de cefaleia, pois esta foi a expressão mais utilizada pelas 
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entrevistadas, portanto, manter sua terminologia foi considerada uma forma de manter 

proximidade com sua experiência.   

 

3.9 Articulações com o referencial teórico 

 

A interpretação dos dados foi feita sob o viés da teoria psicanalítica, em 

consonância com o método psicanalítico. Tal referencial busca compreender os sentidos 

subjacentes aos conteúdos manifestos (explícitos) do discurso proferido pelo sujeito em 

uma entrevista, por exemplo, pois considera os fatores inconscientes presentes no 

conteúdo latente, bem como leva em conta aspectos psicodinâmicos, angústias, assim 

como compreende sofrimento dentro da ótica da singularidade de cada sujeito. São 

levados em conta não apenas o conteúdo, mas também a forma como o relato é feito, 

aspectos não verbais, bem como a experiência emocional que acompanha o sujeito para 

compreender em profundidade seu momento de vida, como fruto de uma história 

construída no mundo de relações com o outro. 

Procurou-se manter a fidelidade ao método psicanalítico, que supõe a 

importância de observar o fenômeno e viver a experiência do encontro emocional com 

o paciente, antes de construir teorias ou estabelecer ligações com a teoria já existente. 

Desde Freud, o trabalho do psicanalista parte da clínica e da investigação do fenômeno 

clínico em direção à teoria, e não o contrário. Com isso em mente, o presente referencial 

teórico foi construído principalmente após a realização das entrevistas, apesar de alguns 

conceitos como a dor, sob a perspectiva freudiana, ter sido escrito anteriormente. A partir 

do encontro com as entrevistadas e do encontro com o material transcrito das entrevistas, 

as considerações da autores como Freud, Klein, Bion, Joyce Mcdougall e 

contemporâneos em relação a dor, somatização, simbolização e sua relação com a teoria 

do pensar foram retomados, de modo a possibilitar a articulação e interpretação dos 

dados sob este enfoque. 

 

3.10 Procedimentos éticos 

 
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Guarulhos (UNG), conforme resolução 466/2012 que estabelece as diretrizes e normas 

de pesquisas envolvendo seres humanos: CAAE 21508719.0.0000.5506. A entrevista 

semiestruturada foi realizada mediante autorização do participante e assinatura de termo 

de consentimento livre e esclarecido. 
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Foi esclarecido aos participantes que o estudo pode gerar benefícios em curto e 

médio prazo, pois contribuiria para a reflexão do participante sobre alguns efeitos da dor 

de cabeça para a própria saúde e vida acadêmica. Em longo prazo, com os resultados desta 

pesquisa, espera-se aprimorar e/ou criar estratégias para a prevenção e o controle da dor 

de cabeça em ações de promoção da saúde na vida dos universitários. 

As entrevistas foram gravadas em um local que respeitou a privacidade do 

participante e, posteriormente, transcritas. O conteúdo das respostas foi reapresentado 

em um momento oportuno ao participante para sua avaliação. Foi esclarecido ao 

participante sobre a liberdade de recusa neste estudo ou para retirar o consentimento em 

qualquer fase da pesquisa sem penalização pessoal ou acadêmica. Nomes ou quaisquer 

dados que pudessem identificar o participante foram mantidos em sigilo e, portanto, não 

foram mencionados em nenhuma etapa do estudo. Os dados da pesquisa serão 

divulgados em revistas e eventos científicos, com a garantia de anonimato e os 

participantes poderão ter acesso aos resultados desta pesquisa em qualquer momento. 

Aos entrevistados, foram esclarecidos possíveis riscos relativos à participação na 

pesquisa, relacionados ao fato de que entrevistas semiestruturadas demandam uma 

quantidade de tempo variável e podem mobilizar potenciais constrangimentos e 

angústias. Visando contornar tais riscos, ao participante foi garantida a possibilidade de 

reagendar o melhor dia e horário para uma nova abordagem. Em relação às alterações 

emocionais decorrentes da entrevista, foi esclarecido que a entrevista poderia ser 

interrompida em qualquer momento pelo participante, conforme seu desejo. Nesses 

casos, a pesquisadora, como psicóloga, poderia realizar o acolhimento inicial para 

promover a continência emocional do participante. Se necessário, encaminhamentos 

seriam realizados para o Serviço-escola de Psicologia da Universidade UNIVERITAS 

UNG. A pesquisadora e a orientadora desta pesquisa disponibilizaram seus telefones e 

e-mails para que os participantes entrassem em contato, no caso de dúvidas relativas à 

pesquisa. Não houve contatos sobre dúvidas referentes à pesquisa. Nenhuma participante 

necessitou de acolhimento durante ou após a entrevista de pesquisa, assim como não foi 

necessário proceder o encaminhamento das estudantes ao Serviço-escola de psicologia.  
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4. Resultados 

 

Os resultados desta pesquisa possibilitaram a elaboração de um artigo científico 

intitulado “Experiência da cefaleia na vida dos estudantes universitários da área da saúde: um 

estudo psicanalítico”, apresentado a seguir, que será submetido oportunamente para publicação 

em periódico da área pertinente. 
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EXPERIÊNCIA DA CEFALEIA NA VIDA DOS ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE: UM ESTUDO PSICANALÍTICO 

 

RESUMO 

Introdução: A cefaleia é definida como dor de cabeça crônica, contínua ou intermitente. Os 

distúrbios de dor de cabeça são um problema mundial e afeta pessoas de todas as idades, etnias, 

níveis de renda e áreas geográficas. Entre estudantes universitários da área da saúde, a cefaleia 

é um sintoma comum e acarreta prejuízos sobre a performance acadêmica, tais como, risco de 

absenteísmo escolar, impedimentos na realização de tarefas devido à dor. Além da alta 

prevalência, a cefaleia, ou dor de cabeça, afeta justamente o órgão do corpo que representa o 

lugar que abriga o pensamento, e a capacidade de pensar e refletir com clareza é fundamental 

para a vida acadêmica. 

Objetivo: Este estudo de natureza qualitativa, baseado no método psicanalítico, teve como 

objetivo compreender a experiência da cefaleia na vida de estudantes universitárias da área da 

saúde, os significados atribuídos à dor, as formas de manejo e as consequências para a vida 

acadêmica.  

Método: Foram realizadas entrevistas semiestruturadas individuais com dez estudantes do sexo 

feminino, dos cursos Psicologia e Enfermagem da Universidade Guarulhos, que relataram sentir 

dores de cabeça frequentes há três meses ou mais. A entrevista dividiu-se em dois momentos: 

caracterização dos participantes e da cefaleia, e realização de entrevista baseada em roteiro 

semiestruturado. Os relatos obtidos foram submetidos à técnica de análise de conteúdo e 

interpretados sob o referencial da teoria psicanalítica.  

Resultados: A experiência da cefaleia na vida das estudantes universitárias da área da saúde é 

caracterizada pela convivência com a presença constante da dor que, por ser persistente e muitas 

vezes forte e incapacitante, é descrita como terrível e sofrida, com grau de incapacidade 

moderado e severo. A cefaleia é vivida como uma dor que ataca, impõe regras e ocupa grande 

espaço na vida das estudantes. A eclosão e a piora da dor estão relacionadas às experiências 

que envolvem dores psíquicas insuportáveis e impensáveis, sobretudo situações vividas como 

excessivas e na presença de atitude de alta cobrança e exigência em relação a si mesmas. 

Manejar a dor de cabeça significa lidar com uma dor persistente, resistente aos tratamentos de 

saúde e viver em busca de causas e soluções que, quando não encontradas, significa viver com 

uma dor incompreensível, acompanhado de angústias e fantasias terroríficas. As consequências 

para a vida acadêmica estão associadas às dificuldades para pensar, raciocinar e aprender. A 

dor tende a se intensificar em períodos de avaliação, bem como seu início e/ou piora é associado 

à entrada na universidade, o que acena para a dor de ser estudante universitária da área da saúde.  

Conclusão: Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o conhecimento mais 

profundo da experiência da cefaleia na vida das estudantes universitárias da área da saúde, 

apontando para a necessidade de trilhar caminhos de pesquisa voltados às intervenções 

interdisciplinares de promoção da saúde à população estudada, incluindo espaços voltados à 

escuta para a dor de ser estudante universitário da área da saúde. Tais proposições assentam-se 

sobre a compreensão de que a formação acadêmica do profissional da saúde está para além do 

currículo acadêmico e das demandas intelectuais, e que os estudantes de hoje serão profissionais 

de saúde no futuro, cuidadores da dor do outro, por excelência. 

Palavras chave: Cefaleia, estudante universitário da área da saúde, pesquisa qualitativa, 

psicanálise.  
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1. INTRODUÇÃO 

A cefaleia é definida como “dor de cabeça crônica, contínua ou intermitente”1. Existem 

muitos tipos de cefaleia, divididas em cefaleias primárias e cefaleias secundárias. As cefaleias 

primárias são diagnosticadas quando não há outra condição clínica subjacente à dor. Dentro 

desse grupo estão a enxaqueca, cefaleia tipo tensão, cefaleia trigêmeas-autonômicas e outras 

cefaleias primárias. As cefaleias são consideradas secundárias quando a dor pode ser atribuída 

a outra condição2.  

A cefaleia tem na dor a característica que a define por excelência. A dor é definida como 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano tecidual real ou potencial, ou 

descrita em termos de tal dano. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas 

experiências anteriores3. É simultaneamente um fenômeno psíquico e somático. Possui função 

biológica de proteção, sendo um sinal de alerta defensivo e útil4, um quinto sinal vital5. Não 

sentir dor coloca o ser humano em estado de desamparo, pois a dor, enquanto sinal de alerta, 

provoca ações que levam a evitar os perigos que pode representar6.  

Para além da dimensão fisiológica, é um fato existencial, que implica o homem em sua 

totalidade, bem como é universal. Apesar de universalidade, é também uma experiência 

singular, não podendo ser exatamente mensurada por instrumentos objetivos como aqueles que 

medem temperatura e peso corporal5. Os comportamentos e reações diante da dor dependerão 

de aspectos sociais, culturais, da história e constituição de personalidade de cada um4. No caso 

da dor cefálica, assim como no das doenças psiquiátricas, estamos diante de doenças do 

humano, com sintomas e sinais que apenas os seres humanos podem referir ou mostrar7, o que 

implica a existência de uma íntima relação entre a dor de cabeça e a subjetividade6. 

Estima-se que a prevalência entre os adultos (18 a 65 anos) com transtorno de cefaléia 

atual (sintomático pelo menos uma vez no último ano) é de cerca de 50%, sendo que entre 1,7% 

a 4% da população vive com a dor de cabeça por quinze dias ou mais todos os meses. Mais da 

metade dos adultos entre 18 e 65 anos no mundo tiveram cefaleia no último ano e, entre esses 

indivíduos, 30% ou mais relataram enxaqueca. A dor de cabeça é dolorosa e também 

incapacitante. Apesar das variações regionais, os distúrbios de dor de cabeça são um problema 

mundial, afetando pessoas de todas as idades, raças, níveis de renda e áreas geográficas8.  

Na população de estudantes universitários da área da saúde, a cefaleia também é um 

sintoma comum9. O quadro acarreta prejuízos sobre a performance acadêmica, risco de 

absenteísmo escolar, maior vulnerabilidade às comorbidades e prejuízo na qualidade de vida10. 

Além disso, surgem impedimentos na realização de tarefas devido à dor, prejuízo no humor, 

sono, concentração11, podendo levar a pior desempenho acadêmico em alguns casos12. A 
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proporção de estudantes que referiram prejuízos nas atividades cotidianas devido à cefaleia foi 

maior que aquelas que referiram prejuízos devido a outras dores11, assim como há estudos que 

sugerem piora do quadro após o ingresso na universidade9. A alta associação entre cefaleia e 

queixas de dificuldade de aprendizagem mostrou que a condição possui impacto negativo sobre 

a população universitária13. 

 

Delimitação do campo da pesquisa 

O presente estudo buscou compreender a experiência da cefaleia na vida do estudante 

universitário da área da saúde, a partir do polo objetivo da experiência – presença da dor de 

cabeça; em direção ao polo subjetivo, campo da experiência emocional: como vive, o que pensa, 

diz e sente sobre o objeto “dor de cabeça”. Trata-se da busca por compreensão dos significados 

da dor em seu cotidiano e como estes organizam internamente o sujeito e integram sua 

biografia6,14. Também interessou a esta pesquisa, conhecer formas de manejo da dor 

desenvolvidas pelo estudante universitário da área da saúde para lidar com a cefaleia. Levou-

se em conta, em todo o momento, a premissa de que o sujeito é resultado de suas experiências, 

pois são elas que traçam a trajetória da história da vida de cada um15.  

No caso da população que se pretendeu estudar, tomou-se como outro polo organizador 

da experiência, a vida do estudante universitário. Este período é acompanhado de muitas 

mudanças, desafios e dificuldades, pois o contexto do ensino superior exige do estudante a 

utilização de novas habilidades, antes não utilizadas. Além de precisar desenvolver tarefas 

curriculares, o estudante se vê diante de questões fundamentais como estabelecimento de 

identidade profissional e pessoal16,17. 

Aspectos da vida acadêmica são potenciais fatores de risco para o sofrimento psíquico 

dos estudantes, em especial da área da saúde. Se no início da vida acadêmica o estudante da 

área da saúde se defronta com as mudanças na vida pessoal, nos últimos anos tem maior 

proximidade com sofrimento e morte, assim como precisa aprender procedimentos clínicos e 

viver experiências práticas que podem acentuar ou desencadear quadros de estresse16,17. 

Elementos como sobrecarga acadêmica, manejo de relações e conflitos interpessoais, 

problemas pessoais, contato com a morte e o sofrimento comprometem não apenas a qualidade 

de vida pessoal, como tem íntima relação com o profissional que o estudante se tornará17,18. 
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A partir desses polos, a experiência da cefaleia na vida do estudante universitário se 

tornou o objeto desta pesquisa, baseada no método psicanalítico. Levou-se em conta a 

singularidade da experiencia da dor de cabeça na vida do estudante e suas interferências sobre 

as atividades acadêmicas, pois a formação do futuro profissional é compreendida de maneira 

ampla e integral, para além do currículo e das habilidades cognitivas, sem, no entanto, 

desconsiderá-las.   

Diante dos estudos pesquisados, verificou-se a predominância de pesquisas 

quantitativas, tanto sobre prevalência e características da cefaleia em estudantes universitários, 

quanto sobre associações entre cefaleia e ansiedade, qualidade de vida, comorbidades, entre 

outros8,9,10,12,19,20. Foram encontradas pesquisas qualitativas sobre a experiência do sujeito com 

o processo de adoecimento e dor, levando em conta a incapacidade e prejuízos associados às 

cefaleias com populações de homens e mulheres21,14,22,23,24,25,26,27, porém, não especificamente 

com estudantes universitários da área da saúde. Além da alta prevalência, a dor de cabeça atinge 

justamente o órgão que representa o lugar que abriga o pensamento e a capacidade de pensar e 

refletir, atividades fundamentais para a vida acadêmica. Assim, o presente estudo tem como 

objeto a experiência da cefaleia na vida do estudante universitário, com a seguinte pergunta 

norteadora: “Como é a experiência da cefaleia na vida do estudante universitário da área da 

saúde?”   

Do ponto de vista da pesquisa psicanalítica, leva-se em conta a necessidade de pensar o 

corpo doloroso além do corpo erógeno, a partir da prática integrativa proposta pelo campo da 

psicossomática e como forma de responder às patologias da atualidade28. Além disso, 

compreender como o estudante sente, compreende e maneja a cefaleia pode ser importante para 

maior compreensão das condições de saúde do universitário e desenvolvimento de programas 

de saúde à população estudada.  

 

Referencial teórico 

Sobre a dor  

Durante a construção da teoria psicanalítica, Freud não realizou um estudo sistemático 

da dor6, principalmente se comparado à envergadura e sistematização dos estudos destinados 

aos conceitos de angústia e pulsão, por exemplo. No entanto, o interesse pela dor, tanto na 

dimensão física quanto psíquica, foi objeto de sua reflexão, havendo em Freud o esboço de uma 

teoria original da dor29.  
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As menções à dor surgem desde o Projeto para uma Psicologia científica (1895)30 até 

o anexo C de Inibição, sintoma e angústia (1926)31, o que demonstra que esse interesse teórico 

e clínico acompanhou Freud desde o início de seus escritos até os textos mais tardios. No 

Projeto para uma Psicologia Científica (1895), Freud30 apresenta seu primeiro modelo de 

aparelho mental, baseado em quantidades e intensidades. A partir desse modelo, a dor é 

compreendida como uma irrupção de grandes quantidades no aparelho psíquico, associado a 

falhas nas barreias de contato ou dispositivos de contenção psíquica. Em sua dimensão 

econômica, a dor diz respeito àquilo que ultrapassa limites, rompe barreiras e abala o princípio 

da inércia30.  

Ainda no Projeto, Freud30 trabalha com um par de opostos diferente do habitualmente 

encontrado em estudos posteriores. Onde se poderia esperar o par prazer-desprazer, é sugerido 

o par prazer-dor, baseado em vivências de dor e vivências de satisfação. Nessa bipolaridade 

fundamental tem-se, de um lado o processo de prazer-desprazer regendo o curso da vivência de 

satisfação, e de outro lado a dor29. A dor resultante do excesso pulsional, implícita ao estado de 

desamparo inicial30, impele o recém-nascido na direção do objeto. A dor está, deste modo, 

implícita na angústia e gera um apelo ao outro, constituindo a economia e o próprio trabalho do 

que será definido como construção do objeto32. 

A vivência da dor é ainda um traçado mnêmico que está na base do alerta de perigo da 

angústia, enquanto a vivência de satisfação está na base do desejo. Será a dor e a frustração, 

enquanto indício da realidade, que levará ao desinvestimento da satisfação alucinatória e ao 

estabelecimento do pensamento. Portanto, a dor instaura o inconsciente, torna-se a causa do 

recalque originário e coloca em cena a formação do eu, permitindo o nascimento do 

pensamento6.  

A experiência da dor retornará em Além do princípio do prazer (1920)33, quando o 

aparelho psíquico é repensado a partir do modelo da “vesícula viva”. Trata-se de um aparelho 

suscetível, tanto aos estímulos internos quanto àqueles provenientes do mundo externo. A 

superfície voltada para o mundo externo se diferenciará e servirá de órgão receptivo de 

estímulos, além de atuar como escudo protetor.  

A proteção funciona como um envoltório ou membrana especial, com função de escudo 

protetor em relação aos estímulos. Sua efetividade se relaciona aos estímulos externos, no 

entanto, contra os estímulos provenientes do interior não há como haver este escudo protetor33, 

sendo o aparelho mental inundado por estímulos contra os quais se sente impotente. Isto quer 

dizer que a dor física, enquanto estimulação proveniente do corpo (fonte interna), invade o 

aparelho mental com grandes quantidades de estímulos que rompem as barreiras protetoras. A 
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dor passa a atuar como um estímulo contínuo, contra o qual a ação muscular, geralmente eficaz, 

mostra-se impotente. A natureza contínua e a impossibilidade de inibir a dor produzem estado 

de grande desamparo mental30. A dor é imperativa, comparada a uma pseudo-pulsão34, pois os 

estímulos exteriores interiorizados tornam-se fonte de constante excitação e de aumento de 

tensão, não pode ser recalcada, tem como finalidade sua eliminação e consequente redução do 

desprazer. Alguém que sofre de dor orgânica abandona, pelo menos momentaneamente, todo o 

interesse pelo mundo externo (investimento em relações objetais), voltando-se para o 

investimento narcísico35,31 do ponto doloroso e/ou aquilo que diz respeito ao seu sofrimento.. 

Ao retomar o assunto da dor no anexo C de artigo Inibição, sintoma e angústia33, Freud 

estabelece diferenças entre dor, angústia e luto. Conclui que a dor física está relacionada ao 

investimento narcísico, enquanto a dor psíquica está relacionada ao investimento objetal. A 

transição da dor física para a dor psíquica corresponderia à mudança do investimento narcísico 

para o investimento no objeto. A vivência da dor se dá no interior de um “eu-corpo”, como se 

na dor o corpo se transformasse em psique e a psique em corpo. Enquanto a angústia é 

comunicável, por meio do apelo ao outro, a dor é gritada, é vivida a golpes e pontadas29, 

confunde-se com o ser6 e está implícita ao estado de desamparo30,31. A dor, que surge por meio 

do grito29, subjaz o apelo ao outro, presente na forma de angústia32, portanto, não apenas 

confunde-se com o ser como é parte da relação com o outro que, para compreender o apelo, 

precisa ser capaz de experimentar a dor daquele que grita.  

 

A somatização  

A psicossomática se interessa pelos processos de somatizações, ou seja, pelos 

movimentos psíquicos que acompanham o adoecimento do corpo, seu aparecimento e evolução. 

O corpo da psicossomática abrange o corpo que adoece e o corpo do indivíduo, experiencial e 

subjetivo36. O corpo do qual se fala e do qual se tem consciência é um sistema de fatos 

psicológicos37. O significado fundamental da investigação psicossomática é procurar pontes 

entre o corpo físico e o corpo vivido e experienciado. Ficar doente tem um significado médico 

e, ao mesmo tempo, envolve sofrer a doença, ter um fato de grande significado em sua biografia 

e viver um processo pleno de significações. Isto porque o Eu e o corpo estão em permanente 

diálogo entre si e com o mundo, tanto na saúde quanto na doença36,37.  

Dentro da psicanálise, é possível encontrar o ponto de partida para esses estudos em 

Freud38 (1894), em sua definição de neurose atual, modelo diferenciado das psiconeuroses 

como histeria e obsessões. Com as neuroses atuais, Freud38 anteviu a possibilidade de existirem 



60 

 

sintomas não caracterizados pelo retorno do recalcado e por mecanismos de deslocamento e 

condensação encontrados nas psiconeuroses. Para além do fator atual, a sintomatologia corporal 

mantém-se como ponto de destaque na estrutura psíquica que se diferencia da formação 

neurótica39. 

A cefaleia foi alvo de investigação de autores da psicossomática psicanalítica como o 

francês Pierre Marty40, que publicou trabalhos sobre o tema a partir de 1951. A partir da 

investigação de pacientes com dor de cabeça, as cefaleias foram consideradas manifestações 

psicossomáticas, marcadas por um sistema de defesa vizinho das defesas neuróticas clássicas, 

porém, colocando em jogo mecanismos de ordem somática. As cefaleias incluiriam inibições 

dolorosas do ato de pensar40, consideradas paralelamente ao conceito de vida operatória40. Com 

isso, as cefaleias encontram seu espaço entre os processos de somatização37,40,41 e apelam para 

mecanismos somáticos, ainda que oriundos de conflitos clássicos e intrapsíquicos40. 

A somatização está em uma área não abrangida pela simbolização, nos sintomas 

destituídos de conteúdo simbólico. Enquanto em uma conversão histérica (sintoma 

psiconeurótico) há uma transposição do conflito psíquico para a esfera somática, fruto do 

recalque, com significações simbólicas expressas pelo corpo, a somatização na psicossomática 

indica a impossibilidade de elaboração psíquica39. “Essa explosão no corpo não é uma 

comunicação neurótica nem uma restituição psicótica, tem uma função de ato, de descarga que 

provoca um curto circuito no trabalho psíquico37.” 

Para Mcdougall37,42, todo ato-sintoma ocupa o lugar de um sonho não sonhado, de um 

drama em potencial, um drama do “soma delirante”, em que o corpo age, já não fala como na 

conversões das pacientes histéricas de Freud. Trata-se de um psiquismo privado de palavras42, 

no sentido das representações, capazes de exprimir e representar dores impensáveis. As 

manifestações psicossomáticas, portanto, impõem ao corpo a tarefa de arcar com as 

intensidades afetivas que não podem transitar pelo psíquico42, sendo o afeto a partir do texto 

freudiano43, definido como a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional, o 

quantum de afeto associado à representação.  

Nas somatizações, o afeto e a representação que as acompanham são ejetados da 

consciência, por meio do mecanismo descrito por Freud como verwerfung43, traduzido como 

rejeição ou repúdio, mecanismo de defesa radical em que o ego rejeita a representação 

insuportável junto do afeto que a acompanha41. A rejeição do afeto e a descarga direta para o 

soma constroem as manifestações e disfunções psicossomáticas41, entrando em cena no lugar 

do recalcamento e distante da possibilidade de ser simbolizado39.  
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As pessoas que se apresentam frequentemente de modo pragmático empregam a ação 

no lugar de elaboração e reflexão, evacuando problemas com os quais se defrontam, sendo 

constantemente voltados para o “fazer” no lugar do “ser”. Tais pacientes desafetados tendem a 

somatizar em situações de stress, como resposta de parte do psiquismo que não dispõe de 

palavras para dar conta das angústias e fantasias aterrorizantes42.   

Como lhes faltam palavras, a história a ser narrada para a dor na forma de somatização 

é profundamente primitiva, pré-verbal e pré-simbólica, pois as experiências angustiantes não 

puderam dar origem a uma representação mental verbal, da ordem do pensável42.  Essa história 

arcaica se apresentaria por meio de um soma que pensa não como aparelho psíquico, mas como 

“sonho do soma”41, conforme descrito por Persicano41. Esta autora, inspirada pela teoria da 

fantasia inconsciente de Melanie Klein, entende que, nas manifestações somáticas e 

somatizações, há um eu ainda incapaz de diferenciar psíquico e soma, por isso o soma sonharia 

o sonho do soma.  

Esse sonho é composto por fantasias somáticas, entendidas como as mais arcaicas das 

fantasias ou primeiro nível do fantasiar, vividas como experiência física, anteriores à ligação 

entre psique e soma. No sonho do soma, terreno do irrepresentável41,44, localiza-se a história 

pré-verbal42, apresentada sob a forma de fantasias arcaicas e vivência da angústia somática, 

outro conceito cunhado por Persicano41.  

A angústia somática que acompanha essas fantasias é uma angústia bruta, vazia de 

representações, que não engloba o termo psicossomático (interligado), pois se trata da 

dissociação entre psique e soma. Trata-se de um fantasiar que se manifesta exclusivamente no 

soma8, acompanhado da angústia somática. “Quando a elaboração e a simbolização caem, a 

angústia tende a desaparecer do polo psíquico, consciente e inconsciente, passando a se 

manifestar apenas no polo somático41.”  

Ainda que localizada no soma, a angústia está presente e quando reconhecida nas 

queixas físicas, somatizadas, pode a partir deste reconhecimento começar a ser traduzida como 

expressão de sofrimento subjetivo36,44 pois os dramas somáticos são sinais do drama psicológico 

inacessível, da ordem do inexprimível e do impensável42. Dentro da situação de tratamento 

psicanalítico, as manifestações psicossomáticas se encontram no contexto de uma história 

primitiva a reconstituir ou de uma mitologia pessoal a ser construída42.  

 
8 Neste sentido, as fantasias somáticas precisam ser diferenciadas dos elementos-beta de Bion, por não serem 

estados mentais ou protopensamentos. São manifestações do e no soma, anteriores aos elementos-beta e ainda 

mais primitivas.  
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Nos pacientes psicossomáticos, quando não é possível empregar a capacidade para o 

pensamento verbal (simbólico) e no caso da função de para excitação fracassar, o psiquismo 

terá de lidar com as excitações por outras vias. Se os elementos-beta, enquanto precursores do 

pensamento não puderem ser preservados dentro da mente, há, de modo geral, três esferas para 

onde podem ir ao sair da mente: para o corpo, nas disfunções psicossomáticas ou descargas no 

corpo, para as alucinações perceptivas (quadros psicóticos) ou para a esfera da ação42,45. 

As palavras que serviriam para evitar a explosão somática e produzir sintomas 

psicológicos são esvaziadas de sentido, transformam-se em coisas-em-si (elementos beta de 

Bion46 e perdem o valor simbólico42. O paciente psicossomático parece não conseguir pensar 

no que significa seu sintoma, como se aquilo que corporaliza um estado, ao mesmo tempo 

privasse a mente dos meios de representá-lo37,42,44. Isso leva a pensar que pontos arcaicos de 

fixação comprometeram o desenvolvimento de estágios posteriores, incluindo a integração 

psicossomática e o acesso à posição depressiva47, pois o símbolo propriamente dito48 está 

relacionado tanto à posição depressiva kleiniana49 quanto depende da função alfa de Bion46. 

Esses pacientes precisariam ser capazes de experimentar a dor depressiva, para mais tarde 

abandonar o recurso às somatizações41. 

No entanto, é possível encontrar um modelo implícito para as somatizações um seio 

psicossomático, cuja ação é sustentada pela capacidade de reverie, está subjacente à 

simbolização primária (transformação de elementos beta em elementos alfa) de experiências 

emocionais brutas e experiencias sensoriais promovendo a integração psicossomática do ser 

humano e o desenvolvimento do pensamento47. Quando a integração é bem sucedida, psique e 

soma estão interconectados e interrelacionados; se o processo falha, a manifestação 

psicossomática se desenvolve, geralmente de maneira dolorosa, no lugar de as experiências se 

tornarem pensáveis47.  

Podemos assumir que a falha do processo de reverie pode pavimentar o 

caminho para as somatizações por meio do desvio de conteúdos brutos da 

identificação projetiva na direção do corpo; no caso da criança as 

identificações projetivas não puderam encontrar um seio psicossomático 

dotado com a capacidade de reverie enquanto, no caso de adultos, eles falham 

em encontrar um eu capaz de pensamento onírico de vigília para simbolizá-

los47. (p. 45) 
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O objeto, ao falhar em sua capacidade de reverie, mostra-se impermeável à comunicação 

pela via da identificação projetiva, sendo um objeto obstrutivo, que não integra nem transforma 

as experiências emocionais brutas. Esse objeto, no caso das somatizações, poderia ser pensando 

como um seio alexítimico47, com dificuldade para realizar a função alfa capaz de nomear e 

traduzir experiências corporais em representações mentais. O resultado são relações de objeto 

interno e externo desvitalizadas, onde se fala sobre lugares e coisas42, marca do pensamento 

pragmático e vida operatória40,50, quando se esperaria ouvir algo sobre pessoas, sentimentos e 

fantasias42. 

O estado das coisas se traduz por uma dificuldade para introjetar o bom objeto 

continente, capaz de transformar e lapidar as experiências em estado bruto. Em quadros de 

maior vulnerabilidade psicossomática, Mcdougall42 observou que, por não ter sido possível 

elaborar internamente a figura da mãe, que proporciona cuidados, associada a um pai, que se 

apaga no mundo interno (trabalho da posição depressiva), o indivíduo permanece no território 

das relações de objeto cindidas. De um lado o objeto idealizado (objeto ideal) e de outro, o 

objeto cobrador e até mortífero (objeto idealmente mau)51, cenário dos objetos superegoicos 

arcaicos52. Como fruto do processo de identificação, ao se tornar adulto, o indivíduo se torna 

“uma mãe persecutória para si mesmo”42. 

A noção de elemento-beta pode auxiliar ainda a compreender o sintoma psicossomático 

no contexto de um comprometimento do processo de sentir-pensar47, em que o sintoma surge 

como resultado do distúrbio do desenvolvimento da relação entre pensar e sentir no começo da 

vida (somatizações mais graves). Em outros casos, a capacidade simbólica estaria presente, mas 

haveria o adoecimento e perda da mesma em dado momento da vida, como em situações de 

tensão e stress42 quando não seria possível integrar e transformar os elementos beta (sintoma 

transitório) em algo que pensável. Os elementos beta46 se expressam através da somatização, 

segundo um caminho regressivo, “seguindo os vestígios contidos na memória da qual está 

dotado o funcionamento automático do corpo. Todos somos capazes de somatizar nossas dores 

mentais nos momentos em que nossas defesas habituais falham diante do sofrimento 

psíquico42.”  

 

Metodologia   

A natureza das perguntas que envolvem este estudo — Como é a experiencia da cefaleia 

na vida dos estudantes universitários da área da saúde? Como os estudantes lidam com a 

cefaleia? Quais as consequências da cefaleia para a vida acadêmica dos estudantes 
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universitários da área da saúde? — apontou a necessidade de uso de estudo com abordagem 

qualitativa, que permitisse por meio das respostas às perguntas de pesquisa, compreender a 

experiência por meio narrativa própria e singular. Para atender ao objetivo proposto, pretende-

se desenvolver pesquisa, de natureza qualitativa, baseada no método psicanalítico53–55. 

 

Critérios de inclusão e exclusão  

Para a presente pesquisa, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: (a) ser 

estudante universitário matriculado em curso de graduação da área da saúde9; (b) possuir idade 

igual ou maior a 18 anos; (c) referir presença de cefaleia há três meses ou mais. A adoção do 

critério (c) visou captar estudantes para quem a dor estivesse mais presente na experiência, 

levando à produção de narrativas em profundidade, com maior significação pessoal.  

Foram previstos os seguintes critérios de exclusão: (a) referir trancamento do curso de 

graduação na data de realização da entrevista; (b) referir diagnóstico prévio de cefaleia 

secundária. No momento do recrutamento, foi perguntado ao participante se possuía causa 

diagnosticada para a dor de cabeça, mas não houve respostas indicativas de cefaleias 

secundárias. Não houve exclusão de participantes, com base nestes critérios e motivos.    

 

Local de estudo  

Este estudo foi realizado na Universidade Univeritas UNG Guarulhos, Instituição de 

Ensino Superior com fins lucrativos, localizada no município de Guarulhos, estado de São 

Paulo. Essa instituição possui três campus no município. Este estudo foi realizado no campus 

Centro, onde concentram-se cursos de graduação da área da saúde, oferecidos nos períodos 

matutino e noturno. 

 

  

 
9
 O Conselho Nacional de Saúde (CNS), pertencente ao Ministério da Saúde reconhece 14 categorias profissionais 

de saúde de nível superior: assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, 

farmacêuticos, fisioterapeutas; fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, 

psicólogos e terapeutas ocupacionais. 
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Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu no período de novembro a dezembro de 2019, por meio da 

realização de entrevistas baseadas em roteiros semiestruturados com estudantes universitárias 

dos cursos de Enfermagem e Psicologia, cursando os últimos semestres da graduação.  

Foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas, resultando em 04 horas, 11 minutos e 

53 segundos de gravação das entrevistas, que foram transcritas para posterior análise de 

conteúdo e interpretação dos dados.  

 

Recrutamento dos participantes  

Foram recrutados alunos dos cursos de psicologia e enfermagem, dos últimos semestres, 

períodos matutino e noturno, sendo esta a estratégia escolhida para viabilidade da organização 

da coleta de dados. As entrevistas foram iniciadas após autorização da reitoria da universidade, 

via carta de anuência para realização de pesquisa (Anexo 1), autorização dos coordenadores de 

curso (Anexo 2) e aprovação do comitê de ética em pesquisa número CAAE 

21508719.0.0000.5506 (Anexo 3). 

Para o recrutamento dos participantes, foi realizado convite em sala de aula pelos 

professores que foram informados previamente sobre o estudo. Neste momento, foram 

divulgados os objetivos da pesquisa, critérios de inclusão e o contato da pesquisadora 

responsável. Aqueles interessados em participar do estudo compartilharam telefone e e-mail 

com professores de sala de aula e foram posteriormente contatados pela pesquisadora.  

Os objetivos da pesquisa também foram divulgados entre os funcionários do Serviço-

escola de psicologia por meio de mensagens de texto, assim como o contato da pesquisadora 

foi disponibilizado, caso alunos que atendessem o critério de inclusão se interessassem em 

participar da pesquisa.  

Por se tratar de uma pesquisa baseada no método psicanalítico, que leva em conta 

fenômenos transferenciais, e como a pesquisadora é também professora da instituição, os alunos 

que estivessem cursando disciplinas ministradas pela pesquisadora não foram convidados para 

participar da pesquisa, de modo a evitar vieses.  

Foram realizadas 10 entrevistas com estudantes universitárias da área da saúde, 03 (três) 

do curso enfermagem e 07 (sete) do curso de psicologia.  Para composição da amostra, foram 

contatados 17 (dezessete) estudantes que haviam disponibilizado seus contatos à pesquisadora 
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por meio de professores ou enviado mensagens de texto após conhecimento da pesquisa. Houve 

uma recusa por não atender aos critérios de inclusão e seis estudantes não tiveram 

disponibilidade para participar da entrevista ou não retornaram o contato da pesquisadora.    

Para as estudantes que aceitaram o convite para participar de entrevista, foi agendado 

horário previamente de acordo com a disponibilidade da participante, de modo a não interferir 

no andamento das atividades acadêmicas práticas e teóricas. Desde o primeiro contato, foi 

esclarecido aos possíveis participantes o direito ao sigilo e confidencialidade dos dados, bem 

como foi informado sobre a necessidade de assinatura do Termo de consentimento livre e 

esclarecido – TCLE (Anexo 4) e a possibilidade de desistir da pesquisa em qualquer momento 

de sua realização.  

 

Procedimentos para coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais, semiestruturadas, 

com dez estudantes universitárias da área da saúde, especificamente dos cursos de psicologia e 

enfermagem. As entrevistas foram realizadas em sala do Serviço de Psicologia da Universidade 

Guarulhos, habitualmente utilizada para atendimentos psicológicos, de modo a garantir sigilo e 

privacidade dos participantes. 

A todos que comparecerem em data e horário previamente estabelecido de acordo com a 

disponibilidade do participante, foi entregue Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Foram esclarecidos os objetivos da pesquisa e forma de participação no estudo, 

conforme consta no TCLE. Antes de iniciar a entrevista, a pesquisadora questionou quanto a 

possíveis dúvidas referentes à participação. 

 

Entrevistas  

Após autorização do participante e assinatura do TCLE, foi realizada a entrevista 

dividida em duas partes. Na primeira parte, foi realizada a caracterização dos participantes para 

conhecer variáveis sociodemográficas (sexo, idade, curso, semestre e período em que estuda). 

Também foram obtidas variáveis relacionadas à cefaleia, baseadas no questionário MIDAS -

Migraine Disability Assessment Questionnaire56.  

As entrevistadas foram identificadas pela letra “E” seguida por algarismos arábicos, 

conforme a sequência de realização: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.   
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Quadro 1: Caracterização das participantes da pesquisa 

Entrevistada Sexo  Idade Curso  Semestre Período 

E1 F 20 anos Enfermagem 6 Noturno 

E2 F 22 anos Enfermagem 7 Noturno 

E3 F 30 anos Psicologia 10 Noturno 

E4 F 22 anos Psicologia 10 Matutino 

E5 F 22 anos Psicologia 10 Noturno 

E6 F 21 anos Enfermagem 8 Noturno 

E7 F 22 anos Psicologia 10 Matutino 

E8 F 25 anos Psicologia 10 Noturno 

E9 F 52 anos Psicologia 9 Noturno 

E10 F 45 anos Psicologia 9 Noturno 

 

Quadro 2: Caracterização da cefaleia de acordo com MIDAS 

 

Número de dias com dor 

de cabeça nos últimos três 

meses 

Intensidade da dor                       

(0=nenhuma dor e 

10=a dor máxima) 

Grau de incapacidade 

associado a dor de 

cabeça 

E1 20 9 Moderada  

E2 45 9 Severa  

E3 80 10 Severa  

E4 90 10 Severa  

E5 24 8 Severa  

E6 90 7 Moderada  

E7 60 7 Severa  

E8 30 5 Severa  

E9 75 5 Severa  

E10 50 10 Severa  

 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas para análise. As transcrições foram 

validadas pelos participantes por e-mail. 

 

Análise e interpretação dos dados 

A análise de conteúdo se organiza em três fases57. À definição de cada fase, será seguida 

a explicação sobre a forma como a presente pesquisa trabalhou em cada uma destas etapas. 

Pré-análise: Procurou-se realizar a leitura flutuante do material, em conformidade com 

a atitude do psicanalista, por meio da leitura livre, espontânea e que permitiria a liberdade de 

associações por meio da pesquisadora. A partir dessas primeiras leituras, procurou-se escutar o 
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que o material tinha a dizer sobre aquelas que comunicam uma experiência vivida como terrível. 

Essa e outras operações da fase de pré-análise foram importantes para preparação do material 

para posterior exploração do material.   

Exploração do material: esta fase consiste em operações de codificação, 

decomposição ou enumeração em função de regras previamente formuladas. A codificação é a 

forma pela qual se trata o material, transformando dados brutos do texto, de modo a criar 

representações de conteúdo que permitam esclarecer características do texto para posterior 

categorização. Na presente pesquisa, todas as entrevistas foram codificadas manualmente com 

objetivo de criar unidades de registro simplificadas, a partir do material bruto apresentado nos 

relatos das entrevistas. 

Tratamento dos resultados, inferência e a interpretação: todas as entrevistas foram 

codificadas para criação de unidades de registro. Essas unidades formaram temas, como os 

seguintes: convivendo com a dor de cabeça, dores psíquicas, incompreensão da dor de cabeça, 

busca de causas para dor, consequências para a vida acadêmica e tratamentos da dor de cabeça. 

Esses temas mais amplos originaram as categorias, com base nos objetivos deste estudo.  

As categorias e subcategorias consideradas finais dizem respeito ao processo de 

lapidação desenvolvido no decorrer desta pesquisa, que permitiu chegar a três categorias 

consideradas fundamentais para responder aos objetivos deste estudo: convivência, manejo e 

consequências da dor de cabeça para a vida acadêmica. Essas serão explicadas e detalhadas nos 

resultados, sendo que sua criação visou responder às perguntas desta pesquisa, buscando 

atender princípios de homogeneidade, pertinência, objetividade e exclusão mútua. Tais aspectos 

se nortearam pela fidelidade aos objetivos desta pesquisa. Quanto aos títulos das categorias, 

optou-se pela expressão “dor de cabeça” no lugar de cefaleia, pois esta foi a expressão mais 

utilizada pelas entrevistadas, portanto, manter sua terminologia foi uma forma de manter 

proximidade com sua experiência.   

 

Articulações com o referencial teórico  

A interpretação dos dados foi feita sob o viés da teoria psicanalítica, em consonância com 

o método psicanalítico, a partir das contribuições de autores como Freud, Klein, Bion, Joyce 

Mcdougall e contemporâneos para compreender os fenômenos da dor e somatização, de modo 

a possibilitar a articulação e interpretação dos dados sob este enfoque. 
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Procedimentos éticos 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos 

(UNG), conforme resolução 466/2012, que estabelece as diretrizes e normas de pesquisas 

envolvendo seres humanos, CAAE 21508719.0.0000.5506. A entrevista semiestruturada foi 

realizada mediante autorização do participante e assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

Resultados 

A experiência da cefaleia na vida das estudantes universitárias da área da saúde, 

especificamente graduandas dos cursos de Psicologia e Enfermagem foi representada por meio 

de categorias que exploram três aspectos: convivência, manejo da dor de cabeça e 

consequências para a vida acadêmica.  Em meio às categorias (apresentadas a seguir entre 

aspas) e às subcategorias (apresentadas em itálico), foram transcritos trechos das entrevistas das 

estudantes, com objetivo de ilustrar o conteúdo apresentado. 

A categoria “convivendo com a dor de cabeça”, descreve sentimentos, percepções e 

compreensões sobre a dor de cabeça. A esta categoria associam-se duas subcategorias: a 

primeira — a dor percorrendo caminhos pelo corpo — descreve as formas como a dor é sentida 

no corpo, além de outras manifestações somáticas que acompanham a cefaleia, sendo esta uma 

dimensão da convivência com a dor de cabeça. A segunda subcategoria — estabelecendo 

ligações entre a dor de cabeça e as dores psíquicas — diz respeito às ligações estabelecidas 

pelas entrevistadas entre a dor de cabeça e as experiências que envolvem a presença da dor 

psíquica. Essas relações foram estabelecidas a partir dos conhecimentos adquiridos na 

convivência com a dor de cabeça. 

A categoria “manejando a dor de cabeça”, descreve a formas como as estudantes lidam 

com a dor de cabeça por meio da busca de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, 

além de sentimentos e percepções associadas aos tratamentos e contato com serviços de saúde.  

A categoria “consequências da dor de cabeça para a vida acadêmica” descreve as 

consequências e prejuízos da cefaleia para a vida acadêmica, associadas principalmente às 

dificuldades para pensar, raciocinar e aprender. A dor tende a se intensificar em períodos de 

avaliação, comprometendo o aproveitamento acadêmico, leva ao abandono de atividades e 

faltas na universidade.   
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Categoria 1: Convivendo com a dor de cabeça  

 

Esta categoria descreve a experiência de convivência das estudantes universitárias com 

a dor de cabeça. A convivência é imposta pela frequência e pela intensidade da dor. Por ser a 

dor uma presença constante, persistente e muitas vezes forte e incapacitante, ela ocupa grande 

espaço na vida das estudantes — dor que ataca e impõe regras. Por isso, tal convivência com a 

dor foi qualificada como terrível, desesperadora, difícil, insuportável, angustiante, complicada 

e sofrida.  

A presença constante da dor de cabeça integra a rotina, faz parte da vida e apresenta 

desafios diários às estudantes A despeito de ser constante, a dor de cabeça se apresenta em 

diferentes intensidades, ora mais forte, ora mais branda e suportável. Quando menos intensa é 

sentida como dorzinha. Sua presença é percebida como desagradável, mas não prejudicial ao 

andar da vida.  

Os sintomas costumam surgir na infância e, principalmente, na adolescência. Entre as 

entrevistadas, há mulheres diagnosticadas com enxaqueca, cefaleia e um caso de cefaleia 

pulsátil. As estudantes que não obtiveram um diagnóstico médico referiram a experiência álgica 

como suposta enxaqueca ou como uma “dor normal” em se tratando de cefaleias. 

Independentemente da idade relatada como ponto de início dos sintomas, ou de ter diagnóstico 

fechado, o fato é que, uma vez instalada, a dor de cabeça se torna constante, persistente e 

repetitiva.  

(...) eu lembro que minha mãe brincava comigo disso, eu era bem 

pequenininha, estava no jardim de infância ainda. Lembro que eu pedia para 

ir embora da escola por causa da dor de cabeça. Aí minha mãe me levava para 

casa e eu dormia. Minha mãe zoava. Depois eu entrei na adolescência e a 

enxaqueca permaneceu. Aí a gente começou a levar mais a sério esta questão. 

Desde sempre, assim. (E5) 

 

P: Como é viver com dor de cabeça?  

É um desafio diário. Porque depende da intensidade da dor e do que você está 

fazendo. Se é um exercício que requer mais concentração, leitura por exemplo, 

aí tortura mais. (...) eu acho que não me conheço sem a dor, sempre tem a dor. 

(...) Por isso que eu falo que a dor está aqui, constante, um barulho. A dor está 

aí. para mim já tão normal, que eu já não levo em conta. A dor para mim não 

é obstáculo. (...) Está aí, mas não está. Não vai me impedir se eu quiser algo. 

Não vai ser isso. (E10) 

 

(...) Um dos neurologistas me passou uma dieta. Eu não como nada, não como 

nada enlatado, com corantes, conservantes, doces. Tirei tudo isso para evitar 

as crises. (E09)  
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Quando a dor de cabeça é relatada como forte, muito forte ou intensa, a convivência 

com essa dor é sentida como horrível, terrível, ruim, difícil e complicada. A experiência é vivida 

como terrível principalmente quando associada às características incapacitantes da cefaleia e 

ao incômodo causado pelas restrições vividas como efeitos da dor. A dor de cabeça impede o 

prosseguimento das atividades cotidianas, leva ao abandono de aulas, ausência nas 

apresentações de trabalhos acadêmicos, faltas no trabalho, necessidade de permanecerem 

sozinhas em quarto escuros, recusas de convites para festas e encontros sociais, além da 

privação de encontros com familiares e amigos. À dor de cabeça é atribuída a dificuldade de 

pensar, estudar, trabalhar e produzir, o que contribui para sua presença ser sentida como difícil 

e angustiante. Outro aspecto citado como característica da convivência terrível com a presença 

da dor de cabeça é a necessidade de uso frequente de medicações analgésicas. 

P: Como é viver com dor de cabeça  

É ruim, é horrível, numa escala de [0 a 10] é 09, uma dor muito forte. (...) 

parece que não consigo separar as coisas, é difícil. Parece que quando está 

com dor, para mim acabou o dia, não consigo fazer nada e às vezes sou 

obrigada a pensar, tem coisas importantes e aí vou tentando, tentando, chega 

uma hora que parece que vai explodir a cabeça e não vou mais conseguir 

pensar. (E1) 

 

P: Como é viver com dor de cabeça? 

É terrível, porque você fica incapacitada, a luz incomoda, tudo incomoda. 

Saber que tem um montão de coisas para fazer, mas você está reduzida, eu 

fico com reflexo diferente. Se eu tomo algum remédio, fico entorpecida. Eu 

não tomo remédio pesado, tomo neosaldina, tomo dorflex, eu me sinto mal, o 

corpo fica pesado, lento. Só que por outro lado, eu não posso parar minhas 

obrigações. É alguma ou outra que eu consigo deixar para lá, mas a vida 

continua, daí quando a gente começa a perguntar, igual você me perguntou 

[refere-se à pergunta sobre como é viver com dor de cabeça], você começa a 

se dar conta de quanta coisa você deixou de fazer, de como a sua dor te 

incapacita, e o que você deixou de fazer por causa daquilo. (E3) 

 

A chegada da dor é vivida como um “ataque”, como, por exemplo, “a enxaqueca que 

ataca”, “ser atacada pela dor”, o que leva a considerar a chegada de uma dor que acomete, 

avança e toma conta da cabeça, do corpo e da vida da estudante. Como medida para evitar a dor 

de cabeça ou diminuí-la, são realizadas mudanças nos hábitos de vida, como dieta alimentar, 

geralmente precisando evitar ou retirar certos alimentos da dieta, regulação da rotina de sono e 

mudanças comportamentais.  

A partir da convivência com a dor de cabeça, as estudantes se dão conta de que 

características dos hábitos alimentares, tempo de exposição ao computador, celular e luz, 

alterações de rotina de sono, tanto para maior quanto menor tempo de sono, têm influência 

sobre o quadro de dor, sendo que cada um desses aspectos tem uma relevância e significação 
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singular. Nesse sentido, a dor de cabeça impõe regras de convivência, cuja não aceitação 

costuma resultar em novos momentos de cefaleia. 

Então minha adolescência foi um pouco restrita, tinha coisas que eu não podia 

fazer. (...) tudo assim um pouco restrito, eu nunca como demais, nem bebi 

demais, sempre muito restrito. (...) eu tenho medo de (a enxaqueca) atacar. Se 

atacar, eu estou aqui no meio de um barzinho, uma pizzaria, vai estragar tudo, 

vai estragar a diversão de todo mundo. (E2)  

Subcategoria 1 - A dor percorrendo caminhos pelo corpo  

A convivência com uma dor constante e de intensidade variável permite identificar 

aspectos específicos que caracterizam a cefaleia. Esta subcategoria representa a característica 

de uma dor que se move por um trajeto no corpo e acompanha outros sinais e sintomas 

pródromos. O reconhecimento de tais características altera a forma como as estudantes 

convivem com a dor. 

A dor tende a iniciar de maneira mais branda e discreta, sendo vivida como uma 

“dorzinha”, na forma de “pontadinhas” na testa ou em um dos lados da cabeça. Outras vezes, o 

sinal de chegada da cefaleia não se dá por meio da dor de cabeça propriamente dita, mas por 

meio de outras manifestações somáticas como tontura, náuseas, indisposição e alteração no 

campo da visão, demonstrando que a experiência da dor não se restringe unicamente à cabeça, 

mas percorre caminhos ao longo de um corpo doloroso.   

(...) a dor de cabeça, dá sinais, não só da dor de cabeça. Minha visão vai 

ficando turva. Então já sei se antes de a cabeça começar a doer que vou ter 

enxaqueca. Começo a ficar enjoada quando a enxaqueca ataca. 

Automaticamente já tomo meu enxak, porque não é tão forte, tento comer 

coisas mais leves. (E8) 

Nos caminhos tomados pela dor há uma progressão em termos de intensidade. Quando 

forte, a dor deixa de ser caracterizada com grau diminutivo, para ser definida como dor ou 

enxaqueca, cuja contundência não só da palavra, mas da forma como é narrado, revela o grito 

de dor implícito aos quadros álgicos agudos. As entrevistadas sentem que a cabeça lateja, pulsa, 

a dor que começa de um lado caminha para a totalidade da cabeça e se intensifica em períodos 

pré-menstruais. Quanto mais intenso é o pico de dor, mais a dor se alastra e toma outros 

caminhos pelo corpo, que se manifestam na forma de tremores, sensação de peso no corpo, 

enjoos, vômitos, desmaios, alteração de sono e memória e convulsões. Os caminhos percorridos 

pelo corpo doloroso, indicam inclusive os caminhos do tratamento da cefaleia.  
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P: ontem quando você me pediu para tocar na tua cabeça para sentir a 

pulsação, como estava? [quando a pesquisadora encontrou com a estudante 

para o agendamento da entrevista de pesquisa, a estudante pediu para a 

pesquisadora tocar em sua cabeça para sentir a pulsação] 

Eu já pensei, vou tomar o remédio senão vai para o outro lado da cabeça. Já 

tinha passado a tonturinha, os sinais. Eu não tinha tomado o remédio, porque 

eu tinha trocado de bolsa e estava sem o remédio. (E10) 

 

P: o que você toma? 

Topiramato. E dorflex já faz efeito quando tem a tonturinha. Quando está 

pulsando de um lado, vou para o topiramato. Porque aí ele já não vai pulsar 

do outro lado. Eu já sei distinguir. Se é tontura, dorflex, se começa a pulsar 

Topiramato. Quando pulsa os dois lados, tenho a bateria de escola de samba 

na minha cabeça. (E10) 

Subcategoria 2 - Estabelecendo ligações entre a dor de cabeça e as dores psíquicas 

Esta subcategoria, vinculada à categoria sobre a convivência com a dor de cabeça, 

demonstra as ligações estabelecidas pelas entrevistadas entre a dor de cabeça e experiências 

que envolvem a presença da dor psíquica. Trata-se de relações estabelecidas pelas estudantes, 

a partir do conhecimento adquirido na convivência com a dor de cabeça e que dizem respeito a 

facetas da experiência de convívio com a cefaleia.  Duas facetas convergentes serão realçadas 

nesta subcategoria: 1) A eclosão da dor diante de experiências vividas como excessivas; 2) O 

surgimento da dor de cabeça associado à atitude de cobrança interna excessiva. Essas facetas 

têm em comum a dimensão do que é vivido como afetivamente excessivo.    

As experiências vividas como excessivas estão associadas à sobrecarga de 

responsabilidades e atividades, problemas na vida pessoal, familiar, estudantil e profissional. 

Essas experiências são descritas como muito estressantes, difíceis e muito angustiantes. 

Conflitos oriundos de diferentes esferas da vida, sobretudo as dificuldades encontradas no 

mundo acadêmico, são vividos como dores de cabeça (em sentido figurado indica a dor 

psíquica) e apontados como causa para a dor, estopins para o início, incremento e/ou piora do 

quadro. As estudantes atribuem também à experiência de excesso, a presença de pensamentos 

em excesso e sentimentos que se misturam, como tristeza, angústia, raiva, desânimo, aflição, 

preocupações, inseguranças, medos e incertezas quanto ao futuro, medos relacionados a 

situações da vida dentro da universidade e para muito além desta.  

É nesses momentos que as estudantes relatam que estão sobrecarregadas e se cobram 

porque precisam resolver tudo o que lhes parece um acúmulo de problemas e de situações 

estressantes. A dimensão do excesso coloca em cena aquilo que avassala os limites da 

capacidade psíquica para conter experiências emocionais dolorosas. A dor de cabeça, nesse 

sentido, está ligada a experiências de dor psíquica, insuportáveis e impensáveis. No lugar de 
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experimentar a dor psíquica, as estudantes vivem explosões de dor de cabeça, difíceis de 

aguentar.  

Foi um período na faculdade, que acho que foi o mais conturbado de todos, a 

gente tinha seminário todos os dias, todos os dias tinha que apresentar um 

trabalho. Naquela correria de fazer trabalho, de comprar coisas para o estágio, 

ia começar, toda aquela ansiedade. Eu nunca tinha tido uma experiência na 

enfermagem, então eu estava muito ansiosa, muito. Estava morrendo de medo 

de começar. Teve um dia que tudo acumulou, seminário, trabalho, estágio, 

tudo. Neste dia foi uma dor muito forte, eu não aguentei, tive que ir para o 

médico, aí foi morfina. Eu lembro que eu passei a tarde toda no médico, 

porque ele tentou todos os remédios de dor e não passava, por via intravenosa, 

então foi morfina mesmo. (E2) 

 
(...) Faço terapia desde meus 10 anos. Entrei na faculdade, parei. Comecei de 

novo, devido ao meu TCC. Depois do TCC as dores ficaram frequentes, muito 

mais. (P: você procurou a terapia quando o TCC virou uma dor de cabeça.) 

(risos) Na verdade o orientador até que diminuiu de 07 dias para 05 quando 

eu mudei de orientador. Aí eu mudei de orientador, diminuiu a angústia, a dor. 

(...) Olha, quando eu começo a sentir aquela angústia, ansiedade e raiva, 

aquela mistura de sentimentos ruins, vai aos poucos dando aquelas 

pontadinhas. O estresse aumentando, a paranoia aumentando junto. Quanto 

mais cresce na sua cabeça o problema, a dor de cabeça cresce junto. Quando 

eu cansei, a dor de cabeça está explodindo já. Parece que a cabeça vai estourar. 

(E4) 

 

Eu trabalhei (como estagiária de psicologia) num hospital psiquiátrico por dois 

anos, [nome do hospital]. (...) Eu ia trabalhar com as dores (de cabeça). Eu 

sinto que algumas experiências que tive lá corroboram para a dor. Quando eu 

trabalhava lá, a frequência da minha enxaqueca era muito alta. Eu trabalhava 

numa ala de autismo severo, em que o nível de agressão (entre os pacientes e 

entre os pacientes e funcionários) era muito frequente. Era um ambiente muito 

difícil. Aprendi demais, foi uma experiência muito rica, mas deixou marcas 

muito profundas também. A época em eu fiquei internada 10 dias (em virtude 

da enxaqueca), foi nesse trabalho. Eu sentia isso claramente. Quanto mais os 

meninos estavam em crise, (mais) eu sentia no meu organismo, na minha 

cabeça. (...) Eu gostava do trabalho, mas foi bom ter saído de lá. Quando eu 

trabalhava lá, tinha em média duas crises por semana. Hoje, por mês, crise de 

ficar fechada duas vezes ou uma. Esse trabalho me fez perceber os gatilhos da 

enxaqueca. Antes eu não parava para pensar nesta vinculação entre como 

estou nesse momento e porque fiquei com dor de cabeça. E8 

A segunda faceta se refere à ligação estabelecida pelas estudantes entre o surgimento da 

dor de cabeça e a atitude de cobrança interna excessiva, manifestada principalmente em relação 

à vida acadêmica. As estudantes sentem-se pressionadas por si mesmas, reconhecem que se 

preocupam e se cobram em excesso, manifestam ideias sobre precisar dar conta de tudo, fazer 

tudo que se propõem e produzir sempre com altos resultados. Compreendem que há uma relação 

diretamente proporcional entre o aparecimento da dor de cabeça e a atitude de cobrança interna, 

ou seja, quanto maior a cobrança e a exigência, maior a dor de cabeça, ao ponto de algumas 
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estudantes acreditarem que, se puderem serem mais flexíveis consigo mesmas, a dor de cabeça 

poderia diminuir.  

Há uma busca dolorosa por perfeição, refletida na vida acadêmica na forma de busca 

voraz por alto desempenho, em um funcionamento onipotente movido pelo ditame interno 

“quanto mais melhor”. A serviço desse imperativo, empreendem tentativas de dar conta de tudo 

aquilo que se idealizou, a qualquer custo, inclusive desconsiderando limites e necessidades de 

cuidados de saúde. Quando tais ambições não são alcançadas, as estudantes cobram-se 

novamente e se frustram, sentem-se dolorosamente incapazes e são assombradas pelo temor do 

fracasso, o que incrementa a experiência de uma dor psíquica insuportável, manifestada por 

meio da descarga no corpo.   

Essa preocupação de não conseguir cumprir com aquilo que eu tinha proposto 

para aquele dia, aumenta a dor. (...) eu sou uma pessoa que se cobra muito. Eu 

acabo me culpando. Por exemplo, se eu estava com dor de cabeça ontem e 

hoje está forte. Por que eu não tomei o remédio ontem? Por que não descansei 

ontem? Então fico sempre nesse movimento. Fico brava porque não consegui 

realizar tal atividade naquele dia, por que não consegui? Porque estou com dor 

de cabeça. (E7) 

 

Eu acho que me cobro demais. Quando me proponho a fazer alguma coisa, 

vejo que é muita demanda. Eu quero fazer perfeito. Eu não consigo me dar 

autonomia (refere-se a não se dar o direito) de não ficar perfeito, fico me 

cobrando se não fica da forma como idealizei. Meu organismo responde com 

dor de cabeça. (...) Eu acredito que com o tempo, quando eu puder entender 

porque esta cobrança tão demasiada em cima das minhas atitudes, acho que 

vou conseguir ser mais maleável comigo mesma. Isso vai me fazer bem. Eu 

espero mesmo. Acredito que não vão diminuir as demandas. A tendência é 

sempre ter mais demandas, ainda mais na parte acadêmica. Então sempre vai 

ter demanda, sempre vai ter artigo para produzir [refere-se à futura vida 

profissional]. Mas eu tenho que aprender a lidar com a pressão que eu coloquei 

em cima de mim mesma, porque foram escolhas que eu fiz. Eu decidi fazer. 

(...)quanto eu mais me sinto pressionada, mais dói. Mas frequente são as dores. 

(E8) 

 

Quando tinha muita coisa para fazer, muita coisa para dar conta, aquela coisa 

de não dar conta de tudo, ficar para o dia seguinte. Mas esse emocional mesmo 

sendo muito calma, abalava. Não dei conta de tudo, vai ficar para o dia 

seguinte. Matar um leão por dia e se não matar são dois no dia seguinte. É uma 

cobrança minha mesmo. Total minha. Aí na universidade, quando veio a 

universidade, veio mais e mais. Já tem o dia a dia. São vários professores. 

Cada um cobra o seu e você tem que dar conta de todos eles, mais o seu dia a 

dia. (...) não tem canalização para esse emocional. Quando vem a tensão, 

explode de outra forma. A tensão tem que ir para algum lugar. Quem já tem 

cefaleia, vai para a cabeça. (E10) 
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Categoria 2 - Manejando a dor de cabeça 

Esta categoria descreve os caminhos utilizados pelas estudantes universitárias para o 

manejo da dor, o que inclui a busca de tratamento medicamentoso e, em alguns casos, a procura 

por tratamentos não farmacológicos. Manejar a da dor de cabeça significa lidar com uma dor 

persistente e resistente aos tratamentos de saúde, um movimento de busca incessante por causas. 

Quando as causas não são encontradas, surgem medos e fantasias de ter algum adoecimento 

mais grave e viver com uma dor incompreensível. 

O uso de medicações analgésicas disponíveis em farmácias é o recurso terapêutico mais 

utilizado para o tratamento da dor de cabeça. Em alguns casos, a medicação é prescrita por 

médicos neurologistas, em outros casos as estudantes se auto medicam. As medicações 

analgésicas tendem a ser companheiras constantes das estudantes, inclusive sob recomendação 

médica de que carreguem remédios consigo no dia a dia.  

A relação com a medicação é ambivalente e ambígua. As estudantes reconhecem seus 

benefícios, porém, temem a dependência medicamentosa, assim como receiam precisar de 

doses cada vez mais altas para conseguir o alívio da dor. As estudantes sentem-se atormentadas 

pelos efeitos colaterais associados à medicação, como peso no corpo, lentidão, sono excessivo 

e dificuldade para estudar, surgidos principalmente quando precisam de doses mais altas. O 

abandono dos tratamentos neurológicos se deve, em parte, aos efeitos colaterais indesejáveis.  

Quando a dor de cabeça é muito forte e vivida como insuportável, geralmente após ter 

tomado alguma medicação que não surtiu o efeito desejado, as estudantes sentem necessidade 

de buscar ajuda hospitalar para tomar medicações anti-inflamatórias e analgésicos por via 

intravenosa. No entanto, parece haver um consenso de que a dor pode passar, mas irá voltar. 

Além disso, a experiência vivida com medicações que param de fazer efeito ou têm eficácia 

diminuída no decorrer do tempo contribui para o surgimento de sentimentos de medo, 

desamparo e fantasias aterrorizantes de que, em algum momento, nenhuma medicação e 

nenhuma medida será efetiva contra a dor. A perda de esperança em relação aos tratamentos 

leva as estudantes a não buscarem ajuda e desistirem do apelo ao outro (profissionais da saúde) 

para alívio da dor, acreditando que, se aguentarem, a dor vai passar.   

O meu médico me recomendou andar sempre com o remédio. Então quando 

começa aqueles primeiros sinaizinhos de dor, de dor no olho, ou do lado nas 

têmporas, eu já tomo. Mas se não tiver o remédio, não tem jeito, vai piorando, 

vai piorando, eu tenho que ir para casa, ou eu vou para casa e durmo, fico sem 

som, no escuro, mas se não passa, eu tenho que ir no médico, porque eu 

começo a ter ânsia. Começo a vomitar, dá medo de desmaiar, eu acabo indo 

para o médico. Eu já cheguei a tomar morfina por causa de dor de cabeça e 

enxaqueca. (...) Eu vou trocando de remédio porque eles param de fazer efeito. 

Já tomei enxak, cefaliv, advil para enxaqueca, já fiz um tratamento com 
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remédio para enxaqueca que eu tomava todo dia antes de dormir, mas sempre 

volta. (E2) 

A persistência da dor de cabeça leva as estudantes a uma busca incessante por causas, 

por meio de consulta com especialistas e realização de diversos exames, que, muitas vezes, 

apresentam resultados inconclusivos.  Quando os exames não apresentam resultados ou causas 

para a dor, há uma vivência de profundo sofrimento, em virtude de a dor ser vivida como uma 

dor incompreendida por elas e até mesmo pelos profissionais da saúde. Sempre que um aspecto 

incompreendido persiste, abre-se espaço para a vivência do incompreensível, no sentido de que 

a compreensão seria impossível ou inalcançável. Tal estado de coisas contribui para 

sentimentos de desespero, desânimo, angústias e fantasias de ter uma doença mais grave, como 

tumores, aneurismas e AVE. Interessante notar que todas essas doenças trazem em si o 

componente de possibilidade de morte, expondo as estudantes a angústias mais profundas em 

torno da morte e da finitude.   

P: Qual é o momento em que parece que a cabeça vai explodir, você consegue 

me contar um exemplo?   

Quando fica latejando, latejando, latejando. Teve um dia que eu estava aqui. 

Eu estava indo embora com meu namorado, ele ficou preocupado, falei que 

estava com muita enxaqueca. Fiquei com medo de ter um AVC, estava doendo 

o mesmo lado. A gente tinha acabado de descer do ponto da minha casa, ainda 

bem que ele estava comigo. Eu falei, não estou aguentando, estou muito mole. 

Eu desmaiei, isso aconteceu na semana passada. (E1) 

 

P: E o que você tomaria nesta hora [qual seria o medicamento utilizado no 

momento da dor intensa]? 

Neosaldina, duas porque uma não faz efeito mais. Eu até comento com 

algumas pessoas do receio de a segunda parar de fazer efeito. Porque se parar, 

vou fazer o que com a minha dor de cabeça, não sei o que eu faria. (E3) 

 

P: O que você imagina que faria? 

Eu passo mal, vomito, até tenho medo de estourar alguma veiazinha, coisa do 

tipo. Porque dói tanto, tanto, tanto, que a vontade que dá é de bater a cabeça 

na parede mesmo, vê se vai doer de vez ou não vai doer mais. (E3)  

 

Olha eu vejo uma coisa que eu falei para meu neurologista, eu quero mais 

tomografia, quero ressonância, porque eu não aguento mais ter dor de cabeça. 

Nenhum remédio dá conta, eu estou sofrendo, sinto dor insuportável, não dá 

nada nos exames. (...) eu não acredito que estes exames sejam 100%, mas 

alguma coisa tem. Você acaba ficando angustiada, porque não tem nada, 

porque não tem nada. Vou na psicóloga, só que continua. Mesmo eu fazendo 

aula de dança, mesmo eu me alimentando bem, mudando minha rotina, 

continua. Comecei a fazer exercícios, mesmo quando a cabeça dói, bebo 

bastante água, não sou de comer besteira, não comia legumes, sabe tentei 

mudar, mas não adianta. (E4) 
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Em algumas circunstâncias, as estudantes buscam tratamentos não farmacológicos, 

como forma de lidar com a dor. De modo complementar ao tratamento medicamentoso, as 

estudantes buscam práticas como yoga, meditação e acupuntura, sendo esta última 

recomendada por médicos, além de uso de floral e chás. Exercícios físicos e dança também são 

buscados como alternativas de alívio da dor de cabeça.  

A psicoterapia foi apontada como outro caminho por uma pequena parte do grupo de 

entrevistadas. Em relação a essa modalidade de tratamento psíquico, dentre as que buscam, há 

aquelas que reconhecem o valor da psicoterapia para compreensão de aspectos emocionais 

subjacentes à cefaleia, bem como reconhecem a dor de cabeça como uma manifestação 

psicossomática. Para outras, a busca da psicoterapia foi motivada por questões diversas, que 

não a dor de cabeça e esta última não se tornou foco da psicoterapia.  

Depois que eu comecei a fazer terapia e fazer o curso, as coisas começaram a 

melhorar. (...) Porque eu entrei num processo de autoconhecimento e está 

ajudando. Existe a dor? Existe! Hoje eu entendo os por quês, eu consigo 

trabalhar isso. Foi diminuindo a intensidade da dor. Diminui porque a gente 

sabe que são somatizações. Então você começa a dar clareza ao que está no 

fundo, em um processo de autoconhecimento. Por quê? Por quê? E as 

respostas vão aparecendo. São as suas respostas, é a sua dor.  (E9) 

 

P: de que maneira estas respostas te auxiliam?  

(...) como traz a conscientização de algumas coisas, ela se dissipa. Quando vê, 

já foi. Aquela dor daquele momento vai embora, você nem percebe. E09   

Em relação aos rumos tomados como tratamento para a dor de cabeça, caminhos 

alternativos são procurados diante da ineficácia da medicação ou persistência da dor, apesar de 

realizar o tratamento medicamentoso. A psicoterapia foi considerada efetiva para a diminuição 

da dor, à medida que favorece a compreensão das dificuldades psíquicas, subjacentes ao quadro 

orgânico. Quanto às práticas de meditação, acupuntura, yoga e dança, foram consideradas 

eficazes por algum tempo e depois tornando-se ineficazes. A eficácia destas últimas foi 

atribuída à continuidade da atividade no decorrer do tempo, porém, com oscilações entre 

momentos de presença e ausência da dor, mas não a ausência dela.  A busca por outros rumos 

para tratar a dor está também associada ao anseio por usar menor quantidade de medicação para 

cuidar da dor de cabeça. 

 

Categoria 3: Consequências da cefaleia para a vida acadêmica  

Esta categoria apresenta as consequências da cefaleia para a vida acadêmica das 

estudantes universitárias. A cefaleia acarreta prejuízos para a vida acadêmica, pois compromete 

a capacidade de raciocínio, que se torna mais lento, e de concentração, principalmente em 
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momentos de leitura e realização de avaliações. Faltas às aulas e ausências na universidade são 

atribuídas à cefaleia, bem como remarcações de atendimentos em atividades de estágio 

supervisionado. A dor tende a piorar em semanas de avaliação, situações de apresentação e/ou 

entrega de trabalhos, assim como em final de semestre.   

Há queixas sobre perda de ritmo de produtividade e abandono de atividades acadêmicas. 

Dificuldades para realizar provas são atribuídas à presença da dor de cabeça no momento de 

avaliação, associadas a sentimentos de preocupação, ansiedade e temor do fracasso. Para 

algumas entrevistadas, a dor começou ou aumentou desde o início da universidade. 

A dor estava me incomodando muito (durante apresentação de trabalho 

acadêmico) e eu não conseguia raciocinar direito para explicar para as pessoas. 

Meu raciocínio fica uma bagunça, não sei explicar. Nas provas, é difícil 

explicar... dói muito. Mas eu prossigo, porque a dor vai embora daqui a pouco, 

mas a nota vai ser para sempre. (E1) 

 

[a enxaqueca interfere na vida?] em tudo, principalmente na faculdade, porque 

às vezes tem uma aula importante, uma revisão. Se eu fico com enxaqueca, eu 

não consigo ir, nem remédio adianta, porque quando ataca a enxaqueca, já fico 

disfuncional, não consigo fazer nada, não consigo nem enxergar direito. Então 

é sem chance de ler qualquer coisa. (E2) 

 

(...) quando lembro de alguns dias com dor, eu vinha para cá (universidade) 

me arrastando. (...) mas eu acho que de fato, teve algumas vezes de prova, de 

dor, que poderia ter sido melhor, se não tivesse mal. (E3) 

Essas consequências estão ligadas às repercussões da experiência de dor de cabeça sobre 

o desenvolvimento do pensamento das estudantes, pois há uma grande dificuldade para pensar 

e aprender quando a dor se instala. Os efeitos da dor de cabeça criam impedimentos ou 

obstáculos aos caminhos mais livres do pensar, pois o raciocínio tende a ficar mais lento, 

surgem dificuldades para concentração, compreensão e interpretação de textos. O processo de 

pensar tende a ser difícil, sofrido e desgastante, pois há dificuldades para articular ideias de 

maneira clara e o pensamento torna-se nebuloso e confuso. A dor de cabeça e as outras 

manifestações somáticas que a acompanham não só dificultam o processo do pensar, como 

também levam à necessidade de empreender grande esforço para realizar atividades acadêmicas 

e profissionais, quando estas envolvem a necessidade de pensar, raciocinar e se concentrar.   

Já aconteceu várias vezes de eu estar com enxaqueca na aula, parece que meu 

raciocínio fica muito mais lento, porque minha cabeça é muito agitada. (...) 

Quando a dor é aguda, meu raciocínio é extremamente lento, a visão fica 

embaçada, não consigo focar direito. (E5) 

 

[quanto tem dor de cabeça] eu não fluo do mesmo jeito, o raciocínio fica lento. 

A pessoa está falando, eu estou olhando para a pessoa, mas não sei o que ela 

está dizendo. Sabe, isso aconteceu várias vezes. Na supervisão aconteceu 
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várias vezes. Eu escuto o relato da pessoa, mas se ela me perguntar eu não sei. 

Eu acho que só estou ali. (E8) 

 

Eu sempre atrelo (o início da dor de cabeça) à faculdade. Lembro do primeiro 

semestre de uma prova do Prof. X. Eu acordei umas 2h30. Não estou 

entendendo, preciso estudar, preciso estudar. (...) na faculdade, a primeira 

coisa que me vem à cabeça quando eu falo e penso em como a dor começou a 

dor de cabeça, vem este episódio. (...) Pensar com dor é muito difícil, fica tudo 

muito confuso. A leitura por exemplo, é começar e não terminar. Vou fazer 

um esforço para ler, mas você começa a ler, começa a embaralhar a letra. Eu 

penso: não vai dar, não consigo me concentrar. As vezes está conversando 

com uma pessoa quando você está com muita dor, você está aí, mas não está 

conseguindo assimilar. Então acho que é bem confuso. (E7)    

Discussão 

 

Diálogos com a literatura  

Estudos de natureza quantitativa sobre cefaleia, realizados com estudantes universitários 

brasileiros da área da saúde, revelam alta prevalência de cefaleia nessa população, com 

predominância do gênero feminino. Dentro da área da saúde, foram encontradas pesquisas sobre 

estudantes de medicina, predominantemente, psicologia e enfermagem9,10,12. 

Além de prevalente, em alguns casos a dor de cabeça piorou após o ingresso na 

universidade e interfere na realização de atividades cotidianas dos estudantes9, o que também 

foi identificado por este estudo. Dentre os prejuízos nas atividades cotidianas, destacam-se 

dificuldades na capacidade de concentração, humor, relações com outras pessoas, habilidades 

psicomotoras e realização de atividades práticas e de avaliação10,9,12,20. Maior prevalência de 

estresse entre estudantes que sofrem com a dor de cabeça, assim como associações entre 

cefaleia, estresse e ansiedade foram encontrados20, corroborando com os resultados da presente 

pesquisa. 

Durante a revisão da literatura qualitativa e durante o período em que este estudo foi 

realizado, não foram encontrados estudos qualitativos sobre a experiência da cefaleia na vida 

de estudantes universitários da área da saúde. Buscou-se estabelecer, contudo, diálogo entre os 

resultados desta pesquisa com alguns estudos de natureza qualitativa sobre a experiência da 

cefaleia na vida das pessoas entrevistadas por esses autores.   

Na categoria 1, “Convivendo com a dor de cabeça”, descreveu-se uma parte 

fundamental da experiência que é a convivência com a presença constante da dor, com 

diferentes intensidades ao longo da vida. A constância do dor é apontada na literatura para 

descrever a experiência de pacientes com dores crônicas de cabeça, cujos sintomas, associados 

à dor de cabeça, atacam tanto durante o dia quanto durante a noite. A dor de cabeça é vivida 
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como uma dor angustiante24, que pode ocorrer a qualquer momento58. Os sintomas estão sempre 

presentes, sempre constantes, formando um espectro da dor de cabeça, que contempla a dor, 

sentimentos e efeitos associados. Além disso, a dor de cabeça crônica tem profundo efeito sobre 

a vida das pessoas26.  

A cefaleia é uma dor que traz prejuízos à qualidade de vida e ao sentimento de bem-

estar, assim como perturba a trajetória e biografia do sujeito, pois cria obstáculos neste 

percurso21. O sofrimento é associado à incapacidade21,24,58 e às limitações impostas pela cefaleia 

para o prosseguimento das atividades cotidianas23 como também observamos em nossa 

pesquisa. A experiência com uma dor incapacitante torna a convivência terrível, segundo relatos 

das estudantes universitárias da área da saúde, de acordo com esta pesquisa.  

Precisar afastar-se das pessoas, perder encontros com familiares e amigos é apontado 

como parte da convivência de mulheres com enxaqueca, acompanhado da necessidade 

involuntária de isolamento da vida, em virtude dos ataques de uma dor que cerca, toma conta e 

impede o prosseguimento das atividades cotidianas. Viver com dor de cabeça, para essas 

mulheres significa não estar no controle e as leva à luta para adquirir o controle sobre a doença. 

A perda do controle é sentida não apenas por aquilo que se deixa de fazer, mas pelas restrições 

impostas pela enxaqueca, sendo necessários ajustes nos hábitos de vida para evitar a dor. Fazer 

ajustes na dieta, rotina de sono, reconhecer gatilhos, entre outros aspectos, faz com estas 

mulheres se sintam só e diferente27.  

Rutberg, Ohrling e Kostenius (2013), em outro estudo21,27, apresentam o conflito vivido 

dentro do universo da enxaqueca, pois, ao mesmo tempo que o reconhecimento de gatilhos é 

sentido como estratégia necessária para conviver com a doença, pode se tornar algo que limita 

demais suas vidas21,27. Essa dimensão foi percebida nesta pesquisa e descrita por meio da ideia 

sobre viver com uma dor que impõe regras de convivência, regras por vezes duras e restritivas, 

fonte de conflitos e angústia. As estudantes, no entanto, também reconhecem a importância de 

conhecer os aspectos desencadeadores da dor, como medida preventiva contra seu 

aparecimento. O conhecimento adquirido na convivência com a dor também se evidencia entre 

adultos escoceses que tendem a desenvolver as próprias ideias sobre aspectos da cefaleia, como 

associar a dor de cabeça ao estilo de vida estressante e presença da ansiedade25.  

A suposição sobre alguma causa mais grave subjacente à dor também estava entre as 

ideias desenvolvidas pelos pacientes desse estudo25, que pode ser acompanhada por medo ter 

algum tumor ou uma hemorragia cerebral. Entre as estudantes universitárias entrevistadas, essas 

ideias sobre ter alguma patologia mais grave como aneurismas, “veias que estouram” ou 
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“tumores” também surgiu, sobretudo nos momentos em que a dor era muito intensa ou não 

cessava, apesar do uso de medicamentos.  

A categoria 2, “Manejando a dor de cabeça”, dialoga com os achados de outros estudos. 

As pessoas relatam aumento do uso de medicações na vida como consequência da cefaleia 

crônica26. O tratamento farmacológico é considerado o principal meio de tratamento da cefaleia, 

sendo percebido como caminho para alívio da dor, apesar de despertar preocupações sobre a 

perda de eficácia da medicação e efeitos colaterais25. Surgem preocupações sobre efeitos 

negativos derivados do uso prolongado da medicação e medo da dependência 

medicamentosa21,25  

Assim como constatado nesta pesquisa, a busca por tratamentos não farmacológicos é 

pouco presente. A psicoterapia foi considerada eficaz, assim como a acupuntura2127. Mantém-

se, no entanto, o protagonismo dos tratamentos farmacológicos, em detrimento das intervenções 

interdisciplinares. A cefaleia crônica, por exemplo, tende a ser tratada exclusivamente com 

medicações, diferentemente de outras condições de dor crônica que respondem bem à 

abordagem psicológica de tratamento26.  

Na terceira categoria apresentada nos resultados, foram exploradas as consequências da 

cefaleia para a vida acadêmica, porém, não foram encontradas menções a essa população em 

outros estudos qualitativos. No entanto, dentre os estudos pesquisados, são apontados 

dificuldade para concentração23,25 e prejuízos na vida profissional associados à cefaleia26. 

Foram relatadas dificuldades para realizar tarefas de trabalho e de estudo na presença da dor de 

cabeça, ou o sentimento de realizar essas atividades em condições desfavoráveis, em relação a 

aspectos físicos, emocionais e habilidades pessoais. A dor de cabeça crônica prejudica o 

trabalho e a educação, afeta o planejamento de futuro, pois há um sentimento de perda do 

controle sobre suas estratégias ocupacionais de médio e longo prazo. Com a dor de cabeça 

crônica, há um sentimento de não poder depender de seu desempenho no trabalho, em virtude 

das horas que poderão ser perdidas como consequência da dor23. 

Dificuldades associadas à capacidade de compreensão, dificuldades para realizar tarefas 

na universidade, perdas de horas de estudo também estiveram presentes nos relatos das 

estudantes da presente pesquisa, sendo e compreendidos por elas como consequências 

prejudiciais da dor de cabeça para a vida acadêmica. Apesar dos estudos qualitativos não 

estudarem a população universitária, percebeu-se que há aspectos da experiência de outras 

populações com cefaleia semelhantes às características da experiência das estudantes 

entrevistadas, sobretudo em pesquisas com a população feminina.   



83 

 

Articulações com a psicanálise 

Nesta pesquisa, baseada no método psicanalítico e que teve o referencial psicanalítico 

como base para interpretação dos resultados, a cefaleia foi considerada uma manifestação 

psicossomática40–42. O corpo doloroso, revelado pelos relatos das entrevistadas, foi 

compreendido como o corpo psicossomático, pois, ao conhecer a experiência das estudantes, 

buscou-se estabelecer pontes entre o corpo biológico e o corpo experienciado36. Essa é também 

a perspectiva do corpo enquanto soma, um corpo vivo acompanhado por um conjunto de 

imagens e sensações somáticas41. Nesse contexto, buscou-se compreender o adoecimento na 

forma de cefaleia, como uma experiência que envolve tanto o significado médico, como o sofrer 

a doença como parte integrante da biografia6,14,36, sendo repleto de significados, sentimentos, 

percepções e pensamentos associados.   

A dimensão da dor de cabeça como parte integrante da biografia das estudantes 

universitárias foi um aspecto relevante, pois, em todos os casos, a dor é uma companheira 

antiga, presente desde a infância ou adolescência. Ao escolher a palavra convivência para 

nomear a primeira categoria, buscou-se contemplar este aspecto da experiência da dor de cabeça 

como parte integrante da biografia, como algo que faz parte do “ser gente” (E2) das estudantes 

universitárias da área da saúde.  

A presença constante da dor de cabeça e, portanto, a experiência com o corpo doloroso, 

influencia a relação com o Eu-mundo42, o que pode ser percebido pela constante preocupação 

das estudantes com a dor de cabeça, manejo da dor, a maneira como a dor impede encontros 

familiares e sociais, as restrições e limitações impostas e repercussões sobre a vida acadêmica. 

A dor de cabeça é uma presença constante que não se comporta sempre da mesma forma, 

não havendo um caminho linear para experienciar a dor. Há diferentes intensidades da dor, ora 

mais forte, ora mais fraca, segundo as estudantes, com maior ou menor potencial nocivo à vida, 

de acordo com a intensidade. Sobretudo quando intensa, a dor de cabeça parece aludir ao que 

Pontalis29 chama de dor como violação, como descarga que extravasa os limites do corpo e os 

limites do eu. Freud (1895)30 havia sido o primeiro a teorizar sobre a dimensão econômica da 

dor na psicanálise, percebida nesta pesquisa pelas diferentes intensidades de dor sentidas pelas 

estudantes. Em concordância com o modelo freudiano, verificou-se que a vivência da dor é 

acompanhada de irrupção de grandes quantidades no aparelho psíquico, que rompem as 

barreiras de contato e os dispositivos de contenção psíquica. As estudantes se veem, com isso 

tomadas pela dor e pelo estado de desamparo. 
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Ainda segundo Freud(1915)34, a reação psíquica à invasão causada pelos estímulos 

dolorosos leva o indivíduo a dirigir toda ou grande parte dos investimentos para a experiência 

da dor. Quando a dor de cabeça surge de modo imperativo, pelo menos momentaneamente, as 

estudantes dirigem todo seu interesse para a remoção da dor, seja na busca de medicação, idas 

aos serviços de saúde, tentativas de manejo em casa, o que é compreensível diante do 

sofrimento associado a cefaleia. Nesses momentos, voltam-se para o investimento narcísico do 

ponto doloroso, em detrimento do investimento na relação com o outro, em uma tentativa de 

curar a dor e reestabelecer o princípio de prazer.  

A dor de cabeça comunicada pelas participantes desta pesquisa deixou subjacente a 

tonalidade de uma dor que só pode ser gritada29, acompanhada de angústia, medo, desânimo e 

desespero. Em alguns casos, esse grito parecia implicar um apelo ao outro na forma de 

angústia32 para fazer a dor cessar. Tal pedido se manifestou através da busca de causas, 

realização de exames, busca de especialistas, idas aos serviços hospitalares e busca de 

tratamentos não farmacológicos.  

No entanto, para as estudantes que sentiam dores de cabeça crônicas, faziam uso de 

medicações que perdiam sua eficácia ao longo do tempo, ou que já haviam ido muitas vezes 

aos hospitais e sofriam com os efeitos coletareis dos tratamentos, esse apelo ao outro tendia ao 

desvanecimento. A dor crônica foi uma experiência acompanhada pela dolorosa falta de 

esperança sobre encontrar alívio e cura para a cefaleia, dando lugar a sentimentos de solidão, 

desamparo e fantasias onipotentes sobre ser preciso suportarem sozinhas dores que beiram o 

insuportável.   

A persistência da dor de cabeça, principalmente quando é intensa e aguda, incita o apelo 

ao outro para encontrar causas para a dor de cabeça e assim curar a cefaleia. Quando as causas 

não são encontradas e reconhecidas, mobilizam-se fantasias e temores à presença de doenças 

mais graves como tumores, veias que podem estourar e acidentes vasculares encefálicos (AVE). 

Essas fantasias aterrorizantes são mobilizadas porque a dor de cabeça que sempre volta e para 

a qual não há causas reconhecidas é vivida como uma dor incompreendida. O aspecto 

incompreendido da cefaleia coloca a estudante diante da dor psíquica relacionada a algo 

incompreensível, que jamais poder ser compreendido.  

Na ausência da compreensão (não seio)46, o que se experimenta não é ausência e vazio, 

mas presença dos objetos internos terroríficos que, no caso das estudantes, personificam-se na 

forma de medos associados a adoecimentos mais graves.  A dor de cabeça, nesses momentos, 

desencadeia angústias persecutórias e de aniquilamento51, segundo (Klein, 1946), 

demonstrando a faceta do desamparo e também do ataque do objeto interno (Persicano), 
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projetado sobre a dor de cabeça. As fantasias das estudantes, caracterizadas por adoecimentos 

graves e potencialmente fatais, demonstram que as angústias de aniquilamento da vida e 

temores profundos sobre morte e finitude povoam o mundo interno das estudantes, quando a 

dor é persistente, forte e incompreensível.  

Conviver com a dor de cabeça demanda suportar sua presença, sentida por vezes como 

terrível porque incapacita, cerceia, impõe limites e é profundamente dolorosa. Além disso, trata-

se de uma dor que repentinamente surge em meio a uma aula na universidade, ou começa 

discretamente como dorzinha, que se não controlada avança, acomete e é vivida como ataque. 

Chamam a atenção as palavras utilizadas pelas estudantes para descrever a chegada da dor. São 

usadas expressões como “ataque” da dor, a “crise ataca”, “ataque da enxaqueca”, enquanto os 

desencadeadores da dor são corriqueiramente chamados de “gatilhos” da dor cabeça. Apesar de 

serem termos utilizados na prática médica e nas pesquisas nacionais e internacionais, esses 

termos, quando escutados pelo pesquisador psicanalítico, significam mais do que termos 

corriqueiros. 

Trata-se de uma dor que ataca porque surge repentinamente, sem avisar ou dando 

pequenos sinais. Além de repentino, o ataque da dor de cabeça é sentido como ação ofensiva 

que toma violentamente não só a cabeça (cérebro), mas também o espaço mental que, 

preenchido pela dor, não encontra espaço para desenvolver pensamentos e elaborações. Nesta 

pesquisa, compreende-se o pensamento não como mera produção cognitiva, mas como um 

pensar que provém da experiência emocional59. A dor desencadeia experiências emocionais 

terríveis, na forma de sentimentos e fantasias aterrorizantes que dificultam o processo de pensar.  

Designar os desencadeadores da dor como gatilhos pode ser uma forma de fantasia, 

como estar diante de uma doença/arma capaz de disparar a qualquer momento. Após o disparo 

da dor, tarefas precisam ser abandonadas, as estudantes se percebem impossibilitadas de 

apresentar trabalhos, realizar avaliações, se concentrar, pensar e realizar, pois o “dia acaba”, 

não se pode “fazer mais nada”. A dor disparada ao puxar o gatilho momentaneamente significa 

que tudo corre o risco de ser destruído pelo ataque da dor de cabeça.   

Seria possível elucubrar que conviver com a dor incapacitante é conviver (na fantasia) 

com um objeto interno persecutório que ataca, assusta, gera danos e avassala o território 

psíquico, privando-o de seus recursos. Interessante notar que quando uma das estudantes 

consegue prosseguir suas atividades, não se vê mais impedida pela dor e segue seu cotidiano, 

isso é vivido como uma vitória diante de uma luta, segundo as palavras de E10, a sensação é de 

“matado mais um leão” metaforicamente naquele dia. A experiência da cefaleia abarca a 

dimensão de uma luta constante, que exige condição de enfrentamento e risco permanente de 
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sucumbir ao ataque, perdendo a batalha para a dor, que passa então a dominar o território 

psíquico, tomando um lugar superegoico ao impor suas regras de convivência.  

Na subcategoria 1, Estabelecendo relações entre a dor de cabeça e as dores psíquicas, 

vinculada à categoria 1, “Convivendo com a dor de cabeça”, as estudantes estabelecem relações 

entre vivências de acúmulo de tarefas, de juntar tudo, de haver muito para dar conta à eclosão 

da dor de cabeça e ao excesso de cobrança interna. O acúmulo diz respeito tanto ao excesso e 

sobrecarga de atividades quanto aos pensamentos excessivos, presença de estresse, ansiedade e 

sentimentos misturados. A associação da cefaleia com essas experiências de tensão, estresse e 

acúmulo de tarefas foi feita de maneira muito prevalente pelas estudantes universitárias da área 

da saúde.  

Pode-se associar esse aspecto à ideia de Mcdougal42 sobre haver um excesso no campo 

afetivo que não pôde ser elaborado, pois não encontrou condições para ser simbolizado. Tratam-

se de explosões no corpo42, que surgem na forma de descarga ou ato-sintoma característico da 

somatização, terreno do irrepresentável41 e acenam para a presença de dores psíquicas 

insuportáveis42. No caso das estudantes, tais descargas são vividas como explosões de dor de 

cabeça.   

Aquilo que as entrevistadas chamam de acúmulo, juntar tudo, ser muito para dar conta 

indica as dificuldades para conter as experiências emocionais excessivas. Quando o excesso da 

experiência afetiva (na forma de elementos-beta de Bion46) não pode transitar pelo psíquico, é 

imposto ao corpo a tarefa de arcar com as intensidades por meio das manifestações 

psicossomáticas. A vivência afetiva e o impacto das experiências emocionais se dispersam por 

meio da ação, na forma de uma descarga-na-ação42, evacuando a excitação afetiva insuportável, 

composta por elementos beta não transformados pela função alfa. A descarga no corpo vai na 

contra mão da condição de conter as experiências emocionais e poder refletir sobre elas, em 

virtude da dificuldade para suportar a dor psíquica e poder simbolizar. Para simbolizar, é preciso 

incialmente ser capaz de conter e metabolizar o excesso para torná-lo digerível e pensável.  

Nesta pesquisa, uma estudante jovem relata como experiência de dor o fato de se ver 

diante de muitas demandas objetivas (trabalho, seminário, estágio, tudo). O estágio prático foi 

percebido com muita ansiedade, um momento de colocar à prova o conhecimento adquirido 

durante os anos de graduação, defrontar-se com os desafios da prática profissional, com os 

medos, dúvidas e angústias associadas à necessidade de ocupar um novo lugar, o lugar da 

estagiária, aluna do final do curso e, logo mais, enfermeira. Se de um lado há uma busca pelo 

crescimento, de outro crescer é doloroso (dores do crescimento, como lembra Bion60) e 

assustador. Surge o medo de não dar conta de ocupar o novo lugar identitário, atribuído pela 
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profissão. Porém, a estudante parece não poder se aproximar da experiência com maior 

profundidade. Levanta-se a hipótese de que o “juntar tudo” inclui a presença de experiências 

emocionais turbulentas, portanto, insuportáveis e inexprimíveis42, irrepresentáveis36,41,44, aquilo 

que o psíquico não é capaz de representar e se apresenta por meio da descarga automática no 

corpo . Quando caminhos psíquicos para dar conta da experiência emocional bruta, vivida na 

forma de angústias avassaladoras, não podem ser trilhados, a descarga no corpo se oferece como 

trilha para o escoamento daquilo que não pode ser pensado. 

Outra participante, estudante de psicologia que trabalhou com crianças autistas em um 

hospital psiquiátrico, ressalta, em suas primeiras experiências de estágio, o contato com 

pacientes graves. O trabalho com esses quadros psicopatológicos mobiliza angústias primitivas 

e fantasias terroríficas até mesmo em profissionais experientes. Então como teria sido lidar 

internamente com as experiências emocionais vividas no encontro com “autistas severos”? O 

que não pôde ser metabolizado emocionalmente? Talvez o susto, o medo e a angústia de 

defrontar-se com psiquismos cujo funcionamento se caracteriza pela presença de experiências 

emocionais em estado bruto, não transformadas, não integradas, por isso sem condições de 

conter os próprios impulsos destrutivos.  

Quando os impulsos não são contidos, manifestam-se maciçamente e em estado bruto 

na relação com os objetos (outros pacientes e funcionários). Tormentas emocionais se 

produzem nesses encontros entre estagiários e pacientes, e se não puderem ser pensadas, 

permanecerão como experiências emocionais brutas prontas para serem evacuadas e 

descarregadas no corpo, na manifestação psicossomática. Não há livros ou materiais 

intelectuais capazes de dar conta ou impedir uma estudante de viver emoções intensas, 

profundas e devastadoras a partir do encontro com o estágio em um hospital psiquiátrico.  

Neste estado de coisas, encontra-se um psiquismo cujos protopensamentos ou 

experiências emocionais cruas estão à espera de um continente interno capaz de receber as 

identificações projetivas, metabolizar, lapidar e então pensar e simbolizar.  Onde se esperaria 

encontrar angústia e dor psíquica, dores de cabeça em sentido figurado, encontram-se dores de 

cabeça concretas e literais. No lugar de sentir, por exemplo, que o trabalho com autistas poderia 

ser uma dor de cabeça, vive-se a cefaleia literalmente.  

Esses são dois fragmentos que ilustram manifestações psicossomáticas, desencadeadas 

pela presença de experiências emocionais em estado bruto, que acenam para dores psíquicas 

insuportáveis, inomináveis e indizíveis. Diante da tensão e vivências de estresse, a somatização 

pode surgir, principalmente, levando em conta determinantes da história genética. A 

somatização, nesses casos, é acompanhada pela angústia somática41, uma angústia bruta e vazia 
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de representações que se apresenta quando diminui a condição de elaboração e simbolização. 

No entanto, se essa angústia puder ser escutada, pode ser o prenúncio para o trabalho de 

estabelecimento de ligações a serviço da pulsão de vida, de modo a tornar as experiências brutas 

descarregadas, algo passível de compreensão.   

Nas manifestações somáticas, os elementos-beta46, enquanto precursores do 

pensamento, não puderam ser preservados na mente e, por isso, são evacuadas na forma de 

descarga do corpo45. Se os elementos não forem transformados pela função alfa, o aparelho para 

pensar os pensamentos não se desenvolve ou se desenvolve de maneira prejudicada, o que 

dificulta a metabolização, compreensão e transformação das emoções brutas em pensamento. 

As emoções não metabolizadas estão à espera de uma relação continente46,61 de um encode que 

o indivíduo possa suportar. Como fruto da continência e da função alfa do outro, o indivíduo 

poderá desenvolver a própria função alfa, para transformar, metabolizar e lapidar estados 

emocionais brutos, tornando-se pela via da introjeção auto continente para as próprias emoções 

e pensamentos.  

Nesta pesquisa, chama atenção o relato de dor das participantes associando a 

intensificação da dor com o percurso na vida acadêmica, ou ainda, os picos de dor serem 

relacionados à experiência acadêmica. Mcdougall42 demonstra que o drama somático indica um 

drama psicológico não pensado, inexprimível e não sonhado. Haveria dramas psicológicos 

indicados pela dor de cabeça das estudantes universitárias? Os relatos das entrevistas sugerem 

essa possibilidade, o que convoca a necessidade de pensar sobre a dor de ser estudante 

universitária e sobre sofrimento acadêmico. 

As entrevistas indicaram diversos dramas pessoais, familiares, mas também indicaram 

que estar na universidade é angustiante. Lidar com o mundo universitário, com suas exigências 

e pressões, sobrecarga de atividades, períodos de avaliação é trabalhoso e desafiador. A essas 

exigências universitárias, somam-se as cobranças internas que tornam as estudantes, em alguns 

momentos, mães persecutórias para si mesmas42, excessivamente cobradoras e intolerantes. O 

excesso de cobranças e exigências feitas a si mesmas é compreendido pelas estudantes como 

causa para a dor de cabeça, demonstrando relação importante estabelecida entre as cobranças 

entendidas aqui como imperativos superegoicos e a dor de cabeça. O superego arcaico52 está 

intimamente ligado aos elementos-beta46, que se não forem transformados pela função alfa 

povoam o mundo interno e dificultam o estabelecimento de uma função compreensiva, pensante 

e de superego protetor para si mesmo.  
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Quando falhas na integração impedem a introjeção do bom objeto, capaz de 

compreender e tolerar frustrações como condição para o pensar, o indivíduo permanece refém 

de funcionamentos mais primitivos, estabelece relações de objeto parciais, em que objetos 

ideais e persecutórios coexistem de maneira onipotente e cindida51. Nesse sentido, pode-se 

aventar que as cobranças excessivas estariam associadas à permanência de relações idealizadas 

(de cunho narcísico) entre a estudante e o objeto universidade. Em um cenário idealizado, nada 

menos do que tudo é aceito, nada menos do que nota 10 é permitido. A nota baixa não seria 

vivida como algo que faz parte da vida acadêmica, podendo ser acolhido internamente como 

propiciador de um aprendizado com a experiência, mas leva ao outro extremo a relação com o 

objeto persecutório, pois “o corolário da idealização é a persecutoriedade51”. 

O estabelecimento de relações objetais e angústias primitivas contribui para que os 

períodos de avaliação sejam acompanhados por fortes dores de cabeça. Trata-se de um 

momento em que a mente é convidada a pensar, no sentido simbólico, pois é preciso ler, 

interpretar, lidar com a maneira como se preparou ou não para uma prova, suportar o contato 

com o não saber e o desconhecido, rivalidades com colegas, competições, diferenças de 

desempenho entre colegas etc. No momento da avaliação, urge a necessidade de ser capaz de 

suportar dor psíquica, para além do preparo intelectual que uma avaliação exige. Urge ser capaz 

de tolerar o não saber. No lugar de experimentar e suportar dor psíquica, as estudantes 

experimentam dor de cabeça, uma dor que inunda o psiquismo e o corpo de tal forma que não 

resta espaço para o pensar. As dificuldades para pensar levam a novas angústias persecutórias 

e cobranças, deixando-as aprisionadas ao sofrimento causado pelo superego arcaico severo, que 

cobra, intimida e ameaça.  

Isso demonstra que as estudantes encontram dificuldades para viver a dor depressiva, 

suportar perdas, falhas e dificuldades da vida acadêmica. Ao não poderem suportar o contato 

com essas angústias, tornam-se reféns de partes de si mesmas duras, rígidas e persecutórias, 

impeditivas do desenvolvimento de um espaço interno capaz de conter a dor psíquica. O 

caminho em direção à dor depressiva é condição fundamental para poder simbolizar. Portanto, 

os resultados desta pesquisa vão ao encontro da ideia de que pontos arcaicos de fixação 

comprometem o desenvolvimento posterior, incluindo a integração psicossomática e o acesso 

à posição depressiva47.  

A formação de símbolos entrelaça-se ao trabalho da posição depressiva48,62, portanto, as 

manifestações psicossomáticas, ao indicarem a dificuldade na simbolização, também remetem 

à dificuldade para entrada na posição depressiva kleiniana. Há uma ligação entre a função 

simbólica e a função alfa de Bion62, sendo a função alfa o que permitirá transformar elementos-
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beta, evacuados no corpo, em experiências pensáveis. Do desenvolvimento da capacidade 

simbólica dependerá a humanização e o advento do ser humano no lugar do ser puramente 

biológico.59 

O uso dos símbolos permite refletir de maneira profunda, a partir da criação de um 

espaço interno capaz de acolher ideias e sentimentos para então poder sonhar e elaborar. Dentro 

da formação acadêmica, há angústias profundas a serem vividas, sobretudo na formação do 

profissional de saúde, um cuidador por excelência que se ocupa da dor e do sofrimento do outro. 

Durante as entrevistas, houve poucas alusões a essa expansão do pensar em direção aos 

significados de se tornar profissional da saúde, mantendo-se a preocupação excessiva com o 

desempenho e o rendimento, o que também demonstra a dificuldade para o pensar mais 

profundo. Para isso, corroboram demandas externas voltadas à valorização do alto desempenho 

em tempos de produtivismo acadêmico, aspecto que necessita de urgente reflexão em estudos 

futuros.  

No caso das estudantes universitárias, emerge a necessidade de poder integrar a cefaleia 

como parte da vida, como uma experiência a ser pensada e compreendida. Essa seria, inclusive, 

uma possibilidade para conduzir a outras formas de manejar a dor. Interessante notar que, 

durante a entrevista, algumas estudantes passaram a indagar e interrogar a sua dor, a partir do 

interesse da pesquisadora em compreendê-las. Esse seria um primeiro passo rumo ao caminho 

que permitiria tornar o corpo objeto para o psíquico37. Algumas entrevistadas esboçaram este 

movimento no decorrer das entrevistas, dizendo que diante das perguntas de pesquisa, 

começavam a pensar sobre a dor, suas causas e significados. A relação estabelecida com a 

pesquisadora, nesses casos, demonstra a importância do encontro com o outro capaz de 

interrogar e tornar o adoecimento algo pensável e passível de compreensão.  

Esse é o princípio de uma relação entre continente e contido, em que a pesquisadora, 

mesmo não realizando função clínica no momento da entrevista, torna-se depositária dos 

aspectos incompreendidos e angustiantes das entrevistadas. Talvez esse lugar transferencial 

atribuído pelas entrevistadas à pesquisadora que investiga a cefaleia tenha contribuído para o 

aparecimento das angústias sobre causas da dor, em uma expectativa (idealizada) de que a 

pesquisa pudesse responder a essa pergunta. Por outro lado, o pedido de ajuda se fez presente.      

Interessante notar que as estudantes se sentem incompreendidas quanto a sua dor, 

quando não encontram causas ou quando julgam que os profissionais não se interessam por elas 

e pela cefaleia. Pesquisas21,24 demonstram que a cefaleia é uma doença invisível, porém, com 

profundos efeitos sobre a vida das pessoas. Assim, quando uma estudante diz que está pensando 

sobre a dor porque alguém pergunta sobre ela, isso indica que a cefaleia torna-se visível a partir 
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do encontro com o outro que é capaz de ver e reconhecer o sofrimento associado à dor de 

cabeça. Se é visível para a pesquisadora, também é visível e importante para elas. Isso confirma 

o que há muito se conhece em psicanálise, que legitimidade e o reconhecimento de si, dependem 

do reconhecimento vivido na relação com o outro. 

Essas interrogações seriam os primeiros passos em direção a um movimento integrador 

entre o pensar e o sentir porque justamente esse é processo comprometido nas somatizações47. 

Algumas estudantes universitárias relataram seguir suas atividades apesar da dor de cabeça, 

afinal, precisam prosseguir, sentem-se obrigadas a seguir (mães persecutórias para si mesmas) 

ou pensam em cuidar da dor de cabeça quando não estiverem mais estudando, como se houvesse 

uma dissociação entre o fazer acadêmico e o ser uma pessoa que sofre com dor de cabeça. Há 

uma dificuldade constante de suportar o contato com a totalidade da experiência e a 

supervalorização do trabalho acadêmico intelectual, dissociado da experiência de adoecimento 

e das experiências emocionais.   

Neste estudo, a dor de cabeça foi compreendida como parte da vida e da experiência da 

estudante universitária, reveladora das dificuldades para pensar e simbolizar, permanecendo as 

experiências emocionais em estado bruto à espera de serem lapidadas e transformadas. A 

capacidade de pensar, fundamental para simbolizar, depende do movimento entre as posições 

esquizo-paranóide e depressiva49,51 e do estabelecimento do continente/contido46 e da 

capacidade de suportar frustração e dor60, sendo, portanto, uma conquista do crescimento e 

desenvolvimento psíquico.  

Com base no exposto acima, sugere-se a realização de novas pesquisas voltadas às 

intervenções interdisciplinares de promoção da saúde à população de estudantes universitários 

da área da saúde com cefaleia. Levando em conta as dificuldades no campo da simbolização 

presentes nas manifestações psicossomáticas, sugerem-se estudos voltados à criação de 

intervenções em promoção à saúde dentro da universidade, que permitam a reflexão sobre 

cuidados de saúde do universitário com cefaleia, incluindo espaços voltados à escuta para a dor 

de ser estudante universitário da área da saúde. Lembrando que os estudantes de hoje serão 

profissionais de saúde no futuro, cuidadores da dor (corporal e psíquica) do outro, por 

excelência.  

Tais proposições têm como fundamento a premissa de que a formação universitária do 

profissional de saúde está para além das habilidades cognitivas e do currículo acadêmico. É 

preciso desenvolver cotidianamente a capacidade de suportar a dor psíquica e as experiências 

emocionais avassaladoras inerentes ao exercício profissional na área da saúde. Para tanto, a 

criação de espaços interdisciplinares que levem essas noções em conta seriam intervenções 
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voltadas à promoção de espaços para encontros entre estudantes e profissionais que, por terem 

aprendido com a experiência, habilitam-se a ocupar o lugar da função pensante vinda de outro 

humano mais experiente59, por isso capaz de auxiliar na continência e metabolização das 

experiências emocionais dolorosas vividas pelos estudantes universitários da área da saúde e 

então simbolizar. Deste modo, complementando a formação acadêmica técnica e teórica, sem 

jamais desconsiderá-la, contribuir-se-ia para a formação não apenas de novos técnicos 

diplomados, mas de futuros cuidadores da dor do outro, que são os profissionais de saúde.  

 

Limitações da pesquisa e relevância do estudo 

Compreende-se que há limitações nesta pesquisa. As entrevistas foram realizadas 

apenas com mulheres. Isso permitiu tecer considerações específicas sobre a experiência das 

estudantes universitárias da área da saúde, especificamente dos cursos de psicologia e 

enfermagem.  Além disso, há uma limitação quando ao período de coleta dos dados. As 

entrevistas foram realizadas em final de semestre acadêmico, o que dificultou a adesão dos 

participantes e foi motivo para desmarcação de entrevistas. Recomenda-se que futuras 

pesquisas sejam realizadas com a população de estudantes universitários da área da saúde do 

sexo masculino, ou com grupos mistos, assim como novos estudos qualitativos sobre a 

cefaleia sejam realizados em outras universidades.  

Apesar disso, considerou-se que os dados coletados no decorrer das entrevistas 

permitiram compreender, a partir desse pequeno mergulho, um pouco sobre a experiência 

singular da cefaleia na vida das estudantes universitárias entrevistadas. O contato da 

pesquisadora com os participantes de sua investigação e com os dados coletados permitiu 

explorar territórios subjetivos e conhecer experiências das estudantes raramente relatadas no 

dia a dia na relação professora aluno, com isso modificou-se o olhar para o aluno, enquanto 

docente. A partir desta pesquisa, a cefaleia passou a ser vista como algo que revelou a 

presença da dor de ser estudante universitário. Isso demonstra a relevância do estudo como 

forma de contribuição para a criação de espaços de promoção de saúde voltados ao estudante 

universitário da área da saúde.  

Além disso, a presente pesquisa se junta a outras pesquisas qualitativas21 para 

recomendar a necessidade de realização de mais estudos desta natureza, complementares aos 

quantitativos. A compreensão mais profunda da experiência da cefaleia na vida dos estudantes 

universitários, obtida por meio desta pesquisa, permitirá aos docentes e todos que estão 

envolvidos no mundo acadêmico conhecerem os estudantes da área de saúde e suas 
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necessidades, para assim contribuir de forma cada vez mais integral com sua formação 

acadêmica, levando em conta que se trata da formação de profissionais da saúde, futuros 

cuidadores da dor do outro. 

 

Conclusões  

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, baseada no método psicanalítico, teve como 

objetivo compreender a experiência da cefaleia na vida das estudantes universitárias da área da 

saúde. Para atender os objetivos desta pesquisa, construíram-se categorias que exploraram três 

aspectos: convivência, manejo da dor de cabeça e consequências para a vida acadêmica.  

A experiência da cefaleia na vida das estudantes universitárias da área da saúde é 

caracterizada pela convivência com a presença constante da dor que, por ser persistente e muitas 

vezes forte e incapacitante, é descrita como terrível e sofrida, com grau de incapacidade 

moderado e severo. A cefaleia é vivida como uma dor que ataca, impõe regras e ocupa grande 

espaço na vida das estudantes. A eclosão e a piora da dor são relacionadas a experiências que 

envolvem dores psíquicas insuportáveis e impensáveis, sobretudo situações vividas como 

excessivas e na presença de atitude de alta cobrança e exigência em relação a si mesmas. 

Manejar a dor de cabeça significa lidar com uma dor persistente, resistente aos tratamentos de 

saúde e viver em busca de causas que quando não encontradas, significa viver com uma dor 

incompreensível, acompanhado de angústias e fantasias terroríficas. As consequências para a 

vida acadêmica estão associadas às dificuldades para pensar, raciocinar e aprender. A dor tende 

a se intensificar em períodos de avaliação, bem como seu início e/ou piora é associado à entrada 

na universidade, o que acena para a dor de ser estudante universitária da área da saúde. 

Nesta pesquisa, baseada no método psicanalítico e que teve o referencial psicanalítico 

como base para interpretação dos resultados, a cefaleia foi considerada uma manifestação 

psicossomática. As explosões de dor de cabeça foram compreendidas como explosões no 

corpo42, que surgem na forma de descarga, terreno do irrepresentável41, e acenam para a 

presença de dores psíquicas insuportáveis42. Nas manifestações psicossomáticas, os elementos-

beta46, enquanto precursores do pensamento, não puderam ser preservados na mente e por isso 

são evacuadas na forma de descarga do corpo45, pois quando experiências emocionais em estado 

bruto não podem transitar pelo psíquico, é imposta ao corpo a tarefa de arcar com as 

intensidades por meio das manifestações psicossomáticas. Neste contexto, onde se esperaria 

encontrar angústia e dor psíquica, dores de cabeça em sentido figurado, encontram-se dores de 

cabeça concretas e literais. A descarga no corpo vai na contra mão da condição de conter as 
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experiências emocionais e poder refletir sobre elas, em virtude da dificuldade para suportar a 

dor psíquica e poder simbolizar. 

Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o conhecimento mais profundo da 

experiência da cefaleia na vida das estudantes universitárias da área da saúde, apontando para 

a necessidade de trilhar caminhos de pesquisa voltados às intervenções interdisciplinares de 

promoção da saúde à população de estudantes universitários da área da saúde com cefaleia. 

Levando em conta as dificuldades no campo da simbolização presentes nas manifestações 

psicossomáticas, sugerem-se estudos voltados à criação de intervenções em promoção à saúde 

dentro da universidade, que permitam a reflexão sobre cuidados de saúde do universitário com 

cefaleia, incluindo espaços voltados à escuta da dor de ser estudante universitário da área da 

saúde. Tais proposições assentam-se sobre a compreensão de que a formação acadêmica do 

profissional da saúde está para além do currículo acadêmico e das demandas intelectuais, e que 

os estudantes de hoje serão profissionais de saúde no futuro, cuidadores da dor (corporal e 

psíquica) do outro, por excelência.  
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5. Considerações finais 

 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, baseada no método psicanalítico, teve como 

objetivo compreender a experiência da cefaleia na vida de dez estudantes universitárias da área 

da saúde, os significados atribuídos à dor, as formas de manejo e as consequências da cefaleia 

para a vida acadêmica.  

Para atender os objetivos desta pesquisa, construíram-se categorias que exploraram três 

aspectos: convivência, manejo da dor de cabeça e consequências para a vida acadêmica. A 

convivência com a dor de cabeça foi caracterizada pela presença constante da dor, que, por ser 

persistente e muitas vezes forte e incapacitante, é descrita como terrível, desesperadora e 

sofrida. A cefaleia ocupa grande espaço na vida das estudantes, integra a biografia, é vivida 

como uma dor que ataca e impõe regras. Trata-se de uma dor que percorre caminhos pelo corpo, 

avança em direção à totalidade do corpo, sendo acompanhada por outras manifestações 

somáticas. 

Como fruto do conhecimento adquirido na convivência com a dor de cabeça, 

estabelecem-se ligações entre a dor de cabeça (cefaleia) e experiências que envolvem dor 

psíquica. Experiências vividas como excessivas e presença de atitude de cobrança interna 

excessiva foram relacionadas à eclosão, incremento e piora da dor de cabeça. O manejo da dor 

incluiu a busca de tratamento medicamentoso e, em alguns casos, a procura por tratamentos não 

farmacológicos. Manejar a dor de cabeça significa lidar com uma dor persistente e resistente 

aos tratamentos de saúde, cuja obstinação mobiliza busca incessante por causas e soluções. 

A categoria “consequências da dor de cabeça para a vida acadêmica” descreveu as 

consequências e prejuízos da cefaleia para a vida acadêmica, associadas principalmente às 

dificuldades para pensar, raciocinar e aprender. A dor tende a se intensificar em períodos de 

avaliação, comprometendo o aproveitamento acadêmico e levando ao abandono de atividades 

e faltas na universidade.   

Nesta pesquisa, baseada no método psicanalítico e que teve o referencial psicanalítico 

como base para interpretação dos resultados, a cefaleia foi considerada uma manifestação 

psicossomática. As explosões de dor de cabeça foram compreendidas como explosões no 

corpo48, que surgem na forma de descarga, terreno do irrepresentável42, e acenam para a 

presença de dores psíquicas insuportáveis48. Nas manifestações psicossomáticas, os elementos-

beta17, como precursores do pensamento, não puderam ser preservados na mente e por isso são 

evacuadas na forma de descarga do corpo63, pois, quando experiências emocionais em estado 

bruto não podem transitar pelo psíquico, é imposta ao corpo a tarefa de arcar com as 
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intensidades por meio das manifestações psicossomáticas. Nesse contexto, onde se esperaria 

encontrar angústia e dor psíquica, dores de cabeça em sentido figurado, encontram-se dores de 

cabeça concretas e literais. A descarga no corpo vai na contramão da condição de conter as 

experiências emocionais e poder refletir sobre elas, em virtude da dificuldade para suportar a 

dor psíquica e poder simbolizar. 

A dor, quando intensa e persistente, mobiliza busca incessante por causas. Quando as 

causas não são encontradas e reconhecidas, mobilizam-se fantasias aterrorizantes e temores 

quanto à presença de doenças mais graves. Conviver com uma dor cuja causa não é reconhecida 

significa viver como uma dor incompreensível. As fantasias das estudantes caracterizadas por 

adoecimentos graves e potencialmente fatais demonstram que as angústias de aniquilamento da 

vida e temores profundos sobre morte e finitude povoam o mundo interno das estudantes, 

quando a dor é persistente, forte e incompreensível. 

Nesta pesquisa, chamou-se atenção para o início ou intensificação da dor de cabeça ter 

acontecido durante o percurso da vida acadêmica, em que o drama apresentado pelo corpo 

doloroso apresenta sinais de dores psíquicas e dramas psíquicos que não podem ser pensados e 

representados psiquicamente. O drama psíquico em questão acena para a dor de ser estudante 

universitário da área da saúde. Há dores psíquicas relacionadas a situações vividas como 

excessivas e a atitude de alta cobrança interna, revelando funcionamento baseado em 

idealizações e dificuldades para tolerar dificuldades, falhas e perdas inerentes ao ser 

universitário. Como outra face da idealização, surgem fantasias e angústias persecutórias, 

associadas aos imperativos superegoicos que cobram, intimidam e ameaçam.   

Além disso, é preciso ainda considerar a presença de angústias profundas a serem 

vividas, sobretudo na formação do profissional de saúde, um cuidador por excelência, que se 

ocupa da dor e do sofrimento do outro, das quais as estudantes nem sempre se aproximam, 

permanecendo reféns de demandas por alto rendimento, associadas a demandas externas em 

tempos de produtivismo acadêmico, aspecto que necessita de urgente reflexão em estudos 

futuros.  

No caso das estudantes universitárias, emerge a necessidade de poder integrar a cefaleia 

como parte da vida, como uma experiência a ser pensada e compreendida, a caminho da 

simbolização. Algumas entrevistadas esboçaram esse movimento no decorrer das entrevistas, 

dizendo que, diante das perguntas de pesquisa, começavam a pensar sobre a dor, suas causas e 

significados. A relação estabelecida com a pesquisadora, nesses casos, demonstra a importância 

do encontro com o outro capaz de interrogar e tornar o adoecimento algo pensável e passível 

de compreensão. Essas interrogações seriam os primeiros passos em direção a um movimento 
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integrador entre o pensar e o sentir. Justamente esse é o processo comprometido nas 

somatizações64, que, no caso da presente pesquisa, revela-se como certa dissociação entre o 

fazer acadêmico (intelectual) e o ser uma pessoa que sofre com dor de cabeça.  

Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o conhecimento mais profundo da 

experiência da cefaleia na vida das estudantes universitárias da área da saúde, apontando para 

a necessidade de trilhar caminhos de pesquisa voltados às intervenções interdisciplinares de 

promoção da saúde à população de estudantes universitários da área da saúde com cefaleia. 

Levando em conta as dificuldades no campo da simbolização presentes nas manifestações 

psicossomáticas, sugerem-se estudos voltados à criação de intervenções em promoção à saúde 

dentro da universidade que permitam a reflexão sobre cuidados de saúde do universitário com 

cefaleia, incluindo espaços voltados à escuta para a dor de ser estudante universitário da área 

da saúde.  

Tais proposições assentam-se sobre a compreensão de que a formação acadêmica do 

profissional da saúde está para além do currículo acadêmicos e das demandas intelectuais, e 

que os estudantes de hoje serão profissionais de saúde no futuro, cuidadores da dor (corporal e 

psíquica) do outro, por excelência.  
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ANEXO 1 – Carta de anuência da Reitoria 
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ANEXO 2 – Autorização dos Coordenadores dos cursos de Psicologia e Enfermagem 
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ANEXO 3 – Parecer Consubstanciado (CEP) 

 

 

 

  

UNG - UNIVERSIDADE 
GUARULHOS 

Endereço: Praça Tereza Cristina, 229 

Bairro: Centro CEP: 07.023-070 

UF: SP 

Telefone: 

Município: GUARULHOS 

(11)2464-1664 E-mail: comite.etica@ung.br 

Página 01 de 04 

 

 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: EXPERIÊNCIA DA CEFALEIA NA VIDA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DA ÁREA 

DA SAÚDE: UM ESTUDO PSICANALÍTICO 

Pesquisador: TALITA CRISTINA SOMENSI DIAS 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 21508719.0.0000.5506 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE GUARULHOS 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.708.884 
 

Apresentação do Projeto: 

A cefaleia é definida como dor de cabeça crônica, contínua ou intermitente. Os distúrbios de dor de cabeça 

são um problema mundial, afetando pessoas de todas as idades, raças, níveis de renda e áreas geográficas. 

Entre estudantes universitários da área da saúde é um sintoma comum e acarreta em prejuízos sobre a 

performance acadêmica, risco de absenteísmo escolar, impedimentos na realização de tarefas devido a dor, 

impactando negativamente sobre a população universitária. Além da alta prevalência, releva- se que a cabeça 

enquanto representação do lugar que abriga o pensamento e a capacidade de pensar são fundamentais para 

a vida acadêmica. Deste modo, o presente estudo, de natureza qualitativa, tem como objetivo compreender a 

experiência da cefaleia na vida do estudante universitário, da área da saúde. Para tanto, pretende-se 

desenvolver pesquisa, de natureza qualitativa, baseada no método psicanalítico. Serão realizadas entrevistas 

individuais, baseadas em roteiro semiestruturado com estudantes universitários matriculados em cursos de 

graduação da área da saúde, com idade igual ou maior a 18 anos que refiram presença de cefaleia há três 

meses ou mais e perda de dias na universidade ou prejuízo no rendimento acadêmico devido às dores de 

cabeça, nos últimos três meses. Para caracterização da cefaleia será aplicado questionário MIDAS (Migraine 

Disability Assesment questionary), em versão traduzida e validada para o português. Os dados coletados 

serão submetidos à técnica de análise de conteúdo e interpretados sob o referencial da teoria psicanalítica. 

Este projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para análise e 
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Continuação do Parecer: 3.708.884 

 

 
apreciação ética antes do início da coleta dos dados. Espera-se que os resultados deste estudo possam 

contribuir para compreensão do processo de dor e adoecimento do estudante universitário, a partir de uma 

narrativa própria e singular, de modo a auxiliar na elaboração e ampliação de programas de promoção de 

saúde à população estudada. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo geral 

Compreender a experiência da cefaleia na vida do estudante universitário da área da saúde. 

Objetivos específicos 

- Compreender as formas de enfrentamento e manejo da dor, por parte do estudante universitário. 

- Conhecer as consequências da cefaleia para a vida acadêmica do estudante. 
 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

1) Todos os riscos estão descritos? 

Sim. Os riscos são mínimos ao participante, uma vez que entrevistas semiestruturadas demandam uma 

quantidade de tempo variável e podem mobilizar potenciais constrangimentos e angústias. 

 
2) Há maneira de contorná-los e estão bem descritos? 

Sim. Para os potenciais constrangimentos e angústias, a pesquisadora reagendará com o participante o melhor 

dia e horário para uma nova abordagem. Em relação às alterações emocionais decorrentes da entrevista, será 

esclarecido que a entrevista poderá ser interrompida em qualquer momento pelo participante, conforme seu 

desejo. Nesses casos, a pesquisadora, como psicóloga, poderá realizar o acolhimento inicial para promover a 

continência emocional do participante. Se necessário, encaminhamentos serão realizados para o Serviço-

escola de Psicologia da Universidade UNIVERITAS UNG. 

 
3) Há riscos que o pesquisador não previu? 

Não 

 
4) Os custos de transporte serão arcados pelo pesquisador? 

Caso o participante tenha despesa de deslocamento e alimentação para a realização da pesquisa, haverá 

ressarcimento. 

 
5) Se ocorrer algum dano, o que será feito? 
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Continuação do Parecer: 3.708.884 

 

 
Os autores afirmam que se houver quaisquer tipos de prejuízos diretamente relacionados a participação na 

pesquisa, o participante será indenizado 

 
1) Há benefícios da realização da pesquisa em termos sociais e científicos? 

Sim. Com os resultados da pesquisa, espera-se aprimorar e/ou criar estratégias para a prevenção e o 

controle da dor de cabeça em ações de promoção da saúde na vida dos universitários. 

 
2) Há algum benefício mesmo que indireto aos participantes da pesquisa? 

Aos participantes da pesquisa os benefícios são diretos, pois o estudo contribuirá para a reflexão do 

participante sobre alguns efeitos da dor de cabeça para a própria saúde e vida acadêmica. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa proposta é relevante, pois os resultados permitirão criar estratégias para a prevenção e o 

controle da dor de cabeça em ações de promoção da saúde na vida dos universitários. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos foram incluídos e estão adequados. 

Recomendações: 

Nada a acrescentar. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto foi considerado APROVADO. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Esta aprovação é válida pelo período previsto no cronograma postado. 

Enviar RELATÓRIO FINAL até 15/06/2020, via Plataforma Brasil, com os RESULTADOS DA PESQUISA e 

contemplando as questões relativas aos CRITÉRIOS ÉTICOS: 

a) Houve ocorrência de fatos relevantes que alteraram o curso normal do estudo? 

b) Foram feitas eventuais modificações ou emendas ao projeto de pesquisa? 

c) A pesquisa foi concluída de acordo com o protocolo aprovado pelo CEP UnG ? 
Faça um parecer sobre o relacionamento Pesquisador X Participante da pesquisa durante a realização do estudo. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 04/11/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1402926.pdf 01:52:55  

Orçamento ORCAMENTO.docx 04/11/2019 TALITA CRISTINA Aceito 
  01:43:36 SOMENSI DIAS  

Projeto Detalhado / PROJETO_PESQUISA.docx 04/11/2019 TALITA CRISTINA Aceito 
Brochura  01:41:56 SOMENSI DIAS  

Investigador     

Declaração de CARTA_ENFERMAGEM.pdf 04/11/2019 TALITA CRISTINA Aceito 
Instituição e  01:37:46 SOMENSI DIAS  

Infraestrutura     

Declaração de CARTA_PSICOLOGIA.pdf 04/11/2019 TALITA CRISTINA Aceito 
Instituição e  01:37:36 SOMENSI DIAS  

Infraestrutura     

Cronograma CRONOGRAMA.docx 04/11/2019 TALITA CRISTINA Aceito 
  01:37:04 SOMENSI DIAS  

TCLE / Termos de TCLE.docx 04/11/2019 TALITA CRISTINA Aceito 
Assentimento /  01:36:28 SOMENSI DIAS  

Justificativa de     

Ausência     

Declaração de Carta_Anuencia_UNG.pdf 20/09/2019 TALITA CRISTINA Aceito 
Instituição e  01:40:26 SOMENSI DIAS  

Infraestrutura     

Folha de Rosto Plataforma_Brasil.pdf 30/07/2019 TALITA CRISTINA Aceito 
  14:24:25 SOMENSI DIAS  

 

 
Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

GUARULHOS, 17 de Novembro de 2019 
 
 

Assinado por: 

Regina de Oliveira Moraes Arruda (Coordenador(a) 
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ANEXO 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Talita Cristina Somensi Dias, sou psicóloga e pesquisadora do Mestrado 

em Enfermagem da Universidade UNIVERITAS/UNG. Gostaria de lhe convidar a participar 

de minha pesquisa sobre a “Experiência da cefaleia na vida do estudante universitário da área 

da saúde: um estudo psicanalítico”. O objetivo deste estudo é compreender a experiência da 

cefaleia (dor de cabeça) na vida do estudante universitário da área da saúde. Os resultados deste 

estudo poderão contribuir para maior compreensão do processo de dor e adoecimento do 

estudante universitário, efeitos sobre sua qualidade de vida, a partir de uma narrativa própria e 

singular.  

Se você aceitar participar, este estudo envolve o preenchimento de uma ficha de 

caracterização do participante e uma entrevista em que poderá me contar sobre sua experiência 

sobre viver com dor de cabeça. Essa entrevista será gravada em um local que respeite a sua 

privacidade e, posteriormente, transcrita. O conteúdo das suas respostas será reapresentado em um 

momento que você julgar oportuno para sua avaliação. 

Este estudo pode lhe trazer benefícios em curto e médio prazo, pois contribuirá para sua 

reflexão sobre alguns efeitos da dor de cabeça para sua saúde e vida acadêmica. Em longo prazo, 

com os resultados desta pesquisa, espera-se aprimorar e/ou criar estratégias para a prevenção e o 

controle da dor de cabeça em ações de promoção da saúde na vida dos universitários.  

Esclareço que você tem liberdade de se recusar a participar deste estudo ou retirar o 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização pessoal ou acadêmica. Os nomes ou 

quaisquer dados que possam identificá-lo serão mantidos em sigilo e, portanto, não serão 

mencionados em qualquer etapa do estudo. Peço seu consentimento para divulgação dos dados da 

pesquisa e publicação dos mesmos em revistas e eventos científicos, com a garantia do seu 

anonimato (sem seu nome real). 

Você poderá ter acesso aos resultados desta pesquisa em qualquer momento, assim como 

será enviado um material informativo com a síntese desta pesquisa para o seu e-mail ou outra 

forma de contato que julgar melhor. 
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Sua participação nesta pesquisa não implica em nenhum tipo de compensação financeira. 

No entanto, caso você tenha despesa de deslocamento e alimentação para a realização desta 

pesquisa, haverá ressarcimento. Se houver quaisquer tipos de prejuízos diretamente relacionados 

a sua participação nesta pesquisa, você será indenizado. 

Esta pesquisa apresenta riscos mínimos ao participante, uma vez que entrevistas 

semiestruturadas demandam uma quantidade de tempo variável e podem mobilizar potenciais 

constrangimentos e angústias. Na primeira situação, podemos reagendar o melhor dia e horário, 

conforme sua disponibilidade, para uma nova entrevista. Em relação às alterações emocionais que 

podem surgir enquanto me conta sobre sua experiência, reforço que poderemos interromper a 

entrevista a qualquer momento e, como psicóloga, poderei realizar o acolhimento inicial visando 

seu conforto emocional. Se necessário, encaminhamentos serão realizados para o Serviço-escola 

de Psicologia da Universidade UNIVERITAS UNG. 

Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato comigo, Talita Cristina Somensi Dias 

pelo telefone (11) 99169-6126 ou pelo e-mail: talita.somensi@gmail.com, ou com a minha 

orientadora, a Prof.ª Dr.ª Maiara Rodrigues dos Santos pelo telefone (12) 99185-4413 ou pelo e-

mail: maiara.santos@prof.ung.br.  Também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética da 

Universidade UNIVERITAS UNG, localizado no prédio do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 

(CEPPE), situado na Praça Tereza Cristina, n.º 229, Centro, Guarulhos, durante os seguintes 

horários de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 17h30; e sexta-

feira, das 8h às 13h e das 14h às 16h30, ou pelo e-mail comite.etica@ung.br. 

Este documento será paginado, assinado e rubricado em duas vias, ficando uma via 

contigo e a outra comigo. Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 

de dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

Data: ___/___/______ 

 

__________________________________                  ______________________________ 

Assinatura do participante do estudo   Contato (e-mail ou telefone) 

 

Data: ___/___/______ 

_________________________________________   

Assinatura do pesquisador 

Talita Cristina Somensi Dias 

CRP: 06/94470  

mailto:talita.somensi@gmail.com
about:blank
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ANEXO 5 – MIDAS – Migraine Disability Assessment Questionnaire 

 

Questionário para recrutamento dos participantes 

MIDAS – Migraine Disability Assessment Questionnaire 

Instruções: por favor responda as seguintes questões sobre todas as dores de cabeça que você 

tenha tido durante os últimos três meses. Escreva sua resposta ao lado de cada questão. Escreva 

zero se você não teve aquela atividade durante os últimos três meses. Lembre-se de considerar 

os últimos 90 dias consecutivos. 

Questionário  Dias 

1. Quantos dias de trabalho ou escola você perdeu nos últimos 3 meses por causa de 

suas dores de cabeça?  

 

2. Em quantos dias dos últimos 3 meses você observou que seu rendimento no 

trabalho ou na escola estava reduzido pela metade ou mais, devido às suas dores de 

cabeça? (Não inclua os dias que você contou na questão 1, onde dia de trabalho ou 

de aula foi perdido).  

 

3. Em quantos dias dos últimos 3 meses você não foi capaz de executar o trabalho de 

casa por causa de suas dores de cabeça? 

 

4. Em quantos dias dos últimos 3 meses seu rendimento no trabalho de casa foi 

reduzido pela metade ou mais devido às suas dores de cabeça? 

(não inclua os dias que você contou na questão 3, onde você não pode fazer o 

trabalho de casa)  

 

5. Em quantos dias dos últimos 3 meses você perdeu atividades familiares, sociais, ou 

de lazer por causa das suas dores de cabeça? 

A. Em quantos dias dos últimos 3 meses você teve de dor de cabeça? (Se a dor 

durou mais de um dia, conte cada um dos dias.) 

B. Numa escala de 0-10, em média, qual a intensidade de suas dores de cabeça? 

(onde 0 = nenhuma dor e 10 = a dor máxima possível) 

 

Tendo preenchido o questionário, some a questões de 1 a 5 (não considere as questões 

A e B) 

 

 

RESULTADO:  

Somatória INCAPACIDADE 

0 a 5   Ausência (I) 

6 a 10  Leve (II) 

11 a 20  Moderada (III) 

Mais de 21  Severa (IV) 
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ANEXO 6 - Roteiro para entrevista semiestruturada 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada 

1. Você tem dor de cabeça? 

2.  Como é para você viver com dor de cabeça? 

3. Conte-me como essa dor começou em sua vida?  

4. Conte-me sobre as consequências da dor de cabeça em sua vida como estudante 

universitário? 

5. Conte-me sobre um dia da sua vida em que você percebeu que a dor de cabeça 

interferiu em alguma atividade acadêmica e como você lidou com a situação.  

6. Gostaria de dizer mais alguma coisa? 
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ANEXO 7 – E-mail encaminhado para as entrevistadas – validação das transcrições 

 

 

Olá ...., como vai?  
 
 
Conforme combinamos na data de realização da entrevista de pesquisa referente ao 
meu projeto de mestrado sobre a experiência da cefaleia na vida do estudante 
universitário, segue em anexo transcrição de tua entrevista. 
 
Você perceberá que não há nome, nem qualquer outro dado que possa identificá-la, 
em respeito à ética de pesquisa. Você será identificada pela letra E (entrevistada) e 
número 10 (número referente à ordem de participação no processo de realização de 
entrevistas). Minha orientadora, que nos lê em cópia, será a única pessoa com quem 
os dados da entrevista serão compartilhados.  
 
Caso você queira fazer alguma alteração, retificação ou retirar trechos da entrevista, 
por gentileza me comunique e farei as correções necessárias.  
 
Peço, por gentileza sua confirmação quanto ao recebimento deste e-mail e 
possíveis alterações até 17/01/2020. 
 
Obs: No dia da entrevista sua via do TCLE ficou comigo. Gostaria de combinar um 
horário e local para poder entregar a você.  
 
Agradeço novamente por sua disponibilidade e grande colaboração com esta 
pesquisa.    
 
Um forte abraço 
Talita Somensi  
 

 

 


