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Tes.1 

Gouveia, Fernanda Alves da Cruz. Qualidade DE VIDA e Qualidade DEVIDA – A Vida COM 

e SEM crises epiléticas. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 1999.  

 

 O objetivo desta tese foi estudar a Qualidade de Vida em dez sujeitos, de ambos os 

sexos, com epilepsia de manifestações crônicas, de difícil controle e que haviam sido 

indicados para neurocirurgia como forma de tratamento e remissão dos sintomas. A 

investigação ocorreu em dois momentos; o primeiro anterior ao procedimento cirúrgico, e o 

segundo posterior ao mesmo. 

 Os resultados obtidos demonstraram que as experiências das crises interferiam de 

forma decisiva na Qualidade de Vida daqueles sujeitos, e que, após a cirurgia, com a retirada 

dos sintomas, eles tiveram significativa melhoria na Qualidade de Vida; embora fosse difícil o 

processo de mudança. 

 As conclusões esclareceram o método adequado para a investigação da Qualidade de 

Vida em epilépticos, descrevendo a experiência destes antes e após a cirurgia. 

 

Tes.2 

Donatelli, Marizilda Fleury. De Onde Viemos: Adoção, Origem e Angústia. Dissertação 

apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 1996. 

 

 O objetivo desse estudo foi aprofundar o conhecimento sobre adoção, considerando 

os pais adotantes e os filhos adotivos em casos em que a criança foi adotada ainda bebê por 

pais estéreis. Teve como base teórica a concepção de Heidegger sobre o existir humano. 

Para tanto, foi feito um estudo de caso com uma criança adotada, atendida em consultório 

psicológico. 
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 Concluiu-se que existem adoções feitas para acobertar o conflito de ser enquanto 

finitude, sendo assim, tais adoções estão fadadas ao insucesso. 

 

Tes.3 

Rovigatti, Eliane Vergínia. Gravidez de Fetos Malformados - Um Estudo Psicológico com 

Casais. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. Campinas: 1999.  

 

 Este estudo foi feito com quatro casais que descobriram anomalias severas no feto em 

gestação, com o objetivo de investigar as reações emocionais desencadeadas após o 

diagnóstico de pré-natal desfavorável. Foram analisados também os vínculos estabelecidos 

com o feto, a equipe médica, a psicóloga e o cônjuge; além de uma compreensão dos 

desejos dos pais com relação ao futuro e à evolução da gravidez.  

 As análises deram-se através do método clínico, com a utilização da técnica de 

entrevista livre, não-diretiva. A interpretação dos conteúdos analisados foi feita com base  na 

teoria das relações objetais de Melanie Klein. 

 Os resultados apontaram como é difícil a compreensão das informações médicas 

transmitidas por ocasião do diagnóstico. 

 

Tes.4 

Cavallari, Celi Denise. O Impacto da Comunicação do Diagnóstico HIV Positivo: A Ruptura de 

Campo Diante da Soropositividade. Dissertação apresentada à banca avaliadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em 

Psicologia Clínica. São Paulo: 1997. 

 

 Esta tese pretendeu estudar o impacto provocado pela reação do diagnóstico do HIV 

positivo. Foi analisada, através de entrevistas com doze pacientes soropositivo, a ruptura de 

campo proporcionada com a revelação deste diagnóstico. O referencial teórico da análise foi 

a teoria dos campos, elaborada por Fabio Herrmann. 
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 Conclui-se que a impossibilidade de elaborar a angústia favorece o desencadeamento 

de afecções somáticas, que o diagnóstico agride o paciente, e que as informações e 

orientações técnicas devem ser dadas em outro momento. 

 

Tes.5 

Baricca, Ana Maria. Histórias Vividas por Crianças com AIDS. Dissertação apresentada à 

banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em 

Psicologia. São Paulo: 1998. 

 

 O objetivo principal do trabalho foi compreender como crianças hospitalizadas, 

portadoras do HIV, vivenciam os processos de doença, hospitalização e morte iminente. O 

material utilizado foi o apresentado pelas crianças (de 7 a 10 anos) durante o 

acompanhamento psicológico a elas prestado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em 

São Paulo. Esse material é composto de desenhos livres e temáticos seguidos de história e 

falas relacionadas ao tema. 

 As cinco crianças utilizadas para o estudo demonstraram ter a percepção não só da 

gravidade da doença, mas também da forma como se contaminaram. A maioria delas 

reconhece a AIDS como uma doença limitante e que leva à morte. Demonstraram, ainda, a 

necessidade de se falar sobre o que acontece com seus corpos, seus medos e angústias, 

etc. 

 

Tes.6 

Teodorowic, Maria. Câncer – AIDS. Um Estudo Psicanalítico de Evolução Para a Morte e 

Para a Vida. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade Católica Dom 

Bosco para obtenção do título de mestre em Psicologia. Campo Grande: 2000.  

 

 Foram descritas as transferência e contratransferência a partir da observação de 

pacientes internados na Clínica Oncológica e na Clínica de Doenças infecto-contagiosas, 

considerando-se as relações médico/paciente e equipe/paciente. Foram utilizados como 

referenciais teóricos conceitos freudianos de transferência e contratransferência.  
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 A autora concluiu que o “sentir” provocado nos relacionamentos estudados permite 

considerar os pacientes como viventes ou como morrentes, e esse “sentir” foi relacionado 

com a projeção maciça de sentimentos do pacientes para o médico. 

 

Tes.7 

Persichetti, Beatriz helena Falcão Botelho. Investigação das Características Psicológicas de 

Crianças Asmáticas a dos Vínculos Afetivos no contexto familiar. Dissertação apresentada à 

banca avaliadora da Universidade Federal de São Paulo para obtenção do título de mestre 

em Saúde Mental. São Paulo: 1997.  

 

 A pesquisa teve como objetivo caracterizar traços psíquicos de um grupo de crianças 

portadoras de asma brônquica e de seus genitores, observando os vínculos afetivos que se 

construíram no conjunto das relações da família. 

 Foram sujeitos treze crianças asmáticas, e utilizaram-se os testes psicológicos 

projetivos H.T.P e C.A.T e os discursos das mães em entrevistas. Foi adotada a psicanálise 

como referencial teórico. 

 Dentre as conclusões obtidas a respeito da mãe, do pai, do casal e da criança, foi 

possível reconhecer que, as mães e os pais, com características combinadas num contexto 

familiar, podem gerar nas crianças um processo psicossomático de asma brônquia. A 

enfermidade revelou ser um sinal, um discurso no corpo que não pôde ser simbolizado. 

 

Tes.8  

Trinca, Ana Maria Trapé. A apreensão de conteúdos emocionais de crianças em situação 

pré-cirúrgica. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 1987.  

 

 O estudo tem por finalidade examinar os principais conteúdos emocionais 

manifestados por crianças que se encontram em situação pré-cirúrgica. Partiu-se do 

pressuposto de que a criança, desde o momento em que é informada de que se submeterá à 

cirurgia, passa a desenvolver fantasias, angústias e mecanismo defensivos próprios à sua 
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personalidade e à situação cirúrgica.  A pesquisa de campo foi feita em hospitais infantis da 

cidade de São Paulo e a amostra consistiu de 15 crianças de ambos os sexos de 7 a 11 anos 

de idade que aguardavam cirurgia eletiva de médio porte. A análise do material foi feita 

através da abordagem psicanalítica. 

 

Tes.9 

Marques, Maria Auxiliadora de Souza. Depressão: Um Estudo Qualitativo Da Depressão Na 

Interação Familiar. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade Católica 

Dom Bosco para obtenção do título de mestre em Psicologia. Campo Grande: 2000. 

 

 Foi estudada a base interacional da família quando nela ocorre um desvio ou uma 

interrupção no ciclo vital de expansão, no caso, a depressão. Compuseram a amostra cinco 

pacientes ambulatoriais depressivos do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa. Foram 

analisadas entrevistas segundo um referencial teórico psicanalítico e da Teoria Sistêmica. 

 Observou-se que a relação do deprimido com os objetos caracterizou-se através da 

criação, a partir da manipulação de objetos reais, de um objeto que é fruto da sua própria 

imaginação. Além disso, os familiares, na convivência diária com o deprimido, encontram-se 

presos em um jogo sádico-masoquista, estimulado pelo depressivo nas pessoas 

circundantes. 

 

Tes.10 

Coelho, Maria Renata machado Vaz Pinto. “Palavras na Perda”: Uma Análise do Luto a partir 

da Elaboração e Leitura de Epitáfios. Tese apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 2000.  

 

 Na tese em questão, a autora faz uma análise da relação dos enlutados com o morto a 

partir de epitáfios feitos de 4 meses a dois anos após a morte de alguém. Segundo ela, os 

epitáfios têm a capacidade de “recolher” uma fala íntima e manter uma relação com o morto 

que, diferentemente dos vivos, pode ser contatado a qualquer momento.  Através deste 
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discurso, a autora aborda aspectos relacionados à morte na sociedade contemporânea cujo 

estudo mostra-se de extrema importância na ajuda de pessoas enlutadas. 

 

Tes.11 

Motta, Maria Antonieta Pisano. “Bendito Seja o Fruto de Vosso Ventre”: Um estudo dos 

fatores presentes na entrega de um filho em adoção. Dissertação apresentada à banca 

avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2000 

 

 A pesquisa destina-se a identificar e analisar aspectos presentes na decisão de uma 

mãe a entregar seu filho à adoção. Como conseqüência, estas mães estão propensas a 

vivenciar um processo de luto no qual, segundo a autora, revelam sentimentos de vergonha, 

culpa e baixa auto-estima, necessitando estabelecer um vínculo com o filho para construir 

uma imagem interna deste e assim poder separar-se adequadamente. 

 Para o presente estudo, foram selecionadas onze mulheres grávidas entre 18 e 38 

anos, primíparas ou não, cujas entrevistas foram realizadas em instituições de abrigo e que 

declararam  a intenção de entregar o filho à adoção após o parto. 

 

Tes.12 

Berthoud, Cristiana M. Esper. “Re-significando a Parentalidade”: desafio para toda uma vida. 

Tese apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2000.  

 

 A tese tem como objetivo principal apresentar uma teoria aonde o “Re-significar” é o 

processo central , dialético e dinâmico, que permite aos pais “re-construir” a parentalidade 

continuamente ao longo da vida. A teoria surgiu de dados analisados sobre um ciclo de 

parentalidade, constituído por diversas fases e estágios cujas tarefas emocionais e alguns 

processos são previsíveis. 
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 Para tal estudo foram entrevistados, em grupos, pelo método Grupos Focais 

(Grounded Theory), pais e mães, com filhos bebês, pré-escolares, pré-adolescentes, 

adolescentes e adultos. 

 

Tes.13 

Melo, Aurélio Fabrício Torres. A Vida, o olhar e o Sentir Maternos em Distrofia Muscular do 

Tipo Duchenne. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. 

São Paulo: 1999.  

 

 A pesquisa tem como objetivo abordar a experiência materna em Distrofia Muscular do 

tipo Duchenne (DMD), aonde muitas mães vivenciam um luto antecipado pela futura perda 

do filho por conta da deficiência física e progressiva que envolvem a doença. Assim o autor 

busca investigar os possíveis aspectos físicos, sociais e psicológicos decorrentes da distrofia 

sob o olhar e sentir maternos, podendo proporcionar novos conhecimentos aos profissionais 

que atuam com afetados por DMD e seus familiares. 

 O método constituiu na seleção por sorteio de dez entre trinta mães de adolescentes 

cadeirantes com DMD. 

 

  

Tes.15 

Casellato, Gabriela. Motivos relacionados ao luto que levam um casal à adoção: Uma 

Possibilidade Psicoprofilática. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 1998.  

 

 A tese aborda questões que investigam as motivações de sujeitos que desejaram 

adotar uma criança, especialmente naqueles no qual tal desejo estava relacionado a um 

processo de luto concreto ou simbólico. Dentro de uma perspectiva de atuação 

psicoprofilática, segue-se uma intervenção terapêutica, do tipo breve. 
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 Com base na teoria de John Bowlby, a autora discorre sobre como as possíveis 

perdas podem ter afetado a atual condição de vinculação afetiva com este filho adotivo. 

A pesquisa foi realizada com três casais interessados em adotar uma criança, cujas 

motivações revelaram relação com um processo de luto. Assim, segundo a autora, a adoção 

poderia estar servindo para encobrir a dor da perda.  

 Concluiu-se que através da investigação e intervenção, é possível criar um espaço de 

reflexão e reelaboração das perdas e, por fim, mudar o sentido inicial (conflitante) do desejo 

de adotar uma criança. 

 

 

Tes.17 

Marraccini, Eliane Michelini. Mulher: Significados no meio da vida. Dissertação apresentada à 

banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título 

de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 1999.  

 

 A partir do interesse pelas questões da mulher que chega ao meio da vida, período de 

vulnerabilidade física, psíquica e social, a autora realiza uma pesquisa baseada no 

atendimento clínico psicanalítico e seus resultados com vinte pacientes. Tais pacientes 

pertenceram a dois “Grupos de Encontro de Mulheres” realizados na Clínica Ana Maria 

Poppovic da PUC/SP.  

 A pesquisa tem por finalidade promover a reflexão sobre os fatores interatuantes na 

mulher nesta faixa de idade assim como uma possibilidade de intervenção psicológica que 

pode ser desenvolvida em diferentes organizações e instituições. 

 

Tes.18 

Junqueira, Maria Hercília Rodrigues. Formação de Identidade e Gravidez Precoce. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. São Paulo: 2000. 
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 Na pesquisa em questão, a autora discorre sobre a adolescência com um período de 

solidificação da vida adulta e intensas transformações. Desta forma, uma gravidez neste 

período repercute significativamente em seu estado emocional e no relacionamento com as 

pessoas.  

 Foram entrevistadas 30 adolescentes grávidas, com idades entre 12 e 17 anos, em 

qualquer idade gestacional e estado civil, que freqüentavam o serviço de assistência pré-

natal de uma Policlínica em Porto Velho-Ro. O estudo utilizou o referencial fenomenológico 

focalizando duas idéias básicas: o antes (a vida de solteira) e o depois (reação à gravidez), 

enfatizando as mudanças ocorridas (percepção das mudanças) durante este período. 

 

 

Tes. 20 

Hime, Flávia Arantes. A Biografia feminina e a história das relações amorosas “o vôo da 

fênix”. Tese apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2004. 

 

 O trabalho teve como objetivo investigar as interseções entre a biografia de mulheres 

de camadas médias da população e a história de suas relações amorosas. Foram utilizadas 

as historia de vida de  seis mulheres entre 40 e 49 anos para compreender como as relações 

amorosas podem intermediar escolhas de possibilidades de ser. 

 Os resultados revelam o sentido atribuído ao relacionamento amoroso, que tem papel 

fundamental na construção de si-mesmo. A superposição de padrões arcaicos e modernos 

na atualidade se reflete na vivencia do amor: as relações passam de hierárquicas a 

igualitárias, com valorização da realização pessoal e amorosa. A perspectiva de gênero 

revela a construção das desigualdades, permitindo a compreensão das condições de 

subordinação da mulher e possibilitando sua superação. Há rompimento das situações 

insatisfatórias pelo divórcio. A busca amorosa é viável em qualquer momento do ciclo vital e 

não mais prerrogativa da juventude; a vivencia da sexualidade satisfatória na relação 

conjugal ou fora dela é uma oportunidade marcante para a reinvenção de uma feminilidade 

mais livre. 

http://www.4estacoes.com/


 

  
Bibliografia 

Tema: Teses 

 

Quatro Estações - Instituto de Psicologia 
R. Dr. Melo Alves, 89 – cj. 202     01417-010     São Paulo - SP 

www.4estacoes.com     info@4estacoes.com 
Fone: (11) 3891-2576/38910852 

 

 O estudo reafirmou a recursividade entre a dimensão pessoal e a social, que se revela 

na narrativa biográfica: as transformações são processadas na subjetividade, abrindo 

caminho para mudanças mais amplas no contexto social. 

 

Tes. 21 

Ribeiro, Selma Leal de Oliveira. Carga de trabalho e automação: estudo da cabine de vôo do 

ponto de vista da ergonomia cognitiva. Tese apresentada à banca avaliadora da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro para obtenção do título de doutor em Engenharia de 

Produção. Rio de Janeiro: 2003 

 

 A proposta deste trabalho foi analisar o trabalho do piloto, do ponto de vista cognitivo, 

relacionando-o com as exigências da atividade aérea e propor alternativas de estudos ou 

ferramentas que possam auxiliar na futura mensuração da carga de trabalho na cabine de 

vôo, tendo em vista o processo de modernização cada vez mais acentuado de tais postos de 

trabalho.  

Os procedimentos utilizados constaram de trabalho de campo realizado em simulador de 

vôo. A coleta de dados incluiu relatos verbais e a aplicação de escalas de avaliação subjetiva 

de carga de trabalho, a NASA-TLX Scale e a Cooper Harper Scale. A análise dos dados 

seguiu uma abordagem qualitativa, através de analise dos relatos verbais obtidos, e 

quantitativa, envolvendo cálculos estatísticos referentes aos resultados obtidos nas escalas. 

 Os resultados obtidos alem de contribuírem para um melhor entendimento da relação 

entre o piloto e o seu posto de trabalho, sugerem que a introdução de mecanismos 

automatizados, pelo menos do ponto de vista de controle da aeronave, tendem a facilitar as 

tarefas do piloto e, conseqüentemente, reduzir sua carga de trabalho física e mental. 

 

Tes. 22 

Jann, Ivânia. Enfrentando o Morrer: A Experiência de Luto(a) do Paciente com Câncer 

Avançado e de seus Familiares. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 1998.  
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 O objetivo central deste estudo é compreender o enfrentamento da ameaça de perda 

(imposta por um câncer avançado) e a preparação para a morte vivenciada pelo paciente e 

seus familiares a partir do conceito de luto antecipatório. 

 A escolha dos pacientes foi feita a partir do critério tempo de doença e para os 

familiares a condição de ser o cuidador. 

 Para os familiares e pacientes cujo tempo de doença antes da morte era menor que 6 

meses ou maior que 18 meses, o luto antecipatório revelou-se escasso. Para as mortes que 

ocorreram entre 6 e 18 meses, o luto antecipatório esteve bem mais presente e parece ter 

tido efeito terapêutico. 

 

Tes. 23 

Pereira, Karynne Miranda. Adolescência, luto e enfrentamento. Dissertação apresentada à 

banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título 

de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2004. 

  

 O objetivo deste estudo foi compreender como um adolescente manifesta e enfrenta o 

processo de luto após a perda de um dos pais e sugere que a perda de alguém amado pode 

contribuir como fator de risco para o adolescente, considerando que ele já se encontra 

vulnerável ás perdas do desenvolvimento, características desta fase. 

Foi realizada uma pesquisa de estudo-de-caso com um adolescente que perdeu o pai, um 

ano e meio antes da realização do estudo. Quatro encontros com entrevistas semi-

estruturadas foram realizados e a analise dos conteúdos teve como base as fases de luto 

propostas por John Bowlby. 

 

Tes. 24 

Masetti, Luciana Marchetti Torrano; Santos, Manoel Antônio dos. A Recaída do Câncer 

Hematológico: uma Compreensão Psicodinâmica. Qualificação apresentada à banca 

avaliadora da Universidade de São Paulo como parte dos requisitos necessários para 

obtenção da pós-graduação em Psicologia. Ribeirão Preto: 2000.  
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 Este estudo tem como objeto de estudo o sujeito com câncer, o tratamento do mesmo, 

as características da doença, a condição psíquica após o tratamento e a recaída da doença. 

Os autores têm a intenção de relacionar a linguagem, sua relação com a expressão do 

câncer no corpo e a possibilidade de transformação psíquica do sujeito com o processo de 

doença e seu tratamento, propondo um dialogo entre a medicina e a psicanálise. 

Dez sujeitos, de ambos os sexos, com idade entre 19 e 50 anos participaram da pesquisa. 

Todos tiveram a experiência do câncer hematológico. Os dados foram coletados através de 

uma entrevista clínica e de duas técnicas projetivas (DFH e TAT) e os resultados foram 

agrupados e analisados segundo uma compreensão psicodinâmica da personalidade de 

cada sujeito. 

 

Tes. 25 

Lopes, Daniel de Paula Lima e Oliveira. A Organização Familiar e o Acontecer do Tratamento 

da Criança com Câncer.  Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de 

São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia. Ribeirão Preto: 2000.  

 

 Este estudo foi realizado com uma criança de 10 anos portadora de leucemia linfócita 

aguda e seus familiares e tem como objetivo descrever possíveis modos de existir e se 

organizar da família de uma criança com câncer, em algumas de suas múltiplas articulações 

com o fenômeno do acontecer do tratamento.  

A coleta de dados foi desenvolvida a partir de dados obtidos em vinte sessões de 

atendimentos psicoterápicos de apoio e, a análise dos mesmos foi realizada dentro de um 

referencial fenomenológico. 

Os resultados obtidos indicam o quanto de perdas passadas se presentificam na 

vivência atual, o quanto a revelação de segredos e mudanças no sistema familiar são 

potencializadas pelo tratamento, que as significações atribuídas pela mãe à doença estão 

relacionadas à história do passado e ao presente da família. Os dinamismos criados ou 

potencializados por este diagnóstico atuam sobre a criança e revela as maneiras pelas quais 

esta família se apropria ou não de seus recursos de enfrentamento. 
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Tes. 26 

Nassif ,Maria Regina Galante. Qualidade de Vida em Pacientes com Câncer, sob Tratamento 

Homeopático. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 

2002. 

 

Este estudo visa estudar pacientes com câncer, submetidos a tratamento 

homeopático, que atua não apenas no seu estado clínico como na sua qualidade de vida. 

  A pesquisa consiste num estudo de casos qualitativo. Os pacientes portadores de 

Câncer foram acompanhados por um período de tempo variado de acordo com a gravidade 

da doença e do período de sobrevida. Na coleta e análise de dados foram considerados 

sintomas relacionados ao imaginário e às emoções, indispensáveis dentro da abordagem 

homeopática clínica. 

 Os resultados apontaram o tratamento homeopático como um recurso valioso para a 

melhora do quadro clínico, assim como da qualidade dos pacientes em geral. 

 

Tes.  27 

Bromberg, Maria Helena Pereira Franco. Luto Como Uma Crise Familiar: Uma Abordagem 

terapêutica e Preventiva. Tese apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 

1992. 

 

 É uma pesquisa qualitativa sobre luto na família, tendo como objetivo analisar 

aspectos que atingem a família como sistema em situações de luto, sendo este considerado 

uma experiência de crise. O método utilizado foi o estudo – de – caso através da análise de 

sessões terapêuticas com famílias enlutadas. Nessas sessões, houve utilização de recursos 

de terapia familiar na abordagem sistêmica. 
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 Os resultados da pesquisa apontam que o uso de rituais é útil em famílias enlutadas 

que não tenham sido previamente super – ritualizadas, e que é possível trabalhar 

ecossistemicamente com famílias enlutadas. 

 

Tes. 28 

Silva, Célia Nunes. Como o câncer (des) estrutura a família. Tese apresentada à banca 

avaliadora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, para obtenção do 

título de doutor em Medicina. Salvador: 1997 

 

 Discutem-se aqui os fatores que contribuíram para uma ênfase maior nos aspectos do 

câncer. Analisa-se o papel do medico no processo. O impacto do diagnostico (des)organiza a 

família. O argumento da Teoria Geral do Sistema é evocado para sustentar a idéia de que a 

família pode ser percebida como um sistema. Assim, a comunicação de um diagnostico de 

uma doença grave e que pode conduzir à morte em um curto espaço  de tempo ameaça o 

paciente, mas também atinge a família. Ouviram-se 20 casos (paciente e família) de câncer 

do trato intestinal e a análise de caso foi a metodologia qualitativa utilizada em que uma 

analise de conteúdo esteve permeando a analise do discurso dos integrantes. 

  

 

 

Tes.29 

Ortiz, Maria Cristina Meirelles. O Lugar da Mãe no Tratamento do Câncer Infantil. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de mestre em Psicologia. São Paulo: 2001. 

 

 Segundo a autora, essa pesquisa “estuda o lugar da mãe no tratamento do câncer 

infantil, enquanto subjetividade construída nas relações entre maternidade, doença grave, 

medicina e instituição hospitalar. Toma como referência teórica a Análise do Discurso de 

Dominique Mainngueneau, assim como sua releitura a partir da psicanálise e da análise 

institucional por Marlene Guirado”. 
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 Foram feitas entrevistas livres em um hospital para tratamento do câncer infantil com 

sete mães e uma madrasta que acompanhavam crianças entre 0 e 11 anos. Observou-se 

que a subjetividade possível para estas mães esta articulada a partir das representações de 

maternidade em confronto com o câncer de seus filhos e com a violência do tratamento a que 

são submetidos. 

 

Tes.  30 

Casarin, Sonia. Os Vínculos Familiares e a Identidade da Pessoa com Síndrome de Down. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2001. 

 

 A pesquisa teve como objetivo analisar as características dos vínculos entre a pessoa 

com Síndrome de Down e os membros de sua família. Através do estudo de cinco famílias 

por meio do Genograma  e da Escultura para verificar ligações afetivas entre os membros 

dessas famílias, constatou-se que a pessoa com Síndrome de Down é aceita dentro da 

família que a assume e procura lhe proporcionar as melhores condições de desenvolvimento.  

Contudo, a família, por crer na insegurança quanto à capacidade da pessoa com Síndrome 

de Down, não incentiva que essa pessoa tenha autonomia e vida independente, 

impossibilitando o desenvolvimento de uma identidade diferenciada. 

 

 

Tes.  31 

Aleotti, Renata. Disfunção Erétil e sua teia de significados. Tese apresentada à banca 

avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2004. 

 

 O trabalho buscou compreender a rede de significados envolvida no sintoma de 

disfunção erétil e suas interfaces com as concepções sociais de saúde e adoecimento, 

processo de envelhecimento, construção da identidade de gênero e dinâmicas intrapsíquicas 
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fundamentadas em psicanálise. Foram realizadas entrevistas não-diretivas com homens 

entre 40 e 73 anos, usuários de um serviço público de atendimento à saúde. 

Os conceitos psicanalíticos balizaram a compreensão  sobre a dinâmica psíquica no 

processo de envelhecimento, fornecendo instrumentos para entender dificuldades 

relacionadas a perdas e processos narcisistas implicados, ao mesmo tempo que revelaram 

concepções de masculinidade que dificultam enfrentar adoecimento e transições em geral. 

 

Tes.  32 

Wanderbroocke, Ana Claudia de Souza. O Funcionamento da Família do Idoso com Câncer: 

Tornando-se Cuidadores. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 2001. 

 

 Esse estudo analisou o funcionamento familiar quando se faz necessário cuidar de um 

idoso com câncer, identificando as dificuldades enfrentadas e propondo ações que auxiliem 

na melhor assistência a essa população. Foram feitas entrevistas  semi – estruturadas e 

utilizaram-se genogramas familiares. 

 Observou-se que cuidar de um idoso com câncer implica demandas práticas, 

emocionais e relacionais, o que pode ser dificultado pela sobrecarga enfrentada pelos 

cuidadores e outros fatores. Além disso, os dados obtidos indicaram a possibilidade de novas 

formas de organização familiar os cuidados como respostas para as modificações ocorridas 

na família. 

 

Tes.  33 

Carbone, Adriana Giaquinto. Luto na Viuvez. Relatos de viúvas sobre as reações de luto em 

situação de grupo de psicoterapia. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 2001. 
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 Foram identificadas as reações no processo de luto de viúvas a partir de seus relatos 

em situações de psicoterapia em grupo. Identificaram-se 44 reações, e estas foram 

contextualizadas no depoimento individual. A partir dos dados obtidos, a autora reafirmou o 

conceito de luto como um conjunto de reações que se processam no decorrer do tempo. 

 

Tes.  34 

Benedetti, Carmen. Obesidade e Emagrecimento. Um estudo com obesos mórbidos 

submetidos a gastroplastia. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 2001. 

 

 Foi investigado o sentido que o paciente obeso mórbido, submetido à gastrolastia 

como forma de alcançar o emagrecimento, atribuiu à sua experiência de obesidade. 

Realizou-se uma investigação qualitativa através de entrevista com cinco pacientes entre 24 

e 42 anos. 

 A partir dos resultados, a obesidade foi considerada, na maioria dos casos, uma 

experiência difícil, que prejudica a vida do sujeito em vários aspectos. 

 

Tes.  35 

Masetti, Luciana Marchetti Torrano. Repetição do Des-conhecido: Contribuições da 

Psicossomática Psicanalítica na Compreensão da Recaída do Câncer Hematológico. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de mestre em Psicologia. Ribeirão Preto: 2000. 

 

 O objetivo da pesquisa foi verificar, através de avaliação psicológica, características 

de personalidade que poderiam estar relacionadas à recaída da neoplasia hemetológica. 

Foram analisados dois grupos de pacientes que vivenciaram a doença, sendo, um deles, 

composto por pacientes em situação de recaída; e, o outro, por pacientes que eram livres da 

doença.  
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 Através dos resultados obtidos, não foram observadas diferenças significativas entre 

as personalidades dos dois grupos investigados, entretanto, há diferença na maneira como 

os indivíduos representam suas dificuldades de elaboração frente às perdas decorrente da 

doença. O grupo de pacientes livres da doença apresentou maior consciência das perdas e 

dos limites psíquicos que podem Ter favorecido o aparecimento da doença. 

 

Tes. 36 

Domingos, Basílio. Vivências de Morte e Luto em Escolares de 13 a 18 Anos. Dissertação 

apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

mestre em Psicologia. São Paulo: 2000. 

 

 Nessa pesquisa foram exploradas, vividas e discutidas as vivências de morte e luto de 

25 adolescentes entre 13 e 18 anos. O procedimento utilizado foi entrevista semi-estruturada 

com roteiro, através das quais identificaram-se oito núcleos temáticos. 

 Dentre os resultados, destacam-se: experiências de perda por assassinato ou por 

figuras paternas ausentes foram vivenciadas de maneira particularmente intensas; fatores de 

ordem individual e relacionados à família e à escola dificultam o compartilhamento e a 

expressão do luto. E esses adolescentes enlutados tornam-se mais maduros em termos de 

crescimento pessoal e mais conscientes em relação à própria finitude, o que reflete um 

processo de formação de nova identidade. 

 

Tes. 37 

Dóro, Maribel Pelaez. Avaliação Funcional dos Adolescentes que se Submetem a 

Transplante de Medula Óssea. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade 

Federal do Paraná para obtenção do título de mestre em Psicologia da Infância e da 

Adolescência. Curitiba: 2000. 

 

 O objetivo do estudo foi analisar o desempenho físico, sócio-familiar, funcional, 

emocional, relacionamento médico/paciente e preocupações adicionais de adolescentes 

submetidos a transplante de medula óssea no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
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do Paraná. Houve coleta de dados durante o mês que antecedeu o transplante e no 

centésimo dia após o mesmo. 

 Embora parte dos pacientes tenha apresentado melhoras em relação ao desempenho 

físico após o transplante, a maioria deles relatou dificuldades para reassumir atividades 

regulares, o que sugere o fato de tal tratamento comprometer parcialmente a qualidade de 

vida dos pacientes a ele submetidos. 

 

Tes. 38 

Mazorra, Luciana. A criança e o luto: vivências fantasmáticas diante da morte do genitor . 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2001.  

 

 Este estudo clínico qualitativo, em uma abordagem psicanalítica, teve como objetivo 

investigar o universo de fantasias da criança enlutada pela morte de um ou ambos os pais, 

para averiguar como esta perda atua sobre o mundo fantasmático da criança e de que modo 

suas fantasias relacionam-se ao processo de elaboração do luto. 

 Foram realizados cinco estudos de caso com crianças de ambos os sexos, de três a 

oito anos de idade, enlutadas recentemente, em decorrência da morte do pai e/ou mãe e que 

haviam buscado atendimento psicoterápico no LELu. Como instrumento de investigação, foi 

utilizado entrevistas com o genitor sobrevivente ou responsável pela criança, uma entrevista 

familiar, três entrevistas lúdicas e a aplicação do Procedimento de Desenhos-Estórias (D-E) 

com a criança. 

 

Tes. 39 

Santana, Carla da Silva. Temporalidade e Velhice: Relatos do Resgate e da Redescoberta 

do Tempo. Tese apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento. São Paulo: 2001. 

 

 O trabalho em questão tem por objetivo uma reflexão sobre a história de vida de 

pessoas acima de 50 anos, e de como a temporalidade está inserida do contexto da vida 
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destas pessoas. Para a pesquisa foram colhidas histórias orais de 10 idosos (2 do sexo 

masculino e 8 do sexo feminino) internos do Asilo Lar Betel em Piracicaba e participantes dos 

Programas de Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIMEP – Universidade Metodista 

de Piracicaba e USP – Esalq – Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agronomia 

Luiz de Queiroz. 

 A compreensão dos dados está baseada neste discurso livre dos entrevistados, a 

partir de uma abordagem fenomenológica de pesquisa qualitativa. 

 

Tes. 40 

Ismael, Sílvia Maria Cury. Alguns aspectos na avaliação neuropsicológica em pacientes 

submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de mestre em Ciências. São Paulo: 2001. 

 

 O estudo em questão tem por objetivo avaliar a incidência de alterações neurológicas 

e neuropsicológicas, que apesar da evolução da técnica cirúrgica, ainda ocorrem. Foram 

avaliados 94 pacientes, com idades que variam de 60 a 85 anos, sendo 74 do sexo 

masculino e 20 do sexo feminino. 

 

Tes. 41 

Françoso, Luciana Pagano Castilho. Vivências de Crianças com Câncer no Grupo de Apoio 

Psicológico: Estudo Fenomenológico. Tese apresentada à banca avaliadora da Universidade 

de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia. Ribeirão Preto: 2001. 

 

 Sob inspiração fenomenológica em Psicologia, o presente estudo tem como objetivo 

entrar em contato com o câncer infantil e suas conseqüências do ponto de vista da própria 

criança com câncer no grupo de apoio psicológico (GACC-Grupo de Apoio à Criança com 

Câncer), investigando o que significa para ela estar doente e buscando conhecer o sentido 

de sua vivência neste momento particular de sua vida. 
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 O grupo de reuniu durante 1 hora no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto – USP. Foram utilizados materiais gráficos e lúdicos. As criança 

participantes, em média 5 em cada sessão, tinham diferentes diagnósticos de câncer e 

estavam em diferentes idades (3 a 16 anos) e estágios da doença.   

 Nas considerações finais, foram discutidos os desdobramentos práticos dos aspectos 

estudados, assim como o papel da Psicologia nestes contextos assistenciais. 

 

Tes. 42 

Kaihami, Harumi Nemoto. A pessoa portadora de hemiplegia e sua família em processo de 

reabilitação: um estudo sistêmico. Dissertação apresentada à banca avaliadora da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Ciências. São Paulo: 2001. 

 

 O objetivo da pesquisa foi enfocar a problemática da pessoa portadora de hemiplegia 

para compreender e descrever a experiência dessa pessoa após um Acidente Vascular 

Cerebral. A pesquisa foi feita no início do programa de reabilitação e seis meses após o 

mesmo. Foram analisados dez pacientes através de entrevistas semi-dirigidas e dados do 

prontuário; o dados foram analisados qualitativamente. 

 Observou-se que o impacto da ocorrência de AVC repercute durante tempo 

considerável, sendo que há o receio de novos episódios; e os portadores de hemiplegia 

podem fazer constantes negociações para lidarem com suas incapacidades, alterações 

físicas, psíquicas e sociais (o que pode levar tempo). 

 

Tes. 43 

DI Biaggi, Therezinha. A Relação Médico -Família em Unidade de Terapia Intensiva - Um 

Estudo sobre as Percepções do Médico Intensivista. Dissertação apresentada à banca 

avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2001. 

 

Foi investigado como o médico intensivista relaciona-se com os familiares do paciente 

que está na Unidade de Terapia Intensiva, especificamente durante o momento de boletim 
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médico. Para tanto, doze entrevistas semi-estruturadas com médicos foram analisadas 

qualitativamente.  

Os resultados mostraram que é considerada difícil a relação médico - paciente na UTI, 

e, por falta de informação, o médico não consegue estabelecer um vínculo com os familiares 

do paciente internado, o que, além de uma postura empática do médico, favoreceria o 

suporte do cuidado intensivo com o paciente. 

 

Tes. 44 

Oliveira, Érika Arantes de. Repercussões Psicológicas do Transplante de Medula Óssea no 

Doador relacionado. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia. Ribeirão Preto: 2000. 

 

O objetivo da pesquisa foi analisar as repercussões psicológicas da doação de medula 

óssea nos doadores, verificando suas relações familiares, seus níveis de estresse, ansiedade 

e locus de controle. Dez sujeitos foram analisados através de duas entrevistas semi-

estruturadas (uma antes e outra após o transplante), dentre outros métodos, inclusive 

projetivos. 

 Os resultados mostraram que o nível de ansiedade do sujeito encontra-se dentro do 

esperado, entretanto, o de estresse está aumentado, o que é esperado já que esses sujeitos 

são atribuídos de causalidade e responsabilidade enquanto doadores. 

 

Tes.  45 

Coelho, Marilda Oliveira. Relação Médico – Paciente e a Morte. Tese apresentada à banca 

avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

doutor em Psicologia. São Paulo: 2001. 

. 

 

 A pesquisa teve como objetivo compreender a relação médico – paciente – morte, do 

ponto de vista médico, sendo identificados mecanismos transferenciais e as defesas mais 
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utilizadas. O material coletado por entrevistas semi-dirigidas foi analisado qualitativamente 

através de um referencial Kleiniano. 

 Foram observados os seguintes resultados nos depoimentos dos entrevistados: 

sofrimento emocional, dependência química, queixas psicossomáticas, depressão e suicídio; 

o que aponta para a necessidade de cuidados básicos à saúde mental do médico. 

 

Tes. 46 

Marinelli, Melânia Bier Barbosa. A Busca de Vida e as Instruções da Morte: refletindo 

sobre os depoimentos dos educadores da casa vida. Dissertação apresentada à banca 

avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Educação. 

São Paulo: 2001. 

 

 A autora teve como objetivo refletir sobre a experiência humana de educadores e 

adultos que convivem cotidianamente com crianças portadoras do vírus HIV. Foi elaborado 

um roteiro de apoio com questões abertas, e, durante a aplicação, foi buscada a 

espontaneidade de um diálogo. Após a reflexão proposta, a autora faz sugestões à 

Instituição analisada, a Casa Vida, de como trabalhar com crianças soropositivas. 

 

Tes. 47 

Nucci, Nely Aparecida Guernelli. Qualidade de vida e câncer: um estudo compreensivo. Tese 

apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

doutor em Psicologia. Ribeirão Preto: 2003. 

 

Buscando a aproximação ao conceito Qualidade de Vida e a compreensão do 

fenômeno “estar com câncer” este estudo foi delineado dentro de uma trajetória 

metodológica abrangendo aspectos quantitativos e qualitativos. Na primeira etapa foi 

aplicado o instrumento de avaliação de Qualidade de vida desenvolvido pela OMS- 

WHOQOL-bref e na segunda etapa foi realizado entrevistas. Fundamentada na metodologia 

qualitativa fenomenológica, partiu das questões norteadoras: “O que significa para você o 

termo qualidade de vida? e Como está a sua vida?”. 
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Após analise foi realizada síntese compreensiva dos resultados e aproximação entre 

os dois métodos utilizados. Nas considerações finais são discutidos os aspectos estudados, 

bem como o papel da Psicologia em direção à melhoria da assistência nessa área. 

 

Tes. 48 

Paiva, Lucélia Elizabeth. Atitudes de Médicos na Relação com Pacientes com Câncer 

Avançado e em Fase Terminal em um Hospital Geral e em um Hospital de Especialidades. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Fundação Antônio Prudente para obtenção 

do título de mestre em Ciências. São Paulo: 2000.  

 

 O objetivo do presente estudo foi verificar se existem diferenças nas atitudes de 

médicos, oncologistas e não oncologistas, de um Hospital geral e outro de Especialidades, 

ambos na capital de São Paulo, em suas relações com pacientes com câncer avançado e em 

fase terminal. Os materiais utilizados foram entrevista estruturada  e questionário.  

 Os resultados indicam que, apesar de haver diferenças nas formações dos dois 

grupos de médicos em questão, elas não parecem ser suficientes para que o médico esteja 

de fato preparado para a gama de aspectos psicológicos que estão presentes na situação de 

câncer avançado. 

 

Tes. 49  

Arruda, Elione Figueiredo de. O Cuidador e o paciente com câncer no período pré-operatório: 

um estudo sobre o apego. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 2004. 

 

 A autora realiza um estudo clínico e focal do relacionamento de pacientes com 

Adenocarcinoma de reto e/ou câncer de canal anal e seus cuidadores no período pré-

operatório da cirurgia de Colostomia definitiva, trabalho este fundamentado pela Teoria do 

Apego de John Bowlby. 
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 Trata-se de um estudo de quatro casos em particular, onde se propõem ao leitor a 

reflexão e a interpretação pessoal sobre a experiência humana de adoecimento por câncer e 

o luto antecipatório pela perda futura de uma parte do corpo, tendo o comportamento de 

apego e de cuidados como forma de enfrentamento da cirurgia. 

 Os resultados mostram que, independente do padrão de apego e de cuidados, os 

comportamentos de apego e cuidados favorecem o enfrentamento da cirurgia, embora 

quanto mais próximo do padrão seguro, mas favorecido é o enfrentamento. 

 

Tes. 50 

Espíndula, Joelma Ana. Vivências de Mães em Situação de Recidiva de Câncer. Dissertação 

apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

mestre em Psicologia. Ribeirão Preto: 2001. 

 

 A presente pesquisa teve como objetivo compreender como mães vivem a experiência 

de Ter um filho com recidiva de câncer. Foram realizadas dez entrevistas com mães que 

levavam o filho ao retorno médico e durante a internação. Frente à recidiva, as mães 

mostraram desespero e choque maiores do que na ocasião do diagnóstico inicial; mas elas 

passaram a aceitar o mundo da doença, necessitando de uma nova adaptação, de modo que 

foram obrigadas a refletirem sobre seus valores, o que acarretou em aprendizagem e 

maturidade existencial. 

 

Tes. 51  

Mello, Maria Ignez Vianello. Homicídios em famílias: implicações na reorganização familiar. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2004. 

 

 O presente trabalho pretende compreender o impacto da violência, sob a perspectiva 

da vítima de homicídio sobrevivente e seus familiares, articulando alguns aspectos do 

sistema social e jurídico que podem influenciar a elaboração do luto. 
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 Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com dois estudos de caso, nos quais os dados 

forma obtidos, através de entrevistas realizadas com os adultos e as psicólogas que 

acompanham psicoterapicamente as crianças - dos casos. As entrevistas forma interventivas 

quanto à forma e semi-estruturadas em relação ao conteúdo, em virtude de não deixarem de 

enforcar aspectos importantes aos propósitos da pesquisa. 

 

Tes. 52 

Ramires, Vera Regina Rohnelt. O Amor e suas Vicissitudes: As concepções de Crianças a 

Adolescentes. Tese apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2002.  

 

 A pesquisa enfocou as concepções do amor e suas vicissitudes da perspectiva da 

criança e do adolescente, tendo o enfoque sido baseado nas transições familiares 

relacionadas à separação ou ao divórcio. Foram considerados os mecanismos de construção 

cognitiva e afetiva dos entrevistados, além do universo social em que estavam inseridos. Os 

referenciais teóricos utilizados foram o da Teoria da Cognição e da Teoria do Apego. 

 As falas dos entrevistados permitiram a identificação de duas categorias: o amor como 

uma condição humana e o amor como subjacente a vários vínculos. Por fim foram discutidas 

as implicações dessas concepções de amor e suas vicissitudes, para que , a partir daí, 

houvesse a possibilidade de contribuição para ações de promoção de saúde desses jovens 

em contexto de transição familiar. 

 

Tes. 53 

Fujisaka, Ana Paula. Vivência de luto em adultos que perderam a mãe na infância. 

Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia. São Paulo, 2009. 

 

 O trabalho tem como objetivo compreender a vivência de luto em adulto pela perda de 

suas mães na infância e como esta pode ser ressignificada em outras fases da vida. A perda 

de uma figura parental na infância agrava o sofrimento de perda pelo fato de a criança ainda 
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ser dependente física e emocionalmente de seus pais. Assim, a pesquisadora buscou 

compreender, a partir do relato de adultos, a experiência vivida na infância e a possibilidade 

de ressignificações na história de vida de cada indivíduo.  

 

Tes.  54 

Becker, Elisabeth. Os Bastidores de Uma História: A Expressão criativa de Estagiários na 

Prática do Psicodiagnóstico Interventivo. Tese apresentada à banca avaliadora da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia. São Paulo: 

2002. 

 

 A pesquisa buscou examinar como se torna possível ao estagiário de psicologia o 

processo de acolhimento de forma competente a demanda do cliente. A partir de um 

referencial winnicottiano, o psicodiagnóstioco interventivo foi compreendido analogamente 

com o que é descrito por Winnicott como processo de maternagem experimentado pelo 

cliente na relação com o estagiário, e por este, na relação com o seu supervisor. 

 Foi analisado um processo de psicodiagnóstico, tendo os resultados explicitados os 

processos de mente presentes e norteadores do pensamento e da conseqüente 

compreensão diagnóstica obtida. 

 

Tes. 55 

Moreira, Gisele Machado da Silva. A Criança com Câncer Vivenciando a Reinserção Escolar: 

Estratégia de atuação do Psicólogo. Dissertação apresentada à banca avaliadora da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia. Ribeirão Preto: 

2002.  

 

O presente estudo propõe ouvir a criança com câncer sobre a vivência de voltar à 

escola durante seu tratamento oncológico. Assim, o trabalho tem como perspectiva integrar a 

criança com câncer à escola para manutenção de seu desenvolvimento psicossocial.  
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 Foram selecionadas oito crianças de 5 a 11 anos do Setor de Pediatria e Puericultura 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo (HCFMRP-USP). 

 Apesar das dificuldades constatadas, as crianças foram unânimes em revelar simpatia 

para o ambiente escolar e desejo pelo aprendizado e convívio social próprio dele. Sendo 

assim, é de extrema importância o incentivo da reinserção social por parte do hospital. 

 

 

 

 

Tes. 56 

Viana, Leda Guimarães. Mães- acompanhantes de filhos no tratamento do câncer: um 

estudo compreensivo. Dissertação apresentada à banca avaliado da Universidade Católica 

de Pernambuco para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. Recife: 2004.  

 

 O estudo focaliza o sentido das vivencias de mães-acompanhantes de filhos no 

tratamento de câncer. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de base fenomenológica, na qual 

busca-se trabalhar com observações   livres e narrativas de mães que estão vivenciando o 

acompanhamento ao tratamento de filhos com câncer. 

 

Tes. 57 

Gianini, Marcelo Márcio Siqueira. Câncer e Gênero: Enfrentamento da Doença. Dissertação 

apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2004. 

 

 O trabalho descreve e analisa as influências do gênero nas formas de enfrentamento 

culturalmente compartilhadas da doença a partir do processo de enfrentamento no homem 

que vivencia o câncer da próstata e na mulher que experiência o câncer de mama. Trata-se 

de um estudo qualitativo que utiliza como instrumento uma entrevista semi-estruturada.  
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Tes. 58 

Kovács, Maria Julia. Educação para a morte: Um desafio na formação de profissionais de 

saúde e educação. Tese apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de livre-docente em Psicologia. São Paulo: 2002.  

 

 O presente texto está dividido em três partes: (1) “Atitudes diante da morte” que 

apresenta uma visão ocidental sobre a morte a partir da concepção de Philippe Áries, 

apresenta as propostas de Kubler-Ross e Cicely Saundersalém de referir as situações de 

violência e sua veiculação pelos meios de comunicação em massa; (2) “Temas em 

tanatologia” que apresenta o desenvolvimento da tanatologia na área de estudos sobre a 

morte e considera os profissionais de saúde, a educação e a morte, e a bioética nas 

questões de vida e de morte; (3) O desenvolvimento da área de estudos sobre a morte no 

Instituto de Psicologia da USP, desafio na formação de profissionais de saúde e educação” 

no qual a autora apresenta sua experiência na área da docência, pesquisa e extensão e na 

criação do Laboratório de Estudos sobre a Morte (LEM).  

 

Tes. 59 

Trinca, Ana Maria Trapé. O procedimento de desenhos-estórias como instrumento de 

intermediação terapêutica na pré-cirurgia infantil: um estudo qualitativo. Tese apresentada à 

banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em 

Psicologia. São Paulo: 2002.  

 

Trata-se de um estudo qualitativo que se utilizou do Procedimento de Desenhos-

Estórias (D-E), uma técnica de investigação clínica da personalidade, introduzida por Walter 

Trinca em 1972. No presente estudo, tal instrumento passou a ter a finalidade de 

intermediação terapêutica na pré-cirurgia infantil. 

Participaram da pesquisa 15 crianças, sendo nove meninos e seis meninas, com 

cirurgia marcada com antecedência de até um mês. 

Os resultados do estudo permitem apresentar o procedimento de Desenhos-Estórias, 

em combinação com as entrevistas e observações clínicas, como um instrumento 
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clinicamente válido para a intermediação terapêutica abreviada no atendimento de crianças 

na pré-cirurgia. 

 

Tes. 60 

Norgren, Maria de Betânia Paes. “Para o que der e vier?” Estudo sobre casamentos de longa 

duração. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2002.  

 

 A tese teve por objetivo determinar as características e componentes dos casamentos 

de longa duração, que tornaram os casais aptos a manter seu relacionamento satisfatório ao 

longo das tensões e problemas que surgem, inevitavelmente, durante as etapas da vida 

conjugal. 

 A pesquisa foi realizada com oito casais, que estavam casados a mais de 20 anos. 

 Pelos dados obtidos, notou-se componentes essenciais para a satisfação conjugal: o 

amor, a intimidade, o compromisso, os interesses e os valores compartilhados bem como a 

qualidade das relações. 

 

Tes. 61 

Löhr, Suzane Schmidlin. Crianças com câncer: discutindo a intervenção terapêutica. Tese 

apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do tpitulo de 

doutor em Psicologia. São Paulo: 1998. 

 

 Esta pesquisa teve por objetivo analisar a influência de um programa psico-

educacional de orientação de pais de crianças com câncer na conduta da criança. Os pais 

receberam sessões semanais onde eram discutidas questões sobre o câncer infantil e de 

como lidar com a criança doente 

 Durante as sessões houve redução de comportamentos inadequados dos pais e 

secundariamente das crianças, o que não ocorreu ao grupo de controle que não teve 

intervenção. 
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Tes. 62 

Matheus, Maria Clara Cassuli. A obstinação como mediadora entre a concretude do cuidado 

instituído: a experiência da enfermaria recém-formada. Tese apresentada à banca avaliadora 

da Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em enfermagem. São Paulo: 

2002. 

 

 Este estudo teve como objetivo compreender como interagem, no mundo experimental 

da enfermeira recém-formada, os elementos significativos do cuidado aprendidos durante o 

período de sua formação profissional, que influenciam no significado por ela atribuído ao 

cuidado instituído. 

 

 

 

Tes. 63 

Esslinger, Ingrid. As representações do espaço da morte no curso de psicologia: Um estudo 

exploratório. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de mestre em Psicologia Escolar. São Paulo: 2005. 

 

 Este trabalho analisa as representações de morte para alunos de primeiro e quinto 

anos de uma faculdade particular de Psicologia, durante seu processo de formação. 

 Através do discurso destes alunos, pode-se refletir sobre como o tema é abordado ou 

não na universidade, sendo aqui, um tema de extrema importância na formação do 

psicólogo. 

 Para tal estudo foram realizadas entrevistas abertas, essencialmente configuradas 

pelo entrevistado. 

 

Tes.  64 

Tavares, Jane Saskya Campos. O processo de enfrentamento do câncer em famílias de 

mulheres com câncer de mama. Dissertação apresentada à banca avaliadora da 
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Universidade Federal da Bahia para obtenção do título de mestre em Saúde Coletiva. 

Salvador: 2002. 

 

O grupo familiar é uma das principais fontes de suporte social e parte da unidade de 

cuidados da mulher com câncer de mama e diante das inesperadas e complexas demandas 

geradas pela evolução e tratamento do câncer, na maioria dos casos, os envolvidos com os 

cuidados vivenciam um período de crises e perdas. A partir do modelo transacional, esta 

investigação pretendeu conhecer e analisar estratégias de enfrentamento e significados do 

câncer de mama desenvolvidos por famílias que têm entre seus membros mulheres com esta 

doença. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e observações em residências de 05 

famílias de mulheres com diagnostico de câncer de mama em diferentes estágios da doença 

e tratamento, atendidas num hospital especializado em Oncologia. 

Concluiu-se que são necessários novos estudos para a melhor compreensão dos 

aspectos psicossociais do adoecimento por câncer, relacionando estratégias de 

enfrentamento e significados do câncer desenvolvidos pelas famílias à prevenção e detecção 

precoce do câncer de mama. 

Tes. 65 

Biasoto, Lilian G. dos Anjos Pereira. Violência Conjugal: Um Estudo de Caso. Dissertação 

apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2002.  

 

 Trata-se de um estudo de caso que tem a pretensão de mostrar como a violência 

inserida no relacionamento conjugal não é um ato desprovido de intenção, mas carrega em si 

um grande descontentamento, frustração e decepção em relação ao cônjuge e aos sonhos 

alimentados pela união, aos ideais e expectativas sobre a conjugalidade. 

 Os resultados obtidos permitem sugerir aos profissionais que atuam sobre a violência 

conjugal, abordagens que possibilitem a desconstrução dos significados e padrões da 

violência ampliando junto aos atendidos o campo das possibilidades frente a estas situações. 

 

Tes. 66 
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Puppi, Suely Abujadi. O aborto provocado e as repercussões no sistema familiar: Vínculo, 

culpa, dor, segredo e vivências em função da perda. Dissertação apresentada à banca 

avaliadora da Universidade Federal de São Paulo para obtenção do título de especialista em 

Terapia Familiar Sistêmica. São Paulo: 2002. 

 

 O presente estudo teve como objetivo investigar as repercussões do aborto provocado 

na vida da mulher, do seu parceiro e de seus familiares, quando não apareceu nenhum 

espaço de pertencimento para este novo ser, principalmente da mulher, uma vez que é ela 

quem alberga o filho no nicho uterino. Teoria de Bowlby (1990). 

 A amostra deste estudo foi composta de 2 famílias que interromperam a gestação. 

Foram realizadas entrevistas através de uma abordagem sistêmica, com o intuito de se 

verificar quais foram as repercussões da não aceitação da gravidez, a ponto de interrompê-

la. 

 O estudo propiciou evidenciar como o aborto funciona como um sintoma que mantém 

a disfunção familiar. 

 

Tes. 67 

D’Orio, Rosana Teresinha. Trauma e desamparo em acidentes aeronáuticos: uma 

contribuição psicanalítica. Dissertação apresentado à banca examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Social. 

São Paulo: 2002.  

Obs.: 02 exemplares 

 

O objetivo dessa tese foi estudar quais as conseqüências psicológicas de vivenciar 

situações traumáticas relacionadas a acidentes aeronáuticos, investigando se o trauma atua 

como causa do medo de voar ou como fator desencadeante do sintoma. 

 Foram feitas entrevistas com passageiros de um vôo que teve rejeição de decolagem 

devido a uma explosão e fogo na turbina direita. As respostas foram analisadas segundo um 

referencial psicanalítico, e observou-se que o medo de voar não tem causa no trauma, mas 

sim o seu evento desencadeante. 
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Tes. 68  

Kobayashi, Cristiani. Da História da Dor para a Dor na História: Historias de Vida de 

Pacientes com Dor. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia. São Paulo: 2003.  

 

 Este estudo visa compreender com é ser uma pessoa com dor, qual é o impacto em 

suas vidas e de seus familiares e qual é o lugar que essa dor ocupa em suas histórias.  

  O presente trabalho tem por base a abordagem fenomenológica com idéias 

postuladas por Bom Meihly e também o conceito de "Dor Total". 

 Foram realizadas quatro entrevistas com pacientes que sofrem com dor crônica de 

origem não- oncológica. 

  Foram encontradas dificuldades no estabelecimento de relação de confiança entre 

paciente- profissional de saúde; a necessidade de escuta cuidadosa destes pacientes; a 

compreensão da religiosidade em suas vidas, da vivencia de muitas perdas em sua história e 

a importância do luto. Também foi destacada a importância de se buscar na historia do 

paciente o momento e a maneira de sua percepção da dor para que o tratamento possa ser 

mais adequado 

  

Tes. 69 

Kamkhagi, Dorli. Um Outro,Talvez Novo Tempo: A Velhice. Dissertação apresentada à banca 

avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

mestre em Gerontologia. São Paulo: 2001.  

  

Este estudo visa compreender a subjetividade do envelhecer, vendo o indivíduo dentro 

de um contexto social, histórico, familiar e pessoal.  

 Os dados usados para investigar este envelhecer foram coletados das falas de um 

grupo de senhoras, entre 60 e 74 anos, que participavam semanalmente de um grupo 

terapêutico.  
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As sessões terapêuticas foram conduzidas com base na abordagem psicanalítica e 

nos estudos da Gerontologia. 

Nestes encontros estas senhoras puderam, em grupo, recordar uma série de fatos de 

suas vidas, podendo dividir e trocar experiências com as demais participantes e  vivenciando 

uma nova maneira de entender o envelhecer. 

 

Tes.70 

Teixeira, Célia Maria Ferreira da Silva. Tentativa de Suicídio na adolescência: dos sinais de 

aviso às possibilidades de prevenção. Tese apresentada à banca avaliadora da Universidade 

de Brasília para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. Brasília: 2003 

  

 Este estudo visa investigar as manifestações suicidas na adolescência através de 

construções subjetivas de 137 adolescentes escolares e de 6 adolescentes com história de 

manifestações suicidas que passavam por tratamento psicológico. 

 Os dados foram coletados através de uma Redação Temática e de um exercício de 

complementação de frases, no caso dos adolescentes escolares, e através  da apresentação 

clinica de casos dos adolescentes com história de manifestações suicidas. 

 Os resultados mostraram uma grande capacidade dos adolescentes  escolares em 

identificar fatores de risco ao suicídio , revelando também uma visão desta fase da vida 

repleta de contradições e de sofrimento. Outro fator observado foi que a família e a escola 

aparecem tanto como fatores de risco como de proteção. 

 A partir deste estudo, realizado dentro de uma perspectiva sistêmica e da teoria da 

complexidade, a autora pode re- significar o ato suicida como demanda relacional do 

adolescente, expressando um apelo à vida. Constituindo ao mesmo tempo uma expressão 

máxima de desespero  e uma tentativa de resolver problemas e um pedido de ajuda. Este 

estudo também aponta para a urgência de políticas de prevenção ao suicídio entre 

adolescentes, mostrando a importância de um enfoque das mesmas para a família e a 

escola. 

 

Tes. 71 
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Esslinger, Ingrid. O paciente, a equipe de saúde e o cuidador: de quem é a vida afinal? Um 

estudo acerca do morrer com dignidade. Tese apresentada à Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de doutor em Psicologia. São Paulo: 2003.  

 

  Esta pesquisa visa investigar como o paciente gravemente enfermo, o cuidador 

familiar e os profissionais percebem a doença e qual a concepção de "morte digna" ou "boa 

morte" para os mesmos. 

 Os dados foram coletados através de observações e entrevistas abertas (sete) com 

profissionais de saúde. A pesquisa foi realizada no hospital . 

 A partir dos dados coletados os sujeitos chegaram a algumas concepções de "boa 

morte" como  morrer sem dor, morrer com conforto respiratório, ter a presença da família, ter 

apoio emocional e espiritual, ter suas vontades realizadas. 

  Com relação à comunicação do diagnóstico e do prognóstico por parte dos 

profissionais não houve um consenso. A comunicação do prognóstico significa para alguns 

retirar a esperança do paciente e para outros um direito que traz a possibilidade de o 

paciente se apropriar do seu processo de morte. A divergência de opiniões também aparece 

com relação à sedação, que para uns significa conforto e alívio de sintomas e para outros se 

confunde com estar matando o paciente. 

 Outro fator observado pela pesquisadora foi a importância da comunicação, entendida 

como olhar e escuta do paciente e de sua família como unidade de tratamento, ficando estes 

como função da equipe e sendo importante, portanto, repensar a formação destes 

profissionais. 

 

Tes. 72 

Verdade, Marisa Moura. Uma noção da Ecologia Mental da Morte para a Psicologia do 

Desenvolvimento Humano: a questão da “troca simbólica da alma com a morte” numa 

instituição de apoio ao paciente com câncer. Tese apresentada à banca avaliadora da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia. São Paulo: 

2003.  
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 Este trabalho constitui uma pesquisa interdiciplinar a partir de um estudo de caso e foi 

inspirado no paradigma de ecologia mental de Felix Gattari e na psicologia arquetípica de 

James Hillman. 

 Procurou-se discutir a necessidade de se falar de morte para o paciente que está no estágio 

final da doença e questionar a possibilidade de troca simbólica em uma cultura que 

desvaloriza o registro de alma da vida. 

 O estudo foi realizado com um paciente do Centro Oncológico de Recuperação e 

Apoio - o CORA-SP, que oferece apoio psicológico para pacientes com câncer baseado no 

método Simonton e teve também a contribuição de profissionais da equipe técnica que 

trouxeram a questão das aflições éticas referentes ao acompanhamento psicológico de 

paciente à morte.  

Através deste trabalho pode-se situar a questão da morte na imaginação, relacionar a 

ecologia mental com dimensões arquetípicas da vida psíquica e destacar o jogo imaginativo 

no processo de conscientização da morte.  

 

Tes. 73 

Filipini, Rosalba. Grupo de apoio para crianças na situação de divórcio ou separação 

parental. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2003.  

 

 Este trabalho teve por objetivo desenvolver um grupo de apoio para crianças que 

viveram a situação de separação ou divórcio parental, realizado na escola, com o intuito de 

favorecer a diminuição do estresse, da ansiedade, do isolamento, do esclarecimento da 

situação vivida e da identificação e elaboração de sentimentos. 

 

Tes. 74 

Schliemann, Ana Laura. STAS – Esquema de avaliação para equipe de apoio – 

compreendendo as condições da criança com câncer. Tese apresentada à banca avaliadora 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de doutor em 

Psicologia Clínica. São Paulo: 2003.  

http://www.4estacoes.com/


 

  
Bibliografia 

Tema: Teses 

 

Quatro Estações - Instituto de Psicologia 
R. Dr. Melo Alves, 89 – cj. 202     01417-010     São Paulo - SP 

www.4estacoes.com     info@4estacoes.com 
Fone: (11) 3891-2576/38910852 

 

 

 Este estudo qualitativo teve como objetivo responder se a escala Esquema de 

Avaliação para Equipe de Apoio – STAS (Support Team Assessment Schedule) tem 

sensibilidade para refletir por intermédio de seus itens o funcionamento em pacientes, 

crianças e adolescentes, com doença oncológica em qualquer fase do tratamento, 

possibilitando um entendimento de sua doença e da situação de morte em um contexto 

familiar, em uma nova organização, bem como a equipe que o atende permitindo um 

entendimento singular dessas pessoas. 

 

Tes. 75 

César, Ana Maria Roux Valentini Coelho. Perdas Pessoais Necessárias em Processos de 

Mudanças Organizacionais. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de 

São Paulo para obtenção do título de mestre em Administração. São Paulo: 1999.  

 

 A teoria sobre o estado de luto patológico foi utilizada neste trabalho para realizar as 

análises de perdas simbólicas vivenciadas pelos funcionários do Banco do Brasil, após a 

implantação de um plano de reestruturação da empresa. Foi desenvolvido um instrumento 

para avaliar a presença de traços do processo de luto entre funcionários que vivenciaram 

situações de mudança, baseado em uma abordagem etológica na conceituação sobre 

perdas e processo de perda.   

 

 

 

Tes. 76 

Bromberg, Maria Helena Pereira Franco. A função terapêutica do trabalho corporal: o ponto 

de vista psicológico. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 

1986  
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Trata-se de um estudo sobre os efeitos do trabalho corporal psicologicamente 

orientado, quanto à sua função terapêutica. Utilizou-se uma amostra de 22 sujeitos, 

mulheres, com idade entre 25 e 40 anos, classe média, residentes em São Paulo. 

 Inicialmente foi realizado um diagnostico com todos os sujeitos através de entrevistas 

clínicas, desenho da figura humana de K. MACHOVER e leitura corporal e após a respectiva 

intervenção, todos os sujeitos foram rediagnosticados com o emprego dos mesmos 

instrumentos, para verificação da existência ou não de mudanças dos sujeitos, de acordo 

com o que foi definido como mudança terapêutica. 

 

Tes. 77 

Verea, Dorit Wallach. Aderência à Psicoterapia com Dependentes Químicos. Dissertação 

apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2003.  

 

 Esse estudo teve como objetivo identificar e analisar as influências do padrão de 

apego na aderência terapêutica com dependentes químicos. Foi feita uma pesquisa 

qualitativa de um estudo de caso com um paciente drogadicto em tratamento psicoterápico 

ambulatorial há mais de dois anos. 

 

Tes. 78 

Moraes, Noely Montes. Sapos não viram Príncipes: uma abordagem das perspectivas 

amorosas de mulheres contemporâneas. Tese apresentada à banca avaliadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. 

São Paulo: 1994.  

 

 

 Com base na queixa das mulheres a respeito de seus relacionamentos amorosos 

constatadas em consultório e partindo dos estudos e pesquisas sobre relações de gênero 

desenvolvidos no Núcleo de Família do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

http://www.4estacoes.com/


 

  
Bibliografia 

Tema: Teses 

 

Quatro Estações - Instituto de Psicologia 
R. Dr. Melo Alves, 89 – cj. 202     01417-010     São Paulo - SP 

www.4estacoes.com     info@4estacoes.com 
Fone: (11) 3891-2576/38910852 

 

PUC/SP, elegeu-se como tema de pesquisa a investigação de quais seriam as perspectivas 

amorosas da mulher contemporânea. 

Foram realizadas entrevistas reflexivas com quatro mulheres jovens, de formação 

universitária, classe média, cujos depoimentos foram agrupados e analisados em quatro 

categorias, correspondentes aos objetivos propostos para trabalho: 

1. No palco, a mulher contemporânea: quem é essa nova personagem? 

2. Nem príncipe, nem sapo: o perfil do parceiro desejado. 

3. A utopia Amorosa Feminina: queixas e expectativas sobre as relações amorosas. 

4. A busca Feminina de um novo Mito de amor: haverá final feliz para ele? 

 

Tes. 79 

Hegenberg, Mauro. Indicação de Psicoterapia de acordo com diferentes enquadres. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de mestre em Psicologia. São Paulo: 1998.  

  

 Baseado na suposição de que é possível se pensar em várias proposições para 

pacientes distintos, o trabalho propõe, dentro dos princípios psicanalíticos, a indicação de 

psicoterapia individual de acordo com diferentes enquadres (tratamento padrão e 

psicoterapia breve). Para esclarecimento das posições a respeito das quais se discorre são 

apresentados três exemplos clínicos. 

 

Tes.  80 

Saito, Julia Kubo. Fatores de Proteção e de risco no processo de adaptação dos 

trabalhadores Nipo-brasileiros ao Japão. Dissertação apresentada à banca avaliadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em 

Psicologia Clínica. São Paulo: 2003.  

 

 O estudo visa investigar o processo de adaptação dos nipo-brasileiros ao Japão 

identificando os fatores que facilitam e dificultam o processo. Para tanto foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com trabalhadores nipo-brasileiros que foram ao Japão após o 
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seu retorno ao Brasil. As entrevistas foram analisadas qualitativamente, a partir de categorias 

criadas baseadas na literatura a respeito de migração e luto e de dados emergentes das 

próprias entrevistas. 

  

Tes.  81 

Lima, Maria Thereza de Alencar. Ser ou não ser: a experiência do homem nos cuidados dos 

filhos da companheira. Tese apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 

2003.  

 

 O objetivo deste trabalho foi investigar a experiência masculina de paternagem dos 

filhos da parceira, o relacionamento que se estabelece entre o companheiro da mulher e os 

filhos dela. Nove homens entre 27 e 49 anos foram entrevistados individualmente e outros 

nove entre 27 e 43 anos participaram de um grupo focal. Os depoimentos foram organizados 

sob a forma de quatro sessões temáticas, a saber: escolha da parceira, relações de moradia, 

relacionamento com os filhos dela e relacionamento com o ex-marido. 

  

Tes.  82 

Marques, Alessandra Lima. Competência Social, empatia e representação mental da relação 

de apego em famílias em situação de risco. Dissertação apresentada à banca avaliadora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  para obtenção do título de mestre em 

Psicologia. Porto Alegre: 1999.   

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar, em dois estudos, a relação entre competência de 

crianças em situação de risco, empatia, representação mental da relação de apego e 

qualidade do relacionamento mães -filhos. 

 O primeiro estudo avaliou a competência social, a empatia e a representação mental 

da relação de apego de 100 crianças com idades entre seis e nove e o segundo estudo 

avaliou a qualidade do relacionamento mãe-filho a partir de entrevista apontando indicadores 

de risco e proteção. Esses indicadores foram correlacionados posteriormente com a 
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representação mental da relação de apego, a empatia e a competência social das crianças. 

Participaram dessa etapa 30 crianças que fizeram parte do Estudo I e suas respectivas mães 

(ou cuidadoras).  

 

Tes.  83 

Casellato, Gabriela. Luto por Abandono: enfrentamento e correlação com a maternidade. 

Tese apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2004.  

 

 Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objetivo identificar as condições que 

favorecem a elaboração do luto pelo abandono na infância e o desenvolvimento de um estilo 

de cuidados responsivo na experiência da maternidade de mulheres que tenham sido 

abandonadas, totais ou parcialmente, por seus genitores na infância.  

Utilizou-se da teoria do Apego como fundamentação teórica.Foram realizadas 

entrevistas semi-dirigidas, com duas mulheres que foram abandonadas parcialmente por sua 

figuras parentais e com uma mulher que foi abandonada totalmente por sua mãe biológica. 

Um roteiro de entrevista estruturado elaborado especificamente para este estudo foi utilizado, 

caracterizado por perguntas que abrangem o relacionamento do individuo com figuras de 

apego. 

Esta pesquisa sustenta e discute o conceito de perda inerente à experiência de 

abandono e identifica as condições que permitem a elaboração do processo de luto e o 

desenvolvimento de um sistema de comportamento de cuidados responsivos com relação 

aos filhos. Os resultados favorecem a compreensão dos mecanismos de proteção que 

incrementam a resiliência e minimizam os riscos associados à privação de cuidados 

maternos nos primeiros anos de vida. 

 

 

 

 

Tes.  84 
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Fonseca, José Paulo da. Luto antecipatório: as experiências familiares diante de uma morte 

anunciada. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2001. 

 

O luto antecipatório é um fenômeno de características adaptativas que pode ser 

estudado isoladamente, mas que faz parte de um processo sistêmico maior que é o luto 

propriamente dito. 

Neste trabalho, que se trata de um estudo qualitativo de um caso fenomenológico que 

não representa o mundo, mas um caso particular, o autor descreve e analisa o Luto 

Antecipatório por meio do acompanhamento terapêutico longitudinal e processual domiciliário 

de uma família que vivenciou uma morte anunciada, desde o diagnostico de um câncer em 

estágio avançado em um de seus membros, até o desfecho final com o falecimento do 

mesmo.   O autor analisa e acompanha passo a passo, os processos de enlutamento 

individuais de cada componente da família e da família como uma entidade sistêmica 

constituída. 

 

Tes.  85 

Freitas, Patrícia M. O principio do devido processo legal na defesa de fetos anencéfalos. 

Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do 

título de Mestre em direito. São Paulo, 2009. 

 

O estudo objetivou analisar o cabimento do princípio do devido processo legal na 

defesa da vida dos fetos anencéfalos, frente à possibilidade de decisão do Supremo Tribunal 

Federal pela autorização do abortamento, de eficácia vinculante e efeito erga omnes, bem 

como do anteprojeto de modificação do Código Penal Brasileiro pela inclusão do 

abortamento eugênico como cláusula de exclusão da ilicitude. Como metodologia, recorreu-

se a pesquisa bibliográfica descritiva de caráter interdisciplinar, tomando por base a 

produção doutrinária mais atualizada sobre o tema proposto, abrangendo não só a área 

jurídica, mas também a História, a Filosofia, a Psicologia, a Medicina e a Bioética.  Entendeu-

se, que considerando a afirmação positiva e universal dos direitos humanos e o fenômeno do 
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Constitucionalismo do séc XXI, que reaproxima o Direito à ética, as decisões acerca dos 

fetos anencéfalos devem ter por referência a ética dos direitos humanos e o Biodireito 

Constitucional.  

 

Tes.  86 

Affini, Ester Passos. Construindo um significado para atuação do psicólogo em serviços de 

assistência domiciliaria. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 

2004.  

 

Compreender os significados atribuídos pelos psicólogos em sua atuação nos serviços 

de assistência domiciliária foi o ponto de partida desta pesquisa. 

Questões importantes como o papel do psicólogo em serviços de assistência 

domiciliária e a questão do setting terapêutico em  um contexto familiar destacam-se nesta 

reflexão. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa pautado no construcionismo social, 

que coloca sua ênfase na base contextual do significado e sua negociação continua no 

tempo. Foram entrevistados psicólogos que tem realizado este trabalho para compreender 

como os mesmos têm significado sua atuação. 

 

Tes.  87 

Lantzman, Mauro.  O cão e sua família: temas de amor e agressividade. Tese apresentada à 

banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título 

de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2004.  

 

Esse trabalho expõe uma situação muito particular de investigação: a interface entre o 

campo de conhecimento do veterinário e o campo de conhecimento do psicólogo para 

possibilitar a compreensão da inserção do cão- com sua historia evolutiva e suas diversas 

categorias comportamentais, no contexto da família urbana- com sua estrutura, organização 

e dinâmica. 
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Foi realizado um estudo qualitativo por meio de estudos de caso, com o objetivo de 

compreender a inserção da queixa de agressividade na dinâmica familiar, de modo a obter 

subsídios que favoreçam o melhor atendimento a este tipo de queixa e que contribuam para 

o bem estar de todos os envolvidos.  

Cinco famílias com diferentes composições, proprietárias de um cão com queixa de 

comportamento agressivo realizaram uma entrevista clinica e responderam um conjunto de 

três questionários- Familiy Adaptability and Cohesion Evoluation Scale (FACES II),  The 

Companion Animal Bonding Scale (CABS), o questionário para descrição do comportamento 

e relacionamento canino e o Mapa da rede social. 

A analise dos casos evidenciou que a procura por atendimento veterinário com a 

queixa de agressividade é feita por pessoas que apresentam vinculo afetivo significativo com 

seus animais. As situações relatadas nos casos eram de profundo sofrimento, onde o vinculo 

estava em risco. Conflitos entre familiares, defasagem entre fantasias, expectativas e desejos 

e o potencial de resposta do animal evidenciaram-se entre todos os casos. 

 

Tes.  88 

Muniz, Silvia S. Stocco. Morte Materna na infância e vínculos amorosos na adolescência. 

Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2004.  

 

 Esse trabalho clínico qualitativo realizado em uma abordagem psicanalítica, buscou 

investigar se crianças que perderam a mãe, seu primeiro objeto de amor na infância, podem 

elaborar um enlutamento correlato a essa perda e se o processo interfere no 

estabelecimento dos vínculos  amoroso no período da adolescência. 

Foi estudado um caso clinico de um jovem que sofreu varias e importantes perdas 

durante seu desenvolvimento. Os instrumentos de investigação utilizados foram entrevistas 

com o genitor sobrevivente ou responsável pela criança, com a avó do jovem participante 

dessa pesquisa e relatos de partes de sessões de psicoterapia realizadas. 

 

Tes.  89 
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Rodriguez, C. Fernanda. O que os jovens têm a dizer sobre a adolescência e o tema da 

morte? Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 

Humano. São Paulo: 2005.  

 

          A pesquisa visa compreender como os adolescentes percebem, refletem e se 

relacionam com o tema da morte e verifica como estes explicam as altas taxas de 

mortalidade na sua faixa etária, e investigou também a necessidade de discutir o tema morte 

com famílias, amigos e profissionais e quais as formas que eles consideram melhor.  

         Dos adolescentes participantes, pode-se concluir que de maneira geral esses não 

percebem a morte como possibilidade pessoal, e ao relatarem perdas de amigo em idades 

próximas, demonstram  frequentemente choque e tristeza, já que os amigos são importantes 

pontos de apoio no processo de identificação. 

 

Tes.  90 

Noda, Fabiana Schiavi. Famílias de mães homossexuais - Relatos das mães. Dissertação 

apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

                O objetivo desta tese foi o de ampliar nossa compreensão sobre a família de 

mulheres homossexuais investigando a experiência familiar destas e o cuidado que tem com 

os filhos. Por um lado os resultados obtidos a partir dos relatos das mães, abordam temas 

semelhantes ao de qualquer mãe (educação, bem estar...), mas por outro evidenciam-se 

temas como revelação às crianças, e a ajuda-los a lidar com preconceitos e informação 

sobre o homossexualismo fora de casa. Muitas mães revelam dificuldades no contar, mas a 

revelação trouxe na maioria das vezes uma melhora na relação entre mãe e filhos. 

 

Tes.  91 

David, Patrícia Cristófaro. Ele - O marido da minha mãe: Atributos do papel de padrasto entre 

adolescentes. Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade 
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Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 

2005. 

 

        A tese investiga os conteúdos do papel familiar e parental atribuídos ao padrasto por 

adolescentes.   

        Os resultados obtidos a partir dos 155 adolescentes participantes, sendo que 51 

moravam com padrastos e os demais viviam em variados outros arranjos familiares foram 

semelhantes a outros resultados já vistos na literatura. Sendo assim, são esperados quais 

quer comportamentos parentais por parte do padrasto e jovens que vivem nesses arranjos. 

Já os adolescentes que não vivem diretamente com padrastos exibem expectativas de papel 

mais flexíveis em relação ao papel dos padrastos. 

 

Tes.  92 

Aguiar, Marília Ávila de Freitas. Luto antecipatório em crianças com câncer. Dissertação 

apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

     A tese trás algumas questões referentes ao processo de compreensão de condição de 

mortalidade bem como ao enfrentamento da própria morte pela criança. Através da análise 

de desenhos feitos por uma criança com câncer, fora de possibilidades terapêuticas, pontos 

importantes foram considerados para a compreensão do que ocorre no mundo interno da 

criança, como ela vivencia o processo, criando um melhor e mais complexo conhecimento 

profissional sobre o assunto, abrindo novas perspectivas de atendimento ao paciente, 

proporcionando melhor qualidade de vida para ele e crescimento dos profissionais 

envolvidos. 

 

Tes.  93 

Koiffmann, Cática. Paradoxos da Maternidade na Síndrome de Prader-Willi. Dissertação 

apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 
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      Este trabalho visa investigar os efeitos do nascimento de uma criança portadora da 

Síndrome de Prader-Willi, caracterizada por uma voraz compulsão alimentar,   no psiquismo 

e na subjetividade da mãe, partindo do pressuposto que um filho com deficiência causa na 

mãe, uma ferida narcísica.  

      Foi realizado um estudo de caso com uma mãe de criança portadora desta síndrome, 

sendo feitas duas entrevistas clínicas, semi-dirigidas, analisadas segundo a Psicanálise, e 

dois paradoxos foram encontrados: Impasse entre o desejo de alimentar, correspondo assim 

ao “ideal materno” e a necessidade de controlar o ato voraz da criança compulsiva. O 

segundo contrapõe condutas  

Antagônicas no tocante à alimentação que devem ser seguidas pela família de acordo 

com a sintomatologia. Além disso propõe uma reflexão a respeito do conflito entre 

idealização do filho imaginariamente perfeito e o luto pelo nascimento da criança deficiente.  

 

Tes.  94 

Santos, Sandra Regina Borges. Bate coração: Apego, Casamento e Recuperação. Tese 

apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

Esta tese teve o propósito de mostrar e compreender a importância do apoio social 

percebido, notadamente o apoio do cônjuge, no processo de recuperação após uma cirurgia 

de Ponte de Safena. Concluiu-se, através da realização de um estude de caso com uma 

mulher recém operada, que as necessidades de cuidados da paciente foram frustradas por 

seu cônjuge, devido não só a influência dos estilos de apego do casal, como também por 

fatores relacionados ao gênero e  cuidados.  

 

Tes.  95 

Weigand, Odila. Grounding na Análise Bioenergética- Uma proposta de atualização. 

Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 
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        Esta tese teve como objetivo aprofundar e atualizar o conceito do grouding na Análise 

Bioenergética. A pesquisa pode ser considerada um projeto social, com o objetivo de 

demonstrar uma aplicação da Análise Bioenergégica que preservasse seu material curativo, 

ao mesmo tempo respeitando princípios de intersubjetividade, inclusão social, cidadania e 

ética, sendo também compatível com a realidade Brasileira. O trabalho foi realizado com um 

grupo, com a intenção de criar recursos para que suas defesas primitivas crônicas pudessem 

se tornar gradualmente desnecessárias.  

      As mudanças ocorridas no grupo foram constatadas por observação subjetiva das 

coordenadoras, manifestações verbalizadas pelas participantes e pela análise do teste HTP. 

EM síntese, caracterizam-se essas mudanças como: melhora na vitalidade e flexibilidade, na 

auto-percepção, no contato social, na maturidade, fortalecimento do ego e possibilidade de 

emergência  de conteúdos pulsionais e traumáticos inconscientes.  

 

Tes.  96 

Ferretti, Vera Maria Rossetti. Arte Terapia: O cuidado com o profissional da Saúde. 

Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

Essa tese teve por objetivo investigar o que os profissionais de UTI revelam sobre 

contribuições que o processo da terapia oferece e em que medida a Arte Terapia reverte 

situações de STRESS.  

Foram realizados dez encontros com quatro  profissionais de UTI da  rede pública de 

saúde , utilizando-se  experimentos em Arte Terapia e coletando reflexões pessoais de cada 

um sobre suas vivências ao processo. 

A Arte Terapia mostrou-se um instrumento Terapêutico adequado ao proporcionar um 

território de troca e elaboração de conflitos e sentimentos gerados pelo stress frente a dor e a 

morte.  
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Tes.  98 

Silva, Evani Zambon Marques. Alcances e limites da Psicologia Jurídica : O impacto da 

Avaliação psicológica na visão das partes envolvidas. Tese apresentada à banca 

examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

Esta tese se firmou na questão da Avaliação Psicológica realizada no âmbito das 

Varas de família e Sucessões do Tribunal Da Justiça  do estado de São Paulo 

A partir de casos que procuram a solução de seus conflitos e família, com 

envolvimento de filhos, foi interesse da tese atingir a ampla compreensão do que as perícias 

significam para os indivíduos submetidos a essas avaliações. 

Foram analisadas 8 entrevistas e os resultados indicaram heterogeneidade na atuação 

dos profissionais, o que gerou discursos e compreensões bastante diversos   sobre o 

trabalho de perícias. O ambiente institucional foi criticado por quase todos os relatos e 

algumas criticas ao laudo e a formação dos peritos também apareceram. Na maior parte dos 

casos, a justiça foi alcançada na instancia jurídica.  

 

Tes.  99 

Rangel, Alda Patrícia F.N. Do que foi vivido ao que foi perdido- O doloroso Luto Parental. 

Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

Esta tese abordou a questão do Luto Parental, visando responder o que acontece com 

os pais enlutados após a perda de seus filhos. Participaram desta pesquisa 24 pais, de 16 a 

71 anos de ambos os sexos, sendo 18 mães e 6 pais. Esses pais perderam ao todo 23 filhos 

de idades entre 5 a 38 anos sendo que suas mortes se davam por causas diversas. Os 

sujeitos foram entrevistados e solicitados para falarem sobre aspectos referentes a morte de 

seus filhos. Destre os aspectos que surgiram, destacaram-se: eficácia do método narrativo 

para o detalhamento das perdas por mais tempo que elas tivessem ocorrido, importância do 

relacionamento pais e filhos frente ao luto, necessidade de compartilhar  e insistir nas 
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lembranças dos filhos, percepção de uma cultura de pais enlutados, ressaltamento das 

qualidades positivas dos filhos e a procura por um significado no pós-morte. 

 

Tes. 100 

Coutinho, M.I.S. “Levanta-te e anda”. Dissertação apresentada à banca examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Ciências 

da Religião. São Paulo: 1997.  

   

Esta tese estuda as definições de invalidez e inválido, as contribuições da psicologia para 

compreender a invalidez, trazendo a visão da psicologia analítica. Fala sobre o invalido na 

mitologia e traz experiências de invalidez.  

 

Tes101 

Daspett,Celina. Um estranho entre nós: A repercussão do diagnóstico de HIV/AIDS na 

trajetória de casais heterossexuais soroconcordantes. Dissertação apresentada à banca 

examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

Esta pesquisa buscou compreender como casais heterossexuais enfrentam sua 

soropositividade, identificando as mudanças em sua vida afetivo-sexual do casal. A pesquisa 

foi realizada no Centro de Controle de deficiências Imunológicas (CCDI) da UNIFESP, e 

participam dele dois casais onde ambos os cônjuges possuem sorologia positiva para HIV 

em fase assintomática. Foram realizadas duas entrevistas com cada casal partindo de um 

roteiro semi-estruturado, onde também foi construído o genograma familiar. As informações 

obtidas foram discutidas através da Teoria Geral dos sistemas e da Teoria do Apego. Foi 

possível perceber pelas narrativas dos participantes, as influências do padrão familiar na 

formação dos casais,desenvolvimento de sua conjugalidade e enfrentamento da 

soropositividade. A infidelidade masculina, causa da ocorrência do vírus nos dois casais, foi 

responsável por sentimentos como raiva,medo,culpa e desespero. Na vida cotidiana, 
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mudanças na vida sexual podendo ocorrer até a abstinência, cuidados com a saúde e 

medicamentos, e perdas relacionadas ao trabalho e manutenção de segredos.   

Atingindo várias esferas da vida de um indivíduo: afetiva, social, espiritual e 

profissional. Este trabalhou visou identificar e descrever perdas provocadas pelos portadores 

do vírus HIV. A amostra foi constituída de 12 sujeitos entre 30-50 anos, usuários do CRT 

DST/AIDS-SP em tratamento com a terapia Anti-viral. O instrumento utilizado foi entrevista 

semi-estruturada, individual que contou com o recurso da gravação. O resultado foi transcrito 

e permitiu o estabelecimento de duas categorias: A das perdas e a da reorganização da vida. 

Na categoria perdas, destacaram-se as perdas de imortalidade, esperança, identidade e 

saúde e perdas secundárias. Essas perdas afetaram a vida do sujeito em muitos aspectos. A 

outra categoria revelou que os sujeitos elaboraram essas perdas e reconstruíram suas vidas 

através de diferentes figuras de apego: religião, família e profissionais da saúde. 

 

Tes102 

Souza, Regina C. Os Lutos da Aids: Da desorganização à reconstrução de uma nova vida. 

Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

Em uma doença como a Aids, geradora de muito preconceito, e considerada por 

muitos como sentença de morte, as perdas podem ganhar grandes proporções na vida de 

um indivíduo, comprometendo sua vida pessoal, social, profissional e espiritual. Nesta tese, 

através da análise das entrevistas individuais, feitas com 12 sujeitos entre 30 e 50 anos, 

usuários do CRT  DST/AIDS-SP em tratamento com a terapia anti-retroviral, pode-se 

encontrar duas categorias: a das perdas e a da reorganização da vida. Entre as perdas 

estavam, as perdas da: imortalidade,identidade, saúde e esperança. Na categoria 

reorganização da vida, apareceu que os sujeitos conseguiram reorganizar suas vidas mesmo 

depois das perdas, através de figuras de apego: a religião, família e profissionais de saúde.  
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Tes. 103 

Benedetti, Carmen. Condutas alimentares e funcionamento de famílias de grandes obesos. 

Tese apresentada à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo para 

obtenção do título de doutor em Ciências da Saúde. São Paulo: 2006. 

 

    O objetivo do presente trabalho é o de caracterizar as condutas alimentares e o 

funcionamento da família do obeso candidato da cirurgia de obesidade. Os resultados 

indicaram que os hábitos alimentares são determinados pela escolha da mãe. Hábitos do 

final de semana atendem ao binômio funcionalidade e prazer.O preço determina nas 

aquisições dos alimentos e o consumo calórico exagerado é um aspecto observado em toda 

família, e não apenas no obeso. 

 

Tes. 104 

Pereira, Maria da Conceição. Um mito que cai: O vôo e a rota do homem na aviação 

contemporânea. Dissertação apresentada à banca examinadora da Universidade Católica de 

Pernambuco para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. Recife: 2006. 

 

A pesquisa visou entender a subjetividade do trabalhador da aviação frente às suas 

atividades e os sofrimentos psíquicos que experimenta com as mudanças advindas à partir 

da pós modernidade. O cenário desta tese, centra-se na experiência do piloto, considerando 

mudanças tecnológicas e das próprias condições de trabalho. A partir da visão 

fenomenologia a pesquisa buscou saber através das falas dos pilotos conhecer o sentido que 

cada um atribui à sua atividade no mundo aeronáutico atual., seus sofrimentos e 

possibilidades de enfrentamento. As respostas indicam gradual perda da identidade devido a 

automação das aeronaves e medo do desemprego.  

 

Tes. 105 

Carneiro, S.V. Lágrimas no berço: Luto Familiar por natimorto. Dissertação apresentada à 

banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título 

de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 
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         A pesquisa trabalha com o processo de luto familiar por natimorto, em que a gravidez 

segue seu curso normal, mas a criança nasce morta.  

         Os objetivos desta tese são reconhecer a existência de um processo de luto 

subseqüente a ocorrência de Natimorto e seu impacto sobre o sistema familiar como um 

todo; Identificar padrões de reação e adaptação ante a tal ocorrência por parte da família; e 

identificar maneiras de auxiliar a família em seu processo de luto por natimorto.  

          Pode-se concluir através da pesquisa que dois fenômenos foram muito freqüentes: o 

desconforto causado pela falta de provas da existência do bebê e a culpa, ora auto dirigida, 

ora dirigida ao médico ou a equipe hospitalar. Nenhuma família desejava uma gravidez 

subseqüente.  

 

Tes. 106 

Galante-Nassif, M.R. Vínculos Afetivos e respostas ao estresse em pacientes com câncer de 

mama. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de doutorado em Psicologia Clínica. São Paulo: 2005. 

 

A tese visa a investigação multidisciplinar da relação mente-corpo em caso de câncer 

de mama. Tem como objetivo estudar a relação entre laços afetivos desenvolvidos na 

infância, sua repercussão na vida adulta e a ligação destes com a resiliência da pessoa em 

momentos de estresse, em pacientes com câncer de mama.  

As participantes apresentaram o padrão de apego inseguro, desorganizado/ 

desorientado, devido a situações amedrontadoras, além de inseguras, relacionadas as suas 

figuras de apego primárias e este padrão operativo interno se repetiu em seus laços afetivos 

na vida adulta. As dificuldades em estabelecer e manter relações afetivas responsivas e 

estáveis estiveram presentes nas situações estressantes que demandavam apoio, como no 

surgimento e tratamento do câncer de mama, dificultando recursos de enfrentamento. 
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Tes. 107 

Toloi, M.D.C. Filhos do divórcio: como compreendem e enfrentam conflitos conjugais no 

casamento e na separação. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de doutorado em Psicologia 

Clínica. São Paulo: 2006. 

 

O objetivo do trabalho foi investigar como os adolescentes compreendem e enfrentam 

conflitos conjugais no casamento e na separação. Os resultados demonstraram que os 

conflitos interpessoais são identificados como fenômenos gerados por características 

intrínsecas e particulares dos genitores. Os adolescentes não identificam aspectos 

interacionais e dinâmicos na construção e manutenção das discórdias, nem mesmo nas 

demandas da conjugalidade. Dentre os temas eliciadores de conflitos, a questão econômica 

e as praticas educacionais são os mais comuns, sendo que o aspecto financeiro permeia 

todas as instâncias de escalonamento. O ajustamento de crianças e adolescentes pode ser 

observado através da atuação dos processos cognitivos e emocionais quando eles tentam 

alterar o fator de estresse, causado pelos conflitos, através da solução de problemas.     

   

Tes. 108 
Loduca, Adriana. O tratamento da dor crônica na minha biografia – um estudo sobre a 

compreensão psicológica da adesão ao tratamento na clínica de dor. Tese apresentada à 

banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título 

de doutorado em Psicologia Clínica. São Paulo: 2007. 

 

 O objetivo da tese foi de compreender a inserção da dor na história de vida de 

indivíduos que sofriam de quadros álgicos crônicos na busca de indicadores que pudessem 

influenciar na adesão aos tratamentos propostos na Clínica de Dor.  

  

Tes. 109 

Gouveia-Paulino, Fernanda A.C. Cuidando de quem cuidava: As transformações familiares 

diante de condições crônicas incapacitantes na meia-idade. Tese apresentada à banca 
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examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

doutorado em Psicologia Clínica. São Paulo: 2006. 

 

O trabalho teve como objetivo compreender o impacto das situações de cronicidade 

na meia-idade, especialmente nos quadros de incapacitação com necessidade de 

reorganização do funcionamento familiar. Foi realizada uma investigação qualitativa da qual 

participaram oito famílias. A coleta de dados incluiu entrevista semi-estruturada, genograma 

familiar e parte do instrumento Entrevista Familiar Estruturada (EFE). Os resultados 

favoreceram a compreensão das transformações familiares diante de condições crônicas 

incapacitantes em adultos de meia-idade, sob o prisma de um evento familiar.  

A compreensão aprofundada de cada caso com a apreensão dos significados e 

crenças, bem como a aproximação do sofrimento das famílias permitiu a elaboração de 

reflexão sobre a postura profissional, critérios para a investigação clínica e o alcance da 

psicologia da saúde no oferecimento de intervenções a famílias em situação de adoecimento.     

 

Tes. 110 

Tinoco, Valéria. O luto em instituições de abrigamento: um desafio para cuidadores 

temporários. Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 

2007. 

 

 Trata-se de um estudo qualitativo que buscou conhecer e refletir sobre o luto e os 

fatores de risco e proteção presentes no processo de institucionalização da criança a partir 

da prática de seus cuidadores.  

 

Tes. 111 

Biaggi, Sylvia Dantas. Migração de retorno: um estudo das influências psicossociais do 

retorno ao país sobre jovens brasileiros. Dissertação apresentada à banca avaliadora da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Social. São 

Paulo. 
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      Esta tese teve objetivo estudar a produção dos sentidos gerados nos contextos de 

conversação entre um grupo de jovens brasileiros, em relação à vivência da migração de 

retorno ao seu país de origem: motivações da imigração, narrativas em relação ao clima 

familiar e social no momento da imigração e descrições geradas em relação às condições 

materiais e psicológicas dos mesmos ao imigrar.  

 

Tes. 112 

Silva, Janaína Corazza B. Desenvolvimento humano na velhice: um estudo sobre as perdas 

e o luto entre mulheres no início do processo de envelhecimento. Dissertação apresentada à 

banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em 

Psicologia. São Paulo: 2007. 

 

 O trabalho teve como objetivo investigar as perdas vividas por mulheres que estão 

envelhecendo e as formas de enfrentamento do luto e reestruturação de suas vidas 

considerando que a velhice é uma fase do desenvolvimento marcada por múltiplas perdas 

significativas que demandam um doloroso trabalho psíquico para elaboração e readaptação.  

 

Tes. 113 

Quirino, Gina G. O médico diante da morte na urgência e na emergência: reflexões sobre o 

“ser médico”. . Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte para obtenção do título de mestre em Psicologia. Natal: 2007. 

 

Esta dissertação, de caráter fenomenológico-existencial, visa compreender a 

experiência de médicos que trabalham em urgência e emergência, diante da morte. Muitas 

vezes as perdas geram sentimento de impotência e culpa, bem como questionamentos sobre 

suas atuações durantes as tentativas de salvar vidas. Verificou-se, a partir deste estudo, a 

importância de algum tipo de intervenção, a fim de que os médicos possam elaborar as 

questões sobre  
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Tes. 114 

Leifert,Maria Gabriela M. Migração de Retorno: Psicoterapia breve em jovens brasileiros, um 

diálogo entre psicologia intercultural e construcionismo social. . Dissertação apresentada à 

banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em 

Psicologia. São Paulo: 2007. 

Este trabalho tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre o campo da 

experiência da migração de retorno, estudando o impacto dessa vivência sobre os jovens 

brasileiros que retornam ao país depois de um período  no exterior. 

A análise dos resultados, indica que no processo de migração de retorno, ocorre a 

atualização de questionamentos ligados à família de origem e  ao grupo social, os quais 

foram motivadores, em grande parte do ato de e/imigração. A migração de retorno envolve 

um novo processo de aculturação na medida em que, ao retornar, o sujeito deve fazer uma 

negociação entre os significados adquiridos no exterior e a nova condição social e familiar 

encontrada em seu país de origem. Essa experiência pode promover uma ampliação do self, 

pois os novos significados ao serem integrados, expandem as possibilidades do sujeito ante 

a compreensão da realidade. 

 

Tes. 115 

Santos, Ana Beatriz B. A primeira Hora - As dificuldades e desafios dos profissionais de 

psicologia em tratar e compreender pacientes com ideação ou tentativa de suicídio. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de mestre em Psicologia. São Paulo: 2007. 

    

Este estudo tem como objetivo verificar as dificuldades e necessidades dos 

profissionais de psicologia no atendimento e acompanhamento a pacientes com a demanda 

do suicídio. Foram entrevistadas cinco psicólogas, que relataram sobre suas experiências.  

Ao final da análise de cada entrevista foram arrolados os principais temas abordados: 1) o 

que é o suicídio e tentativa de suicídio, 2) tema tabu, 3) a família,  4) atuar em instituições,5) 

a equipe multiprofissional, 6) atuar em consultório, 7) o psicólogo, 8) a formação. Observou-

se que é de grande importância a discussão do tema nas disciplinas durante a formação do 
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psicólogo, a busca de aprimoramento depois de formado, buscar supervisão dos casos 

atendidos e terapia pessoal afim de que se possa elaborar conteúdos pessoais 

principalmente aqueles que se aproximam aos conteúdos trazidos pelo paciente. 

   

 

Tes. 116 

Casarin, Sônia. Síndrome de Down: caminhos da vida. Tese apresentada à banca avaliadora 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de doutor em 

Psicologia clínica. São Paulo: 2007. 

 

Este trabalho visou analisar o universo relacional do indivíduo com Síndrome de 

Down, verificando a relação entre as necessidades do desenvolvimento e os contextos 

interacionais, buscando compreender a mutualidade de influência existente entre a pessoa e 

tais contextos. Este estudo teve como participantes quatro pessoas com Síndrome de Down 

que se encontravam em fases diferentes do curso de vida: Infância, adolescência, idade 

adulta e terceira idade. Foram envolvidos no estudo outros contextos de sua vivência: família, 

escola, local de trabalho e atividades esportivas. A pesquisa foi realizada por meio de 

estudos de caso  e a entrevista foi utilizada para obtenção dos dados. Segundo a análise dos 

dados, foi constatado que em todas as fases da vida a família aparece como principal 

impulsionadora do desenvolvimento humano, sobretudo das pessoas com Síndrome de 

Down e as condições da sociedade ampla influenciam na maneira como a família utiliza seus 

próprios recursos. 

(CD da tese no porta Cds). 

 

Tes. 117 

Silva, Geórgia.S.N. A construção do “ser médico” e a morte: significados e implicações para a 

humanização do cuidado.  Silva, G.S.N. Tese apresentada à banca avaliadora da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em Psicologia Clínica. São 

Paulo: 2006. 
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A partir da narrativa de médicos em processo de formação, buscou-se compreender o 

processo de construção do “ser médico” e sua relação com o fenômeno da morte, com 

finalidade de investigar em que medida essa relação contribui para promover o 

distanciamento entre as tecnociências médicas e os processos dialógicos do cuidar no 

cotidiano da prática médica. Realizou-se uma pesquisa qualitativa com estudantes de 

medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, escolhidos entre todos os 

períodos de formação. Para a produção das narrativas foram combinadas duas estratégias 

tecno-metodológicas: entrevistas em profundidade com roteiro e oficinas com utilização de 

“cenas” projetivas, objetivando maior profundidade e segurança na análise interpretativa.  

 Apesar de inseridos em uma cultura social e institucional de negação da morte, os 

entrevistados demonstram sensibilidade à re-humanização do processo do morrer. A 

iniciação anatômica define um tipo de percurso a ser trilhado, baseado na expropriação da 

subjetividade, onde o distanciamento das emoções é a garantia do conhecimento objetivo. 

Os estudantes transitam entre dois cenários, com escassos modelos, poucas experiências 

para nominar e lidar com a morte, e muitos paradoxos.        

 

Tes. 118 

Farias, Luryaga P. Vivência dos Pais: à espera do transplante hepático para seu filho. 

Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do 

título de Mestre em Psicologia Clínica. São Paulo, 2009. 

 

Essa pesquisa teve como objetivo examinar a vivência dos pais que esperam pelo 

transplante hepático do filho. A pesquisa foi realizada no Instituto do Fígado de Pernambuco 

(IFP) com quatro mães participantes. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e 

também foi realizada a análise temática. No exame dos dados pode ser observado que essa 

vivência para os pais é marcadamente complexa, expressa pela variedade de categoria e 

pelos núcleos de sentido que compõem a situação.  

Esse estudo visou contribuir para o delineamento da situação, situando as dificuldades 

e apontando a necessidade de atenção aos pais, abrindo espaço para que diversos aspectos 

componentes dessa situação complexa se expressem.  
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Tes. 119 

Maso, Julia S. “O estar hemiplégico”: O Processo de Luto Simbólico do Corpo em Pessoas 

Hemiplégicas por Acidente Vascular Cerebral. Dissertação apresentada à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de Mestre em psicologia clínica. 

São Paulo, 2009. 

 

Este estudo teve como objetivo compreender e descrever a problemática da pessoa 

portadora de hemiplegia por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o processo de luto 

simbólico pelo corpo com seqüelas. Foi realizado um estudo qualitativo embasado na Teoria 

do Apego de John Bowlby, do qual participaram quatro pacientes adultos portadores de 

hemiplegia.  

Diante dos resultados encontrados, conclui-se ser importante identificar as expectativas da 

pessoa portadora de deficiência e os significados atribuídos à experiência de adoecer e 

tornar-se hemiplégico.  

 

Tes. 120 

Valle, Elizabeth R.M. Ser-no-mundo com o filho portador de câncer: hermenêutica de 

discursos de pais. Tese apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de doutor em Psicologia Escolar. São Paulo: 1988. 

 

 Tese de doutorado em psicologia escolar, que busca uma forma de acesso ao ser-no-

mundo de pais com filhos portadores de câncer. Foi utilizado o método fenomenológico, na 

análise do discurso dos pais, em quinze reuniões multiprofissionais de um hospital. Foram 

analisados como os pais se defrontam com seu filho portador de câncer e o que significa 

para ele cuidar deste filho doente.   

 

Tes 121 

Santis, M.I. O discurso não-verbal do corpo no contexto psicoterápico. Tese apresentada à 

banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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O trabalho foi inspirado na psicologia analítica e tem como objetivo demonstrar a 

importância do discurso não verbal do corpo no contexto psicoterápico. A autora propõe uma 

abordagem corporal, por meio do processo de relaxamento calatônico dentro de um trabalho 

psicoterápico, como instrumental que o terapeuta torna disponível para o uso do paciente em 

seus confrontos com o mundo interno e a realidade objetiva.  

 

Tes. 122 

Santos, Renato C. S. Luto do adoecimento e criatividade: O uso da arte terapia com crianças 

com câncer. Projeto de Pesquisa em Iniciação Científica do curso de Psicologia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo orientado pela Professora Doutora Maria Helena Pereira 

Franco.   

 

O objetivo desta pesquisa foi estudar a elaboração e a significação do luto por meio de 

simbolizações feitas no contexto artístico. Para a construção deste estudo foi utilizada uma 

pesquisa qualitativa. O participante foi um menino de 10 anos com diagnóstico com 

osteosarcoma. Foram realizados dois encontros com o participante, e um com o responsável, 

para explicar a pesquisa e recolher informações sobre o curso e o desenvolvimento da 

doença. Os instrumentos utilizados foram criações artísticas espontâneas e dirigidas, 

conforme a definição de Malchiodi (1999/2007). Após a realização de cada desenho, foi 

requisitado que o participante contasse sobre o desenho feito.  

 

Tes.123 

Poles, K. O desenvolvimento do conceito de morte na UTI pediátrica. Tese apresentada à 

banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em 

Enfermagem. São Paulo: 2006. 

 

A presente pesquisa buscou dar continuidade a linha de trabalho nos cuidados da 

família que vivencia a morte de um filho na UTI, pretendendo ampliar e aprofundar o 
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conhecimento sobre o conceito de morte digna a partir da perspectiva de médicos e 

enfermeiras da UTI pediátrica.  

 

Tes.124 

Marraccini, Eliane M. Um eu em ruína: um estudo sobre a perda. Tese apresentada à banca 

avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de 

doutor em Psicologia Clínica. São Paulo: 2007. 

 

Esta pesquisa clínica em psicanálise é o estudo da difícil condição psíquica de 

algumas pessoas após enfrentarem a perda junto a um ser amado. A autora pensou ser 

necessário investigar a característica da perda que os revelava sem sustentação interna para 

enfrentar e concluir o luto, o que conduziu ao estudo da natureza e das condições do vínculo 

com esse ser amado. A investigação teve por base, fundamentalmente, os esquemas 

conceituais psicanalíticos de S. Freud, M. Klein e D.W. Winnicott, pela perspectiva que 

ofereciam para o estudo do luto impossível e o conseqüente estado de ruína pessoal em que 

a paciente estudada se encontrava. 

 

 

Tes.125 

Carmo, Jorge R. O processo de luto na interrupção de gestão por feto anencéfalo. 

Dissertação apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2007. 

 

O luto sofrido pela morte de um bebê anencéfalo não é considerado socialmente 

significativo, pois considera-se que não houve tempo de a mãe se vincular ao bebê. A 

pesquisa teve por objetivo analisar e compreender o processo de luto por meio de um estudo 

de caso relacionado à interrupção da gestação por feto anencéfalo, identificando 

características e particularidades como a questão da igreja e do apoio familiar e social neste 

tipo de perda. Ao longo da pesquisa observou-se que as características da história da 

gestação influenciam no desenvolvimento do processo de luto.  
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Tes.126 

Prizanteli, Cristiane, C. Coração Partido: o luto pela perda do cônjuge. Dissertação 

apresentada à banca avaliadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para 

obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo: 2008. 

 

Várias pesquisas buscam entender por que grande parte das pessoas enlutadas pela 

perda do cônjuge tem sua saúde afetada. O estresse causado pela perda está, 

aparentemente, associado a um tipo de cardiopatia denominado Síndrome do Coração 

Partido cujos sintomas se assemelham aos de uma taque cardíaco. A presente pesquisa visa 

compreender o processo do luto por viuvez com apresentação de sintomas cardíacos sem 

causa orgânica.  

  

Tes.127 

Jurkiewicz, Rachel. Vivências de perdas: relação entre eventos significativos, luto e 

depressão, em pacientes internados com doença arterial coronariana. Tese apresentada à 

banca avaliadora da Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em 

Ciências. São Paulo: 2008. 

 

Vivência de perdas é um termo criado a partir do atendimento a cardiopatas 

internados e diz respeito ao processo de luto desencadeado por eventos significativos. O 

objetivo da pesquisa é investigar vivência de perdas, estados de luto e de depressão em 

pacientes com os diagnósticos médicos de infarto agudo do miocárdio e angina. Foram 

avaliados 44 pacientes.  

 

 

Tes.129 

Barros, Elizabeth N. Tradução e validação do Texas Revised Inventory of Grief (TRIG): 

Aplização em pais enlutados pela perda de um filho por câncer pediátrico. Dissertação 
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apresentada à Fundação Antônio Prudente para a obtenção do Título de Mestre em 

Ciências. São Paulo: 2008.  

 

A pesquisadora traduziu e adaptou à cultura brasileira um instrumento americano para 

medir as variáveis que influenciam o processo da morte e do luto. Esse instrumento foi 

aplicado em 15 pais que perderam seus filhos por câncer pediátrico. O objetivo da pesquisa 

e do uso do instrumento traduzido foi tentar discriminar os sentimentos e ações do enlutado 

nos momentos próximos ao falecimento e no momento presente para melhor compreensão 

dos pais em situação de luto.  

 

Tes.130 

Salgueiro, Juliana P. Descrição e compreensão dos processos de perdas e luto vivenciados 

por uma pessoa com Esclerose Lateral Amiotrófica. Dissertação apresentada ao Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de mestre em Psicologia. 

São Paulo, 2008. 

 

O objetivo do trabalho é descrever e analisar os processos de luto e perdas 

progressivas, vividos por uma pessoa idosa com Esclerose Lateral Amiotrófica, consciente 

destas perdas. A pesquisa é qualitativa com enfoque fenomenológico a partir do estudo de 

um caso.  

 

Tes.131 

Bento, Joely Helena R. Atendimento domiciliário: interação entre equipes e familiares. 

Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo, 2008 

 

A tese visa esclarecer os seguintes aspectos da interação entre equipes 

multidisciplinares e familiares de doentes crônicos: a relação que essas equipes estabelecem 

com as famílias, a percepção dos integrantes dessas equipes sobre a relação da família com 

o doente e sobre aspectos gerais do próprio trabalho realizado no domicílio.  
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Tes.132 

Poles, Kátia. O desenvolvimento do conceito de morte digna na UTI pediátrica. Tese 

apresentada à Escola de enfermagem da Universidade de São Paulo para obtenção do título 

de Doutor em enfermagem. São Paulo, 2008. 

 

O trabalho teve como objetivo geral desenvolver o conceito de morte digna da criança na UTI 

pediátrica. A morte digna ocorre em um contexto de veracidade e parceria entre a equipe e a 

família, no qual é possível expressar expectativas e receios. O resultado da morte digna, 

segundo a pesquisadora, é o alívio do sofrimento tanto da criança como da família.  

 

Tes. 133 

Norgren, Maria de Betânia P. Competência social e arte terapia em um programa de 

intervenção na escola. Tese apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

para obtenção do título de Doutor em psicologia clínica. São Paulo, 2009. 

 

Este doutorado teve por finalidade desenvolver e avaliar a efetividade de um programa 

de promoção de competências sociais e emocionais com o intuito de facilitar a transição da 

4ª para a 5ª série do ensino fundamental em curto prazo.  

O método utilizado foi a pesquisa-intervenção/ qualitativa, no contexto da clínica-social.  

A maioria dos alunos que participou do programa teve desempenho melhor ou igual ao 

esperado, confirmando que a intervenção realizada contribuiu para a adaptação dos alunos 

em curto prazo, mostrando-se efetiva no desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais.     

 

Tes. 134 

Decat, Cristiane S. Avaliação diagnóstica do Distress: Contribuições para Rotina de 

Atendimento em Serviço de Oncologia.  Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia 

da  Universidade de Brasília para obtenção do título de Mestre. Brasília, 2008. 
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O presente estudo teve como objetivo geral subsidiar ações de intervenção e 

prevenção junto a pacientes com câncer e contribuir para melhor fundamentar a adoção de 

medidas de avaliação de distress em unidades de tratamento oncológico. 

Foi feita uma análise qualitativa e quantitativa. Os resultados demonstram que a alta 

incidência de distress evidenciou a necessidade de manejo efetivo das conseqüências 

emocionais do diagnóstico e tratamento, bem como o interesse clínico de incluir TD na rotina 

de atendimento em serviço de oncologia.  

 

Tes. 135 

Parisi, Silvana. Separação amorosa e individuação feminina: uma abordagem em grupo de 

mulheres no enfoque da Psicologia Analítica. Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor. São Paulo, 2009.  

 

O presente trabalho teve como objetivo a compreensão da separação amorosa 

vivenciada pela mulher de meia idade relacionada ao processo de individuação através de 

um trabalho realizado em grupo vivencial sob a perspectiva simbólico arquetípica.  

 

Tes. 136 

Santos, Maria Celeste C.L. A morte assistida: considerações éticas e filosóficas. Projeto de 

tese para a obtenção do título de Doutor em Filosofia. São Paulo: 2006. 

 

O capítulo apresentado no projeto explica o princípio de autonomia do paciente em 

relação ao final de sua própria vida e o consentimento informado. A expressão da vontade de 

morrer reacende o debate ético e filosófico-existencial sobre a problemática da morte e do 

processo de morrer.  

 

Tes. 137 

Formiga, Marcelle Napoleão do Rêgo. O processo de luto no psicodrama bipessoal. 

Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo, 2009. 
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 O trabalho é um estudo teórico a respeito da teoria do apego, o processo de luto e a 

teoria do psicodrama e tem como objetivo apresentar considerações teóricas acerca da teoria 

do apego e do psicodrama, bem como discorrer sobre a psicoterapia psicodramática 

bipessoal com pacientes enlutados.  

 

 

Tes. 138 

Silva, Daniela Reis e. E a vida continua... O processo de luto dos pais após o suicídio do 

filho. Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo, 2009. 

 

 O suicídio é um ato complexo considerado problema de saúde pública, e pouca 

atenção tem sido dispensada aos sobreviventes. Este trabalho trata do processo de luto de 

pais por suicídio de um filho por englobar duas variáveis de potencial risco para o 

desenvolvimento do luto complicado: a perda de um filho e a morte por suicídio. Examina o 

processo à luz do paradigma sistêmico. Adota uma metodologia de abordagem qualitativa, 

mediante um estudo de caso que envolve uma mãe enlutada há um ano e três meses. Utiliza 

como instrumento uma entrevista semi-estruturada e a construção do genograma familiar. 

 

Tes. 139 

Fahl, Lígia Gomes. Dando visibilidade à atuação do enfermeiro pela internet: um estudo de 

sua influência sobre as representações sociais do adolescente. Tese apresentada à banca 

examinadora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de doutora em Enfermagem. São Paulo, 2007. 

 

 Alunos do ensino médio são influenciados pela imagem e pelo conhecimento que têm 

de determinada profissão ao fazerem sua escolha profissional. Este estudo objetivou avaliar 

se a exposição a uma mediação pela internet que explorasse papéis e campos de atuação 

do enfermeiro no Brasil hoje poderia influenciar na construção da representação social que 
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estudantes do ensino médio têm do enfermeiro e da Enfermagem.  Metodologia: Estudo tipo 

survey exploratório com abordagem qualitativa utilizando referencial teórico das 

Representações Sociais de Moscovici, tendo como sujeitos alunos do terceiro ano do ensino 

médio, desenvolvido em três etapas principais: 1 – Análise da representação social de 19 

alunos quanto à imagem do enfermeiro e da Enfermagem; 2 - Elaboração e construção de 

um site explorando os campos de atuação do enfermeiro hoje no Brasil; 3 – Análise das  

 

 

 

 

 

 

representações de 10 alunos após a navegação no site, utilizando o discurso do sujeito 

coletivo como referencial metodológico nas Fases I e III. 

 

Tes. 140 

Rodrigues, Márcia Maria Coelho. A experiência da mãe por ter um filho natimorto. 

Dissertação apresentada à banca examinadora da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo para obtenção do título de mestre em Enfermagem. São Paulo, 2009. 

 

 Natimorto é a morte do produto da gestação, antes da expulsão do corpo materno. 

Para a mãe, a noticia da morte do filho durante o período da gestação é traumática que, na 

expectativa de uma vida, encontra o desespero e a tristeza. Este estudo teve como objetivo 

compreender a experiência da mãe diante do filho natimorto. O referencial teórico adotado foi 

a teoria do luto e como referencial metodológico, o interacionismo interpretativo para análises 

das narrativas das nove mães que passaram pela experiência de ter um filho natimorto. 

 

Tes. 141 

Borges, Verônica Alves. O processo de tornar-se cuidador principal do paciente renal crônico 

em hemodiálise. Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade 
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Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica. São Paulo, 

2009. 

 

 O processo de se tornar cuidador principal do paciente renal crônico em hemodiálise 

foi estudado por meio de uma investigação de natureza qualitativa, realizada com oito 

participantes do sexo feminino, acima de 19 anos, com laços biológicos e a principal 

responsabilidade do cuidado. Os dados foram coletados por meio de entrevista 

semiestruturada com perguntas elaboradas a partir da versão brasileira validada na escola 

Burden Interview (SCAXUFCA, 2002) e do Inventário de Burnout de Maslach – Human 

Services Survey (MASLACH & LEITER, 1997), versão brasileira validada (CARLOTTO & 

CÂMARA, 2007). A análise dos dados ocorreu a patir da Teoria do Apego de John Bowlby, e  

indica que há grande impacto objetivo (tais como rotina diária, saúde, convivência familiar e 

social, profissão, finanças) e subjetivo (estresse mental) na vida do cuidador. Além disso, a 

síndrome de burnout pode ser considerada como diangóstico possível para o conjunto de 

sintomas encontrados no cuidador principal do paciente renal crônico. Novos estudos são 

necessários para ampliar o conhecimento sobre burnout nos cuidadores de pacientes 

crônicos em geral, pois cada doença exige respostas individualizadas do cuidado.  

 

Tes. 142 

 

Rodrigues, Cláudia Fernanda. Falando de morte na escola: o que os educadores têm a 

dizer?  Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutora em Psicologia. São Paulo: 2010 

 

Esta pesquisa investigou: a) quais temas relacionados à morte e à adolescência estão 

presentes no contexto escolar pelo olhar do educador; b) como estes temas são abordados 

na escola; c) os sentimentos e o preparo dos educadores; d) quais são as possíveis formas 

de intervenção, entre educadores e alunos adolescentes.  Foi utilizada a abordagem 

qualitativa na coleta e na compreensão dos dados.  Participaram desta pesquisa sete 

profissionais da área da educação que atuam com adolescentes.  Foram realizadas 
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entrevistas individuais e categorias temáticas foram destacadas com o intuito de formar os 

eixos de análise.  Os educadores falaram sobre o papel da educação e sua relação com o 

tema da morte, uma vez que a escola é vista por eles como instituição sócio-educativa e 

voltada ao desenvolvimento integral dos alunos. As possibilidades de atuação com 

adolescentes ainda não são claramente percebidas, pois o tema da morte é pouco abordado 

nas escolas. Os educadores mencionaram dificuldades e falta de tempo para preparo, 

necessidade de reforma curricular, além da sobrecarga de tarefas já assumidas.  As várias 

mortes são vistas como temáticas pertinentes à escola, mas eles consideram que esta tarefa 

deve ocorrer em parceria com outras instituições, como universidades, secretarias de 

educação, clinicas-escola e com a família dos alunos.  

 

 

Tes. 143 

Magalhães, Suzane Bandeira de. A experiência de cuidadores diante da morte. Dissertação 

apresentada à banca avaliadora da Universidade do Salvador para obtenção do título de 

Mestre em Psicologia. Salvador: 2009. 

 

O presente estudo, conduzido sob a perspectiva teórica da psicologia hospitalar, da psico-

oncologia e da hermenêutica, tem como objetivo a experiência dos cuidadores frente à morte 

e visou identificar os significados construídos acerca da morte e do dar cuidados nas 

pessoas pesquisadas (familiares e profissionais). Para isso, foi realizado um grupo focal com 

roteiro semi estruturado com os profissionais de uma equipe de atendimento domiciliar para 

pacientes terminais de um hospital de referência em oncologia na cidade de Salvador/BA. 

Além disso, foram realizadas entrevistas com dez familiares cuidadores de pacientes 

terminais de câncer. Como resultado da análise do grupo focal, foram definidas quatro 

categorias (formação do cuidador, concepções de cuidador, desafios do trabalho e crenças e 

atitudes sobre a morte) que os profissionais relataram sobre a sua prática. Como resultado 

da análise das entrevistas com os familiares eles referem sobre a construção dessa 

experiência e refletem sobre os desafios do dar cuidados e sobre a morte. Por final foi feita 

uma análise comparativa entre os dois grupos frente a essas quatro categorias. 
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Tes. 144 

Rangel, Alda Patrícia Fernandes Nunes. Do que foi vivido ao que foi perdido: o doloroso luto 

parental. Dissertação apresentada à banca avaliadora da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutora em Psicologia. São Paulo: 2005 

 

A morte de filhos leva os pais a uma ruptura brusca com o mundo anterior à morte, fazendo 

com que sejam forçados a grandes mudanças na vida tal como era vivida. Este estudo teve 

por objetivo investigar o que acontece a pais enlutados após a morte de seus filhos. A 

análise de conteúdo identificou dez temas principais: a história pessoal do(s) filho(s) antes da 

morte; a historia da morte e do morrer; os rituais da morte; o impacto inicial da perda; o luto 

dos pais; a continuidade da conexão com o filho morto; o relacionamento conjugal no pós 

perda; o luto como processo social; aspectos transcendentais da perda; e outros. Dentre os 

aspectos estudados destacaram-se: a eficácia do método de narrativas em proporcionar 

reproduções ricas e detalhadas da história dos filhos mortos, independentemente do tempo 

que se passou desde a perda; a importância do relacionamento pais-filhos na complexidade 

do luto parental; a necessidade dos pais de compartilhar reproduções ricas e detalhadas das 

histórias dos filhos mortos; uma insistência nas lembranças do(s) filho(s); a percepção de 

uma cultura de pais enlutados; um ressaltamento das qualidades positivas do(s) filho(s) e a 

procura por um significado no pós morte.  

 

Tes. 145 

D’ORIO, Rosana Teresinha. Histórias de fins, histórias sem fins... um estudo sobre rituais no 

processo de luto. Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo para obtenção do título de Doutora em Psicologia. São Paulo: 2010 

 A finalidade desta tese foi compreender o papel dos rituais no processo de luto 

originado por situações de catástrofes. Tendo em vista a Teoria do Apego e as contribuições 

posteriores dessa abordagem, acrescidas dos estudos sobre o significado da morte e dos 

rituais no processo de luto, realizamos uma pesquisa qualitativa com pessoas que tiveram 

perdas em um acidente aéreo.  Com esse objetivo, pesquisamos como se deu o processo de 
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luto, se receberam algum tipo suporte social e como os parentes enlutados se encontram na 

atualidade. Os dados foram agrupados em dois blocos denominados de fatores de risco e 

fatores de proteção.  Destacamos que nos casos de enlutamento por perdas devidas às 

situações de catástrofes, os rituais podem atuar como um fator de proteção para a melhor 

elaboração do processo de luto traumático, e, considerando que nesse tipo de morte eles 

devem ocorrer tanto na esfera pública quanto na privada, constatamos que, se manifestos 

apenas em uma dessas duas dimensões, não ganham sentido de suficiência, nem 

confirmam, nem reconhecem, tanto para o enlutado quanto para comunidade, a existência 

ímpar do que foi perdido. Neste sentido, não é opcional, mas necessária, sua manifestação 

em ambas as dimensões. (Texto do autor). 

 

Tes. 146 

Torlai, Viviane Cristina. A vivência do luto em situações de desastres naturais. Dissertação 

apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica para obtenção do 

título de Mestre em Psicologia. São Paulo, 2010.  

Este estudo tem por objetivo analisar a vivencia do luto de pessoas que passaram por 

perdas decorrentes de desastres, especificamente as inundações na cidade de Blumenau, 

Santa Catarina, em novembro de 2008.  (texto do autor) 

Foram analisadas entrevistas semidirigidas  em cinco participantes residentes em moradia 

provisória ou subsidiada pela prefeitura, e que apresentam laudo de interdição de residência, 

impossibilitando a família de retornar a ela.   

 

Tes. 147 

Mazorra,Luciana. A construção de significados atribuídos à morte de um ente querido e o 

processo de luto. Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica para obtenção do título de Doutor em Psicologia. São Paulo, 2009.  

 Este estudo tem como objetivo investigar a construção de significado no processo de 

luto, na vida adulta, à luz do Modelo Dual do Luto e da Teoria do Apego. Tendo em vista que 

entende-se que os significados atribuídos pela pessoa enlutada à morte de um ente querido 

podem refletir elaboração ou complicação do luto e atuar como fatores facilitadores ou 
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dificultadores desse processo, as questões que pretendemos apreender apresentam-se da 

seguinte forma: os quais os signifcados atribuídos à  morte de um ente querido e qual sua 

relação  com o processo  de elaboração do luto? (texto do autor) 

 

 

Tes. 149 

Dias, Vera Lúcia. Mensagens Psicografadas e a Elaboração do Luto.  Trabalho apresentado 

ao Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica, como exigência parcial 

para a obtenção do título de Mestre em Psicologia Clínica, sob a orientação da Prof. Dra. 

Maria Helena Pereira Franco.  

  

 Pelo presente estudo procuramos compreender qual o significado do recebimento de 

mensagens psicografadas no processo de luto de familiares que sofreram perdas 

significativas.  

 Para tal utilizamos estudos teóricos sobre apego, perdas, morte, luto, espiritismo e o 

que aqui entendemos como interface entre essas experiências, a procura pelo familiar 

perdido por estas mensagens.  

 Em termos metodológicos, procedemos a uma pesquisa qualitativa com utilização de 

entrevistas semi-estruturadas. Valemo-nos, para compreensão do fenômeno descrito pelos 

entrevistados, do ponto de vista fenomenológico.  

 

Tes. 150 

Santos, Renato Caio Silva. A arquitetura do guerreiro: a construção da identidade de gênero 

e o comportamento sexual em adolescentes. Trabalho de conclusão de curso como 

exigência parcial para a Graduação em Psicologia. Orientação: Profª Drª Flávia Arantes Hime 

 

Ser masculino envolve uma série de comportamentos e tradições que não devem ser 

quebradas. Para tanto, o conceito de masculinidade hegemônica apresenta várias 

atribuições ao comportamento e à educação dos meninos, que fazem com que estes se 

reconheçam e sejam reconhecidos como homens: entre essas condições, as mais 
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destacadas e difundidas são a heterossexualidade, a virilidade e o poder sexual.    

 O objetivo desta pesquisa foi compreender como ocorre o processo de construção da 

masculinidade e o significado atribuído a este por adolescentes do sexo masculino. E a partir 

disto, mapear como se desenvolvem e se transformam as práticas e discursos relativos à 

sexualidade num contexto social que valoriza e incentiva a masculinidade hegemônica.
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Tes.151 

Castro, Ligiane Piagatto de. Terapia assistida por animais como recurso terapêutico no 

atendimento a crianças enlutadas. Trabalho apresentado ao Programa de Pós graduação da 

Pontificia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do titulo 

de Mestre em Psicologia Clínica, sob orientação da Profª Drª Maria Helena Pereira Franco.  

 

Dada a necessidade de ampliar o leque de recursos para instrumentalizar o psicólogo 

em técnicas de intervenção no atendimento a crianças enlutadas, esta pesquisa tem como 

objetivo compreender as implicações da inserção de um cão co terapeuta no processo 

psicodiagnóstico dessa população. Para tanto foram utilizados subsídios da Teoria do Apego, 

da literatura sobre luto e da Terapia assistida por animais. Trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa e interpretativa, tendo como recurso um estudo de caso que envolveu 

uma criança enlutada pela perda do pai após o período de um ano.   

 

Tes.152 

Vainboim, Tatiana Bukstein. Qualidade de vida e intervenção psicoeducativa com cuidadores 

não-profissionais de pacientes portadores de gliblastoma multiforme. Dissertação 

apresentada á Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para a obtenção do 

título de Mestre em ciências, sob orientação da Profª Draª Suely Kazue Nagahashi Marie. 

 

O  Giblastoma Multiforme (GBM), tumor maligno do sistema nervoso central, é a forma mais 

agressiva e maligna entre os astrocitomas. Com tratamento padrão, o tempo médio de 

sobrevivência é de 10-12 meses. Uma vez que a família do paciente e os cuidadores 

familiares “adoecem” juntos, a ajuda psicológica ás famílias é considerada essencial. O 

presente trabalho teve como objetivo estudar a qualidade de vida de cuidadores não-

profissionais de pacientes portadores de GBM por meio de um programa psicoeducativo, 

visando promover condições para o uso produtivo de orientação e informação.  
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Tes.153 

Torolho, Priscila da Rocha Diodato.Transformações psíquicas da paternidade na viuvez: Uma 

abordagem Junguiana. Trabalho apresentado para a obtenção do título de mestre em 

psicologia clínica pela PUC-SP. Sob a orientação do Prof.º Dr.º Durval Luiz de Faria. 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar as transformações psíquicas ocorridas no 

exercício da paternidade no processo de viúves, bem como compreender os significados da 

viúves para o homem que é pai e como ela pode interferir no processo de individuação, á luz 

da Psicologia Analítica.A partir das entrevistas de natureza qualitativa e desenhos realizados 

com três participantes adultos, com idade entre 30 e 56 anos, foram retratadas as condições 

de relacionamento com os filhos e a viuvez e as particularidades,das características 

valorizadas para a nova vivência que se impõe, a paternidade singular. 

 

Tes 154 

Pacheco, Bernadete. Memórias, sonhos e símbolos de um processo de luto. Trabalho 

realizado para a obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP.Sob a 

orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Helena Pereira de Franco. 

 

Essa pesquisa teve por objetivos realizar a leitura de um processo de luto simbólico em um 

série de sonhos e discutir a escrita de sonhos como recurso de enfrentamento do luto. O 

estudo foi realizado por meio de análise qualitativa e documental de uma série de vinte e três 

sonhos que acompanharam um processo de luto, ao longo de dezoito anos. A pesquisa 

fundamentou-se na teoria do apego, do luto e da psicologia analítica, utilizando estratégias 

de análise de sonhos de forma mais exploratória do que interpretativa, com vistas á 

compreensão dos dinamismos e simbolismos do luto e de sua representação em sonhos. As  

evidências apontaram que os sonhos de luto e sua escrita se constituem potencialmente em 

um recurso de enfrentamento do processo de luto simbólico. 

Tes155 
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Kortchmar, Estela. A vivência da mulher com um filho com Síndrome de Down em idade 

escolar: Uma abordagem da fenomenologia social. Dissertação apresentada á escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de mestre em ciências. 

Sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Pinto de Jesus 

 

A síndrome de Down (SD) é a mais freqüente causa da deficiência intelectual de origem 

genética em seres humanos, afeta todas as etnias e ambos os sexos, sendo sua incidência 

estimada em um para 600/800 nascimentos. O objetivo deste estudo foi compreender a 

vivência da mulher com um filho com SO em idade escolar e suas expectativas em relação 

ao futuro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou como referencial teórico-

metodológico a abordagem da Fenomenologia social de Alfred Schütz. 

 

Tes 156 

Barasuol, Rúbia Buêno. O luto por um irmão: vivências da espiritualidade.  Dissertação 

apresentada á Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-

SP, como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Psicologia Clínica sob 

orientação da Professora Doutora Marília Ancona-Lopez. 

 

O objetivo desta dissertação é buscar compreender as vivências da espiritualidade de uma 

pessoa adulta cujo irmão morreu com câncer, focando o período do diagnóstico da doença 

até a situação atual. Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada na abordagem 

fenomenológica. A colaboradora da pesquisa foi escolhida intencionalmente para a 

apreensão do fenômeno em questão, a partir dos seguintes critérios: ser um adulto jovem 

(entre 25 e 35 anos) que tenha vivenciado o processo de adoecimento e luto por um irmão 

por aproximadamente um ano, e que tenha condições de expressar verbalmente as suas 

perdas e vivências espirituais desse período.  

 

Tes 157 

D’Orio, Rosana Teresinha. Histórias de fins, histórias sem fins... estudos sobre rituais no 

processo de luto. .  Dissertação apresentada á Banca Examinadora da Pontifícia 
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Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, como exigência parcial para a obtenção do 

título de Doutorado em Psicologia Clínica sob orientação da Professora Doutora Maria 

Helena Pereira de Franco. 

 

A finalidade desta tese foi compreender o papel dos rituais no processo de luto originada por 

situações de catástofres.  

Tendo em vista a teoria do Apego e as contribuições posteriores dessa abordagem, 

acrescidas dos estudos sobre o significado da morte e dos rituais no processo de luto, 

realizamos uma pesquisa qualitativa com pessoas que tiveram perdas em um acidente 

aéreo: a aeronave, após a decolagem, chocou-se contra algumas residências, resultando no 

óbito de todos seus ocupantes e de um morador da comunidade atingida.  

Com esse objetivo, pesquisamos como se deu o processo do luto, se receberam algum tipo 

de suporte social e como os parentes enlutados se encontram na atualidade.  

 

Tes 158 

Mapelane, Lénia. Qualidade de vida de familiares de crianças portadoras da Síndrome de 

Down: perspectiva da mãe. .  Dissertação apresentada á Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, como exigência parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Psicologia Clínica sob orientação da Professora Doutora Maria Helena 

Pereira de Franco.  

 

Expectativas parentais referentes ao filho por nascer se erguem em base ao ideal de uma 

criança em gozo de boa saúde física e mental, que garanta a sua continuidade. Ao nascer 

um filho portador de Síndrome de Down (SD) parte dessas expectativas pode se anular, 

dando início a vivências adaptativas que, em alguns casos podem ser disfuncionais. A 

presente pesquisa se propõe a compreender a qualidade de vida (QV) do ponto de vista de 

mães de crianças portadoras da SD. Escolhemos uma abordagem teórica de base 

fenomenológica e o método qualitativo de pesquisa e interpretação de dados, por suas 

possibilidades para a reflexão sobre um conceito de QV que permita a compreensão da 

http://www.4estacoes.com/


 

  
Bibliografia 

Tema: Teses 

 

Quatro Estações - Instituto de Psicologia 
R. Dr. Melo Alves, 89 – cj. 202     01417-010     São Paulo - SP 

www.4estacoes.com     info@4estacoes.com 
Fone: (11) 3891-2576/38910852 

 

percepção subjetiva e consciente da pessoa sobre as vicissitudes biopsicossociais de suas 

vivências.  

 

 

 

Tes 159 

Hispagnol, Isabela Garcia Rosa. O luto infantil e a construção de significados familiares frente 

á morte de um ente querido. Dissertação apresentada á Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, como exigência parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Psicologia Clínica sob orientação da Professora Doutora Maria Helena 

Pereira de Franco. 

 

A presente pesquisa qualitativa teve como objetivo compreender o processo de luto da 

criança pela morte do genitor e a relação com a construção de significados familiares frente a 

perda. Foi realizado um estudo de caso com uma família que perdeu um dos membros por 

morte quatro meses antes da participação na pesquisa, e da qual fazia parte uma criança de 

seis anos de idade. Os instrumentos utilizados para a investigação foram: construção de 

genograma, entrevistas semidirigidas e o Film Script. 

 

Tes 160 

Paiva, Adriana Pontes. Impacto financeiro e reorganização da mulher após o divórcio: um 

estudo de caso. Dissertação apresentada á Banca Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo-PUC-SP, como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre 

em Psicologia Clínica sob orientação da Professora Doutora Rosane Mantilla de Souza.  

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender como uma mulher que enfrentou 

adversidades do processo de divórcio conseguiu, após um período de transição de crise, 

deflagar novas competências profissionais e se restabelecer financeiramente. Buscou-se 

identificar os principais fatores e processos críticos associados a risco, vulnerabilidade e 
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proteção no enfrentamento de desafios do divórcio e compreender a reorganização 

profissional e econômica bem-sucedida, por parte da mulher, após esta fase de transição. 
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Tes 161 

Cardinalli, Ida Elizabeth. Transtorno de estresse pós-traumático: um estudo fenomenológico-

existencial da violência urbana. Dissertação apresentada á Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, como exigência parcial para a obtenção do 

título de Doutorado em Psicologia Clínica sob orientação da Professora Doutora Marilise 

Aparecida Bassani.  

 

A violência urbana é uma problemática complexa e preocupante na atualidade, tanto 

que os organismos internacionais e nacionais têm solicitado estudos das suas diversas 

facetas. O desenvolvimento da presente pesquisa focalizou o impacto da violência urbana na 

saúde e adoecimento em suas vítimas, pautado pela questão norteadora: explicitar e 

esclarecer o sentido e os significados da experiência de quem sofreu violência urbana como 

assalto e/ou seqüestros relâmpagos ou de  curta duração.  

A metodologia foi baseada no pensamento fenomenológico-existencial, em particular, de 

Martin Heidegger, que entende o existir humano como ser-aí e ser-no-mundo, buscando 

compreender a experiência da vítima de violência urbana em sua totalidade.  

 

Tes 162 

Silva, Camilia Barreto Pinto. Os transtornos mentais sob a ótica dos tribunais. Dissertação 

apresentada á Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-

SP, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutora em Direito , sob a 

orientação da Professora Doutora Maria Celeste Cordeiro Leite Santos.  

 

O presente trabalho está centrado na pessoa com transtorno mental que, em virtude 

de prática de delito, cumpre medida de segurança. 

Com base em pesquisa jurisprudencial decisões proferidas: a) pelas cortes Nacionais- 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de justiça-, relativas á eficácia dos direitos 

instituídos pela Lei n. 10.216/2001, com ênfase nos direitos das pessoas com transtornos 

mentais que cumprem medida de segurança e; b) pela Corte Internacional- Corte 
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Internacional de Direitos Humanos, com base na Convenção Americana de Direitos 

Humanos.  

Tes 163 

Carollo, Caroline Neves Garib. Estudo exploratório dos sentimentos de crianças em período 

pós-cirúrgico em unidade de terapia intensiva pediátrica. Dissertação apresentada á Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, como exigência 

parcial para a obtenção do título de Mestre em Psicologia Clínica sob orientação da 

Professora Doutora Marilise Aparecida Bassani. 

 

O presente trabalho teve como objetivo compreender a complexidade da vivência da 

criança em situação de vulnerabilidade em ambiente de Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTIP), devido a intercorrências do procedimento cirúrgico, identificando 

sentimentos expressos por elas. A criança pode viver a situação da doença, intervenção 

cirúrgica e hospitalização na UTIP com uma intensidade emocional significativa. Desta forma, 

Chiattone e Sebastiani (2005) indicam que as reações psicológicas mais comuns incluem a 

intensificação do comportamento de apego, regressão, sentimentos de desamparo, fantasias 

de temor e ansiedade, além de agravamento de sintomas psicológicos pré-morbidos e/ou 

diversos sintomas psicobiológicos. 

 

Tes. 164 

Nascimento, Natalia do Bonfim. Depois da tormenta vem a calmaria? Os possíveis caminhos 

do luto. Trabalho de Conclusão de curso como exigência parcial para a graduação do curso 

de psicologia, sob orientação do Professor Doutor Plínio de Almeida Maciel Junior.  

 

Este trabalho teve como objetivo compreender o processo de luto na vida adulta, 

pensando nos seus possíveis caminhos após uma perda significativa. Este processo foi 

ilustrado por trechos do filme “Reine em mim”. Adotou-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, tendo a Teoria do Apego como fundamentação teórica, por acreditar na relação 

dos vínculos afetivos na elaboração do luto. O processo de luto é particular e único, porque 

toda relação humana também é, ou seja, falar em luto é falar do rompimento de relações 
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ímpares, que é onde encontramos as explicações para os possíveis caminhos do luto. 

Concluímos que a vivência de uma perda significativa pode ser transformadora e 

enriquecedora, porque nos mostra que apesar de uma experiência tão dolorosa, quanto a 

morte de um ente querido, somos capazes de superar tamanha dor e enfrentar o profundo 

sofrimento, sem perder a capacidade de amar e crescer com a experiência.  

 

Tes 165 

Tavares, Jeane Saskya Campos. O processo de enfrentamento do câncer em famílias de 

mulheres com câncer de mama. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação do 

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. 

 

O grupo familiar é uma das principais fontes de suporte social e parte da unidade de 

cuidados da mulher com câncer de mama e diante das inesperadas e complexas demandas 

geradas pela evolução do tratamento do câncer, na maioria dos casos, os envolvidos com os 

cuidados vivenciam um período de crises e perdas. A partir do modelo transacional, esta 

investigação pretendeu conhecer e analisar estratégias de enfrentamento e significados do 

câncer de mama desenvolvidos por famílias que têm entre seus membros mulheres com esta 

doença. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e observações em residência de 5 

famílias de mulheres com diagnóstico de câncer de mama em diferentes estágios da doença 

e tratamento, atendidas num hospital especializado em oncologia.  

 

Tes 166 

Souza, Luciano. Prevalência de sintomas depressivos, ansiosos e estresse em acadêmicos 

de medicina. Tese apresentada  á Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

para a obtenção do título de Doutor em ciências, sob a orientação da Professora Doutora 

Bellkiss Wilma Romano. 

 

Considera-se a formação médica como um momento de estresse, tornando os 

estudantes de medicina vulneráveis a transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade. 
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Portanto o objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de sintomas depressivos e 

ansiosos em estudantes de uma escola pública de medicina, do primeiro ao sexto ano.  

Trata-se de um estudo transversal, observacional de uma amostra representativa de 

estudantes de medicina do primeiro ao sexto ano, regularmente matriculados. Foram 

utilizados no presente estudo um questionário sócio demográfico, o inventário de Beck de 

Depressão (IBD) e o inventário de ansiedade Traço-Estado (IDATE), e, para verificar 

diferenças estatisticamente significativas (testar hipóteses) foi utilizada a ANOVA seguida 

(quando significativas) com os testes Scheffe, Tukey ou Fischer. 

 

Tes 167 

Shimma, Emi. O infectologista diante da morte de pacientes por AIDS. Tese apresentada á 

Universidade Federal de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em ciências, sob a 

orientação do Professor Doutor Luiz Antonio Nogueira Martins. 

 

Com o surgimento da síndrome de imunodeficiência adquirida (IAIDS), EM 1981, os 

infectologistas passaram por grandes modificações em sua prática assistencial. Este estudo 

tem por objetivo descrever e analisar as vivências de médicos infectologistas frente á morte e 

ao morrer de seus pacientes ao longo da trajetória epidemia de Aids na cidade de São Paulo. 

Adotou-se a abordagem qualitativa. Foram entrevistados 20 médicos infectologistas 

pertencentes a cinco instituições hospitalares que atendem portadores de vírus da 

imunodeficiência humana (HIV)/AIDS no município de São Paulo. 

 

Tes 168 

Sanches, Vânia de Mello Catelan. Luto materno e o vínculo com o filho substituto. 

Dissertação apresentada a banca examinadora da PUC/SP, como exigência parcial para a 

obtenção do grau de mestre em psicologia clínica, sob a orientação da Prof. Dra. Maria 

Helena Pereira de Franco.  

 

Este trabalho buscou o entendimento do luto materno e os aspectos que 

possibilitariam complicações nesse processo. 
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A partir dele considerou-se a natureza do vínculo que poderia se formar entre a mãe e o filho 

substituto, ou melhor, o filho que nasceu para amenizar a dor pela perda do outro, tendo 

como método o estudo de caso. 

O referencial teórico apoiou-se na teoria do Apego de John Bowlby, que esclarece a 

formação e rompimento dos vínculos afetivos, assim como as características destes vínculos. 

A maneira como cada pessoa constrói seu modelo operativo, baseado no tipo de apego que 

desenvolveu na primeira infância, sob a influência dos cuidadores, determinará o modo de 

enfrentamento das dificuldades que a vida trará. 

 

Tes 169 

Castilho, Ana Márcia Chiaradia Mendes. Manejo Familiar no Transplante Hepático da 

Criança. Tese apresentada á Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo para a 

Obtenção do título de Doutor em ciências, sob a orientação da Prof. Dra. Regina Szylit 

Bousso.  

O objetivo deste estudo foi conhecer a experiência de manejo familiar no contexto do 

transplante hepático da criança, e teve por objetivos específicos identificar como as famílias 

definem a situação, compreender os comportamentos de manejo que exercem para manejar 

o transplante no cotidiano, e conhecer as conseqüências percebidas pela família provocadas 

pela experiência do transplante. 

 

Tes 170 

Monteiro, Klaylian Marcela Santos Lima. Assasinos Seriais: Uma Abordagem Psicanalítica 

Sobre o Superego Arcaico e os Efeitos da Sideração. Tese apresentada á Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para 

obtenção do título de Doutor em Psicologia Clínica sob a orientação do Profº. Doutor Luís 

Cláudio Mendonça Figueiredo.  

O presente estudo objetivou, de modo geral, investigar, sob um enfoque psicanalítico, 

os principais processos que caracterizam a constituição da subjetividade dos assassinos 

seriais, relacionando-os ao papel que neles têm o superego arcaico e os efeitos da 

sideração.  
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Tes 171 

Moura, Anna Valeska Procópio de. Cuidados Paliativos e Ser-Para- a-Morte: Reflexões 

Sobre um Atendimento Psicologico. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito á obtenção do 

título de mestre em Psicologia. Sob a orientação da Profª. Doutora Elza Dutra.  

 

O estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa de inspiração fenomenológico e 

tem como objetivo compreender a vivência de ser-para-a-morte a partir do atendimento 

psicológico a uma pessoa fora de possibilidades de cura vivenciando os cuidados paliativos . 

O atendimento psicológico foi desenvolvido em domicílio a um paciente que se encontrava 

nessas condições, compreendendo o processo clínico de ser-com-o0outro a partir dos relatos 

escritos da psicóloga/pesquisadora, por meio das sessões de acompanhamento, 

configurando-se como relato da experiência.  

 

Tes 172 

Pandolfi, Aghata. O que a morte não destruiu daquele que partiu: A construção de 

significados no processo de luto materno. Dissertação apresentada á Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP- como exigência parcial para a 

obtenção do título de mestre pelo núcleo de Psicossomática e Psicologia Hospitalar do 

Programa de Estudos Pós- Graduados em Psicologia Clínica, sob a orientação da Profª Drª 

Denise Gimenez Ramos. 

 A presente pesquisa é um estudo qualitativo á luz da teoria do apego e do modelo do 

processo dua do luto, cujo objetivo é observar e compreender a construção de significados 

vivenciados no processo de luto de 16 mães com idades variadas entre 35 e 70 anos, que 

perderam filhos e/ou filhas por causas diversas. O instrumento de investigação utilizado foi 

uma entrevista semiestruturada, com tempo previsto de uma hora e meia. O período 

compreendido desde a morte até o dia da entrevista variou entre um e ou dezessete anos.  

 

Tes 173 
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Moreira, Marta Nascimento. Viuvez e Reprodução Assistida “Post- Mortem”: um processo de 

luto e de decisão. Dissertação apresentada á Banca Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em 

Psicologia Clínica, sob a orientação da Profª Drª  Maria Helena Pereira de Franco.  

 

 A reprodução assistida Post-Mortem é um assunto que pertence ao mundo 

contemporâneo, sendo real a partir do desenvolvimento de biotecnologias e avanços no 

campo da medicina reprodutiva, que tornam possível a concepção de um filho após a morte 

de um indivíduo. O tema proporciona questionamentos éticos, jurídicos, políticos, religiosos, 

econômicos e envolve valores a cerca da parentalidade, família,  da vida e da morte. Essa 

pesquisa qualitativa teve por objetivo compreender os significados atribuídos pela viúva á 

sua decisão sobre o que fazer com o material genético criopreservado do cônjuge falecido e 

analisar a relação desta decisão com o processo de luto.  

 

Tes 174 

Fukumitsu, Karina Okajima. O processo de luto do filho da pessoa que cometeu suicídio. 

Dissertação apresentada á Banca Examinadora da Universidade de São Paulo, para a 

obtenção do título de Doutor em Psicologia, sob a orientação da Profª Drª  Maria Júlia 

Kovács.  

 

 O suicídio é uma morte repentina e violenta, que choca. Pode provocar indignação , 

pois causa em quem ficou um hiato, em relação á experiência de dizer adeus á aquele que é 

amado. A morte autoinfligida causa sofrimento e, por isso, o enlutado por suicídio é 

reconhecido como sobrevivente. Este estudo teve como objetivo a compreensão do processo 

de luto do(a) filho (a) da pessoa que cometeu suicídio.  

 Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, tendo como participantes 9 (nove) 

filhos de indivíduos que cometeram o suicídio. Os princípios éticos de sigilo, privacidade, 

confidencialidade, não identificação dos dados do colaborador e liberdade de participação 

foram respeitados. 
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Tes 175 

 

Góes,Ana Paula Faulhaber.A ética e a ameaça de morte em crianças com 

câncer.Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo , para obtenção do título de Mestre em Psicologia Clínica, sob a orientação do 

Professor Dr. Renato Mezan 

 

O presente trabalho se destina a  como incluir a criança com câncer em seu 

tratamento,reconhecendo-a como sujeito que é afetado corporal e psiquicamente.A prática 

médica tem se dedicado a procurar tratamentos menos agressivos,podendo gerar uma 

qualidade de vida durante o tratamento.A autora propõe a questão de como convocar os pais 

a decidir pelo tratamento, mas ao mesmo tempo dar voz as crianças. 

Ainda, coloca a psicanálise cada vez mais inserida no contexto hospitalar,sendo esta 

convocada a responder de um lugar diferente que o saber médico.A postura desse 

psicanalista implica cautela e sigilo,assim compreender o que é ética e como a ética 

psicanalítica se difere da médica e  compreender como esse vetor da ética psicanalítica se 

oriente nas práticas vigentes atualmente. 

 

Tes 176 

Melo,Aurélio Fabrício.O que “dizem” os filmes sobre a morte?Ensaios de análise 

fílmica.Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 

para obtenção do título de Doutor em Psicologia,sob a orientação da Profa e Dra. Maria Júlia 

Kovács. 

 

O presente trabalho busca identificar no discurso fílmico o que “dizem” os filmes sobre a 

morte, formas contemporâneas de encarar a morte.O método de pesquisa constitui a análise 

dos filmes  Mar Adentro(Alejandro Amenabar), O quarto do filho(Nanni Moretti) e o Sétimo 

Selo(Ingmar Bergman), sob dois aspectos:a análise dos elementos fílmicos fotografia, 

iluminação, câmera, figurino,cenário, maquiagem,roteiro, montagem, personagens; a análise 

do filme como narrativa, identificando a fabula, os temas e o discurso.O fenômeno da 
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intimização da morte também se apresenta no discurso fílmico de algumas obras 

cinematográficas,confirmando uma mentalidade histórico-cultural do homem. 

 

Tes 177 

Silveira, Michelle Cristina. O Processo da Elaboração de Luto em um Paciente com 

Diagnóstico de Esquizofrenia: Um estudo de Caso. Trabalho de conclusão de curso para 

obtenção do título de Especialista em Saúde Mental para Equipes Multiprofissionais 

apresentado á Universidade Paulista- UNIP, sob a orientação de Ana Carolina Schmidt de 

Oliveira e Hewdy Lobo Ribeiro.  

 

Este trabalho se propõe a compreender o processo de elaboração de luto em um paciente 

com diagnóstico de esquizofrenia. O método utilizado foi o Levantamento Bibliográfico e 

Estudo de Caso Clínico. Foram utilizados nove artigos cujo tema central consistia em luto ou 

esquizofrenia. Nas bases de dados escolhidas para a pesquisa não foram encontrados 

artigos que trouxessem a intersecção direta dos temas.  

 

 

 

Tes 178  

Silveira, Michelle Cristina. “ ELA:  Esclerose Lateral Amiotrófica e o Luto de si Mesmo”. 

Trabalho de Conclusão de Curso de Aprimoramento em Teoria, Pesquisa e Intervenção em 

Luto.  

 

O presente trabalho teve como objetivo geral compreender as questões psicológicas 

envolvidas no luto antecipatório de pacientes com diagnóstico de doença neurodegenerativa- 

Esclerose Lateral Amiotrófica, a partir do relato da experiência de adoecimento feito no livro 

de Mitch Albon (1998): “ A Última Grande Lição”. Foi realizada uma revisão bibliográfica 

sobre o tema Luto, Paciente Terminal e Cuidados Paliativos e uma articulação desta teoria 

com alguns trechos da história relatada no livro de Albon.  
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Tes 179  

Carvalho, Cecilia Côrtes. O Processo de Luto e as Estratégias de Enfrentamento da Família 

com Membros com Deficiência Física. Dissertação de mestrado apresentado à Pontificia 

Universidade Católica de São Paulo para a obtenção do título de mestre em Psicologia 

Clínica, sob a orientação da Profa. Dra Rosa Maria Stefanini de Macedo. 

 

  Esta é uma pesquisa qualitativa com um estudo de caso sobre o processo de luto e 

estratégias de enfrentamento de uma família com membros com uma deficiência física 

congênita e progressiva: A distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Esse estudo aborda o 

luto, como um processo natural e busca compreender tal fenômeno a partir dos significados 

construídos pelos membros da família, mãe e filhos, para o tipo de deficiência instalado e 

desenvolvido em seu convívio familiar.   

 

Tes 180 

Lima, Fernanda de Azevedo.Unidade de terapia intensiva:Um estudo  com filhos que 

possuem a mãe ou o pai neste modo de internação.Dissertação de mestrado apresentado ao 

Programa de Pós graduação em Psicologia Clínica da Universidade Católica de Pernambuco 

para obtenção do título de mestre em Psicologia Clínica,sob a orientação de Maria Cristina 

Lopes de Almeida Amazonas. 

Esta dissertação busca investigar a experiência de filhos que possuem a mãe ou o pai 

internado em uma UTI e as estratégias de enfrentamento utilizadas por eles nesta situação.O 

trabalho está organizado em duas partes:Um artigo teórico ,baseado em um levantamento 

bibliográfico realizado nas  seguintes bases de dados:Scielo,Bireme e Psychinfo, com a 

escassez de artigos sobre o assunto foi realizado um estudo empírico focando em aspectos 

qualitativos e quantitativos em 30 pacientes com pais internados. 

 

Tes 181 

Tinoco,Valéria.Maternidade prematura:repercussões emocionais da prematuridade na 

vivência da maternidade.Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade 
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Católica de São Paulo,como exigência parcial para obtenção de título de doutor em 

psicologia clínica sob a orientação da Profa.Dra.Maria Helena Pereira Franco. 

 

Este estudo teve como objetivo conhecer as experiências vividas por mães de bebês 

prematuros e entender as repercussões da prematuridade na maternidade e na construção 

de vínculo entre mãe e filho.Trata-se de uma pesquisa qualitativa,baseada na análise de 

conteúdo de questionários respondidos por 28 mães cujos bebês estiveram internados em 

Unidades de Cuidado Intensivo.A teoria do Apego foi utilizada como fundamentação teórica 

 

 

Tes 182 

Braz, Mariana Sarkis.Prevenção de luto complicado em cuidados paliativos percepções dos 

profissionais de saúde acerca de suas contribuições nesse processo. Dissertação 

apresentada à Banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,como 

exigência parcial para obtenção do título de mestre em psicologia clínica, sob a orientação da 

Profa.Dra.Maria Helena Pereira Franco 

 

Esta pesquisa qualitativa teve como objetivo compreender e analisar formação dos 

profissionais em relação ao processo de morrer do paciente e as percepções daqueles 

quanto as contribuições para prevenção do luto complicado na unidade de cuidado.a teoria 

do Apego  fundamentou teoricamente essa pesquisa,oferecendo respaldo para análise 

 

Tes. 183 

Oliveira, Déria de. O luto pela morte do animal de estimação e o reconhecimento da perda. 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do título de Doutos em Psicologia Clínica, sob a 

orientação da Profa. Dra. Maira Helena Pereira Franco.   

 

O objetivo deste estudo foi investigar por meio de uma pesquisa quantitativa, o 

reconhecimento da perda pela morte de um animal de estimação. Foi realizada uma 
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pesquisa utilizando-se um questionário divulgado e preenchido em uma pagina 

disponibilizada na Internet, por enlutados há menos de cinco anos. O estudo contou com 360 

participantes. Foi efetuada também uma pesquisa qualitativa, com realização de entrevista 

gravada, buscando descrever o luto de seis pessoas pela morte de seus animais há menos 

de um ano da data da entrevista e compreender o vinculo formado com os animais. Verificou-

se que o luto é semelhante ao que ocorre quando morre uma pessoa querida.  

 

Tes. 184 

Figueiredo, Ana Cristina Costa. Os lutos da mulher diante da infidelidade conjugal. 

Dissertaçao apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, como exigência parcial para obtenção de título de Mestre em Psicologia Clínica, sob a 

orientação da Profa. Dra. Rosane Mantilla de Souza. 

 

O objetivo foi de compreender a experiência de mulheres que vivenciaram a infidelidade de 

seus cônjuges e identificar as perdas envolvidas nesse processo. Foram realizados estudos 

de caso com quatro mulheres heterossexuais que tenham descoberto ou tenha sido revelada 

a infidelidade do cônjuge. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semi-

estuturadas e analisadas qualitativamente com base nas teorias que se referem a 

relacionamento conjugal e luto. Foi possível perceber que a infidelidade conjugal realmente 

acarreta perdas múltiplas. Todavia, pode apresentar aspectos positivos, como criatividade e 

amadurecimento, sendo propulsora de mudanças. Foram confirmados os riscos inerentes ao 

não reconhecimento social ou intrapsiquico das perdas. A compreensão da infidelidade 

conjugal como perda ambígua e luto não reconhecido pode auxiliar na validação social e 

intra psíquica dessa vivencia, contribuindo para a construção de uma sociedade que 

reconhece o luto em suas diferentes manifestações.  

 

Tes. 185 

Miceli, Ana Valéria Paranhos. Câncer infanto-juvenil:irmãos, as crianças que ninguém vê. 

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduaçao em Psicologia Clinica da PUC-Rio como 
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requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Psicologia, sob a orientação da Profa. 

Silvia Abu-Jamra Zornig. 

 

Este trabalho reflete sobre as repercussões do câncer infanto-juvenil nos irmãos das crianças 

doentes. Foi realizada uma pesquisa de campo qualitativa com sete irmãos, com idades 

entre 8 e 16 anos, utilizando entrevistas semiestruturadas cujos conteúdos foram analisados 

em quatro categorias: representações sobra a doença e a morte; sobre afetos relacionados 

ao irmão doente; sobre perdas; e sobre ambiente e mudanças. Os resultados apontam para 

sentimentos observados também em outras pesquisas, e, ainda, para a vergonha, a inveja, o 

altruísmo, o heroísmo e a expectativa que as crianças têm de verem seus esforços 

reconhecidos. 

 

Tes. 186 

Paiva, Adrianna Helena Tavares Lobato de. Representacoes e práticas sociais dos 

profissionais da industria do petróleo diante de situações de perdas, mortes e lutos. São 

Paulo, 2012. 

 

Este trabalho proposto pelo Instituto de Psicologia da USP, Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, na linha de pesquisa do Desenvolvimento 

Humano e da Saúde, com a orientação de Professora Maria Julia Kóvaks, representa um 

importante desafio investigativo sobre o conteúdo dos aspectos humanos que comparecem 

na organização e processo de trabalho na indústria do petróleo, tendo como desafio 

associado interpretar a relação destas atividades com temas como graves perdas, morte, 

lutos no exercício profissional.  Pretende sistematizar as práticas sociais partilhadas pelos 

profissionais da indústria de petróleo que atuam profissionalmente tendo como requisito o 

atendimento a demandas institucionais relativas a situações de perdas, mortes, lutos e 

aprender suas representações sociais sobre morte, morte no trabalho, morrer, perdas, luto, 

entre outros, em suas possíveis repercussões para a organização do trabalho, um 

encaminhamento de pesquisa do tipo qualitativo parece ser o mais apropriado.  

ATUALIZADO EM MARÇO DE 2014 
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