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O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, na fala, 

nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de 

vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do 

remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão 

burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não 

sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor 

abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político 

vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e 

multinacionais. 

         (Bertold  Brecht)  
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RESUMO

 Neste estudo procura-se demonstrar que a medicina psicossomática 

representa um foco dentro da sociedade científica que, intencionalmente ou não, 

acaba trabalhando com vistas a um resgate da visão holística hipocrática, sem 

abandonar ou ignorar todo o avanço tecnológico da medicina moderna e suas 

especializações. A proposta da psicossomática é o exercício da integração  do 

estudo do corpo e da mente, como um caminho  para se atingir um objetivo maior, 

que é a compreensão da pessoa. A medicina psicossomática salienta  a unidade de 

interação entre corpo e mente, e, em geral, pressupõe-se a importância de fatores 

psicológicos no desenvolvimento de todas as doenças. As explicações para a 

vinculação entre o estado psicológico e a baixa das defesas do organismo baseiam-

se nas alterações orgânicas que as situações de estresse provocam, como a maior 

produção de cortisona, que levaria à destruição maior das células de defesa do 

organismo, como alguns tipos de linfócitos. Estudos recentes demonstram que as 

pessoas que enfrentam os estresses gerais com otimismo, e não pessimismo, estão 

menos propensas a desenvolverem um transtorno psicossomático e, se o fazem, 

conseguem recuperar-se facilmente. A Saúde Coletiva se constitui hoje, no país, em 

uma nova maneira de pensar e agir sobre os processos vitais, psíquicos, sociais e 

ecológicos que caracterizam as dualidades saúde/doença, vida/morte, bem-

estar/sofrimento. A medicina colabora muito na hora de prestar assistência para 

aquela falência somática, mas depois de terem sido esgotados todos os recursos 

psicoterapêuticos que existem. A psicossomática é o item que falta para a integração 

total da medicina. Não se pode negar os avanços tecnológicos espetaculares, mas, 

não podemos nos guiar  apenas pelo diagnóstico, esquecendo-se do ser. O objetivo 

deste estudo é demonstrar a importância e contribuição da medicina psicossomática 

para manutenção  de uma boa qualidade de vida. Seu papel de atuação  concentra-

se principalmente,  na prevenção  das entidades mórbidas procurando  entre outras 

coisas  reduzir o  poder nocivo do estresse, tornando-o  uma entidade positiva  no 

equilíbrio  homeostático. Foi realizado  uma pesquisa bibliográfica, a fim de procurar, 

neste material, as propostas de cada autor para o tema em análise. 

Palavras-chave:  Medicina psicossomática – estresse  - doença. 
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ABSTRACT

In this study it is looked to demonstrate that the psychosomatic medicine 

inside represents a focus of the scientific society that, intentionally or not, finishes 

working with aims at to a rescue of the hipocrática holistic vision, without abandoning 

or to ignore all the technological advance of the modern medicine and its speciality. A 

proposal of the psychosomatic one is the exercise of the integration of the study of 

the body and the mind, as a way for if reaching an objective greater, that is the 

understanding of the person. The salient psychosomatic medicine the unit of 

interaction between body and mind, and, in general, estimates it importance of 

psychological factors in the development of all the illnesses. The explanations for the 

entailing among  the psychological state and the low one of the defenses of the 

organism are based on the organic alterations that the situations of stress provoke, 

as the biggest production of cortisone, that it would lead to the destruction biggest of 

the cells of defense of the organism, as some types of linfócitos. Recent studies 

demonstrate that the general people is face stress with optimism, and not pessimism, 

is less inclined to develop a psychosomatic upheaval e, if they make it, obtain to 

recover easily. The collective health if constitutes today, in the country    a new way 

to think and to act on vital psychic, social and ecological the processes that 

characterize the health/illness, life/death, well-beling/suffering. The medicine very 

collaborates in the hour to give assistance for that somatic bankruptcy, more after 

having been depleted resources that exist. The psychosomatic one is the advances, 

but we cannot in them guide only for the diagnosis, forgetting it self it to be. The 

objective of this study is to demonstrate to the importance and contribution of the 

psychosomatic medicine for maintenance of a good quality of life. Its paper of 

performance is concentrated mainly in the prevention of the morbid entities looking 

things among others to reduce the harmful power of stress it, becoming it a positive 

entity in the homeostático balance. With intention to find in national and international 

scientific literature, publication on Psychosomatic Medicine, was looked to carry 

through a bibliographical survey, in order to look for, in this material, the proposals of 

each author for the subject in analysis.

Key-words: psychosomatic medicine - stress - illness. 
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I   INTRODUÇÃO 

O interesse pelo mestrado em “Saúde Coletiva”, não é atual, já que me 
acompanha desde o início de meu curso de Medicina onde durante as aulas de 
disciplina de Deontologia Médica e Medicina Social e Higiene (1965-1967) 
desenvolvi estudos em assuntos como a importância da relação médico-paciente e o 
princípio da autonomia do ser humano, entendida como direito à  autodeterminação. 

Obviamente que ao longo de mais de trinta anos de formação e atuação como 
Médico Clínico Geral, pude constatar que o princípio da autonomia é  fundamental 
para o desenvolvimento do ser humano e toda a ética das relações deve basear-se  
no respeito à dignidade do outro em contraposição ao paternalismo 
“assistencialismo”, que só reforça o processo da doença. 

Tendo claro que “Saúde é política de alto nível” (Virchow) e parafraseando ao 
“Analfabeto Político” de Bertholt  Brecht, o  “Analfabeto Emocional fala com seu 
corpo adoecendo”. 

Pretendo nesta dissertação mediante uma revisão bibliográfica sobre a 
medicina psicossomática, dar sustentação científica ao trabalho desenvolvido na 
Saúde Coletiva, mediante  um novo paradigma da  prática dos cuidados médicos.

Ao longo de minha carreira profissional pude perceber que a práxis da 
medicina psicossomática possibilita ao ser humano a consciência de que ele pode 
ser o autor de seu equilíbrio biopsíquico. Com mais confiança e energia o indivíduo 
torna-se apto a manter corpo-mente e ambiente numa orquestra sintonizada em total 
harmonia.

A psicossomática é a medicina que avalia o orgânico concomitantemente com 
o psico-emocional. E é, precisamente, o psico-emocional que deixa de ser avaliado 
pela medicina clássica. Quando não se acham alterações somáticas que  justifiquem 
as queixas, tratam-se os sintomas, sem procurar outras causas, como a história de 
vida do paciente, ou sem, ao menos, encaminhá-los para uma avaliação 
psicossomática. 

A escola médica forma os médicos com uma visão organicista, e os 
psicoterapeutas não tem à formação médico-clínica necessária para descartarem a 
hipótese de um possível problema orgânico ou, na vigência de tal problema, 
poderem tratá-lo; podemos exemplificar dizendo que o gastroenterologista não sabe 
lidar  com a emoção de um ulceroso, e o psicoterapeuta não sabe lidar com a úlcera. 
Com esta colocação, tento reforçar a necessidade de uma abordagem 
multidisciplinar das doenças, enfatizando a importância de uma avaliação 
psicológica  dos doentes. 

As doenças manifestam um desequilíbrio entre o físico e o mental e, 
acentuando, diríamos que: “entre o corpo e a mente há uma dobradiça, que é 
lubrificada por um elemento fundamental à vida, que é o amor”. Quando há falta 
desse lubrificante, a dobradiça quebra, gerando alterações muito sérias, que são as 
manifestações orgânicas, esse conjunto de sintomas e sinais que representam as 
doenças, e que serão mais ou menos graves segundo a maneira como o indivíduo 
foi “afetado” ao longo de sua história.  Como já disse Groddeck (1966) “é preciso 
amar e temer a doença, para poder cuidar dela”. 

O homem adoece quando não suporta sua história de vida. A doença se 
instala, surge como uma mensagem, para que essa história seja reformulada e o 
indivíduo se encontre.  Sobre essa reformulação  é que paira  a grande dificuldade. 
Para mudarmos uma estrutura, temos que gerar e enfrentar uma crise: “sem crise, 
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não se cresce”. Para que isso ocorra, temos que, muitas vezes, atravessar 
processos dolorosos, como perder ou abandonar vínculos com pessoas, profissões, 
objetos, e até com nossa própria  imagem corporal.  Para fazer esta caminhada, o 
indivíduo precisa admitir que necessita de ajuda, vencer a resistência  de expor sua 
história a um profissional e começar, então, a reciclar o lixo emocional que juntamos 
todos no decorrer da vida. 

Na prática das profissões médicas ocorre a seguinte situação: de um lado, o 

doente ou paciente, isto é, uma pessoa que sofre e precisa de ajuda na solução de 

seu problema. Do outro lado, o profissional médico, que deve possuir condições para 

solucionar ou encaminhar o paciente no sentido de encontrar a solução. 

Na medicina essa relação é denominada relação médico-paciente. Trata-se 
de um processo de interação entre duas pessoas capazes de formar um 
todo com características próprias à cada situação ou caso individual e que 
se desenvolve dentro de um quadro institucional com seu status e funções 
respectivas de acordo com a comunidade de cultura (PERESTRELLO, 
1996). 

O mesmo autor cita ainda que: 
a primeira impressão que sente o médico em presença do doente, e o 
doente em presença do médico representa, freqüentemente, um papel 
determinante no seguimento das relações que se estabelecerão entre 
ambos e condicionará a atitude que cada um adotará em face do outro. O 
conhecimento da importância desse fenômeno é, pois, indispensável ao 
médico. Se ainda estamos mal informados sobre suas condições e suas 
origens, temos prova de sua importância. 

A importância da relação profissional-paciente vem desde a época dos 
curadores feiticeiros e sacerdotes, quando a cura se realizava mais pela presença 
do curador, pelos seus supostos poderes mágicos, que pelo emprego de algum 
esquema terapêutico. Não raro a doença desaparecia ou persistia e mesmo se 
agravava segundo o relacionamento emocional entre o doente e o curador era 
positivo ou negativo. 

A relação profissional-paciente se realiza através da comunicação que é a 
base da interação social. Transmitimos às pessoas que nos cercam nossos 
pensamentos e nossos sentimentos através da linguagem oral ou escrita, ou por 
meio de gestos. Como todo processo de interação, a resposta passa a ser estímulo, 
funcionando como se fosse uma corrente em dois sentidos: observamos e somos 
observados.

Perestrello (1996), cita  que:
Estudar a relação médico-paciente é examinar semiologicamente as 
interações mórbidas induzidas pela patologia existencial do doente. Ela, a 
relação médico-paciente, é o eixo paradigmático e modelo para toda a 
tarefa de Psicologia Médica e, especificamente, o lugar diagnóstico da 
iatropatogenia médica suscitada por impulsos irracionais. 

Acredito que o médico do futuro terá que se transformar em educador, investir 
na  reeducação e deixar de ser apenas o reparador.
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O Analfabeto Emocional1 “fala com seu corpo”. O Corpo Fala através de  suas 

doenças, de seus órgãos, suas aflições. 

O corpo de que se trata na psicossomática, então é um corpo traumatizado, 

conseqüência de um forçamento externo, objeto de uma demanda do qual o sujeito 

está ausente. 

 Toda angústia psíquica pode gerar seu equivalente somático, sendo então a 

doença uma manifestação das dificuldades emocionais, frente as quais o paciente 

encontra esta forma de expressão. O corpo em suas dores, transforma-se em um 

mapa dos acidentes emocionais do indivíduo. 

Muitos seres humanos vivem na ignorância quase total do que se passa no 
interior de si mesmos, a menos que a sobrevinda de um mal-estar ou de 
uma doença os obrigue a se interrogar sobre o assunto. É assim que, a 
maior parte do tempo, reduzem o ventre unicamente à  função digestiva e 
não reconhecem sua disfunção como um modo de expressão cujo sentido é 
preciso  investigar (GRODDECK, 1966). 

 No jargão médico, doentes funcionais, são indivíduos cujas queixas não 

podem ser atribuídas a lesões orgânicas, como se aquelas fossem sempre 

resultados destas, e o organismo reduzido a uma máquina, a um conjunto de órgãos 

reunidos no abdômen concorrendo para um fim único, a digestão.

 Groddeck  mostra o quanto a observação  clínica do ventre e dos órgãos que 

aí se encontram pode ser enriquecida de todas as representações infantis do corpo 

e das crenças sobre ele. Estas são, com freqüência, totalmente contraditórias e o 

ventre, pela posição central  que ocupa no corpo e pelas preocupações alimentares, 

é seu receptáculo. 

 Groddeck afirma de   maneira categórica:

a linguagem opera não somente a repartição anatômica do corpo, mas 
também a da vida da alma. Pelos símbolos de que é portadora, dá acesso 
aos processos psíquicos  ativos, na gênese dos sintomas. E é aí que a 
análise  contribui para a cura, que não é outra coisa senão a resolução de 
um processo mórbido em seus elementos. 

1 Analfabeto Emocional é o termo que o autor deste estudo criou para substituir a  palavra neurótico. 
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 Para o autor deste estudo não existe cura e sim a recuperação da harmonia 

biológica (homeostase). 

 O diagnóstico da Doença Psicossomática  não deve ser realizado apenas 

pela exclusão da possibilidade orgânica, mas por suas  próprias  características. O 

estudo da personalidade do paciente é tão importante, quanto todos os exames 

clínicos e laboratoriais. 

 Como médico generalista,  Groddeck mostrou, durante toda a sua carreira, 

um interesse particular pelo corpo em sofrimento. Nunca estabeleceu diferença entre 

doença física e psíquica. Para ele, toda doença física é, igualmente, psíquica, e toda 

doença psíquica igualmente física. 

 A atenção de Groddeck volta-se para a fisiologia do corpo e seu projeto 

terapêutico visa restabelecer, através de manipulações físicas, as funções vitais 

mais ou menos entravadas que põem em perigo o bem-estar ou a vida do paciente. 

 O período groddekiano propriamente dito, marca uma mudança na 

abordagem do paciente: o corpo doente é  percebido como uma figuração simbólica, 

encarnação de um sofrimento da alma e é através da palavra, manipulação psíquica, 

que a  recuperação da harmonia biológica (homeostase) é obtida. 

 Todo ser humano, saudável ou doente, possui, em si, a capacidade de 

recuperação da harmonia biológica (homeostase). Não é o médico que detém o 

poder de curar seus doentes. Seu papel é descobrir o que está impedindo esta força 

curativa e eliminar este obstáculo, na medida do possível. O médico pode ajudar o 

doente, mas pode, também, impedir a ação das forças de cura. Por isso, não deve 

esquecer que também é ele um perigo para o doente. 
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O médico trabalha não com doenças, mas com o doente, por isso deve 

considerar o ser humano na sua unidade. O ser humano se cura com suas próprias 

forças.

“O objetivo geral do tratamento de Alfabetização Emocional  é o de interferir 

psicossomaticamente na  abordagem da doença. E segundo a Organização Mundial 

da Saúde, 25% das doenças são de origem psicossomática” (ARAÚJO, 2001). 

A Medicina Psicossomática é, fundamentalmente, algo que amplia 

a capacidade do primeiro procedimento, ou seja, do diagnóstico do 

compreender. 

Hoje, a medicina psicossomática tem se utilizado de técnicas cognitivas, 

comportamentais e, se necessário, farmacológicas, ajudando pessoas a diminuir 

sua ativação fisiológica, a reduzir o mal estar psicológico e a facilitar uma 

expressão emocional mais sadia. Com isso pretende-se melhorar a qualidade de 

vida e a saúde das pessoas. 

 Esta  abordagem naturalmente provoca controvérsias, modificações de ponto 

de vista cristalizados ao longo dos anos, e ainda, atrapalhar interesses espúrios  que 

visam lucros com as doenças. A medicina psicossomática restringe o uso de 

medicamento e a cura  cancela  o uso de fármacos. Acredito que é possível a 

recuperação da harmonia biológica perdida sem nenhuma mágica, isto é 

comprovado cientificamente. O indivíduo adoece porque não suporta a sua história 

de vida. 

 As metas propostas pela medicina psicossomática,  são: 

 Diminuir o número de consultas principalmente aos pronto-socorros e 

ambulatórios;
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 Diminuir o custo-saúde mediante a diminuição de pedidos de exames 

laboratoriais, radiológicos, eletro-cardiográficos e outros; 

 Diminuição de internações e obviamente de uso de medicamentos. 

Com o estudo da Psicossomática, temos a 
possibilidade de conhecer o paciente de forma 
integral, onde o sintoma é conseqüência de 
multifatores, inclusive ou talvez, principalmente, 
emocionais. 

demonstrar a importância e contribuição da 

medicina psicossomática para  manutenção  de uma boa qualidade de vida. Seu 

papel de atuação concentra-se principalmente na prevenção das entidades mórbidas 

procurando entre outras coisas reduzir o poder nocivo do estresse, tornando-o uma 

entidade positiva no equilíbrio homeostático. 

II  MATERIAL E MÉTODO 

Com o intuito de encontrar na literatura científica nacional e internacional, 

publicação sobre a Medicina Psicossomática e estresse, procurou-se realizar um 

levantamento bibliográfico, a fim de procurar, neste material, as propostas de cada 

autor para o tema em análise. 
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A base  do estudo foi constituída de  publicações   sobre  psicossomática e 

estresse, rastreadas  em livros sem limites de idiomas, jornais  e revistas que são 

referência no tema.  Foi  acessado bases de dados eletrônicos. As palavras chaves 

utilizadas para a busca foram: psicossomática x doença, estresse x 

psiconeuroimunologia. Cada trabalho acessado foi cuidadosamente analisado 

buscando-se em cada leitura  os conceitos e estudos referentes ao tema. 

Após o levantamento das citações ocorreu a leitura dos livros, artigos e 

posterior fichamento, cuja compilação enfocou o objeto do estudo proposto. Os 

dados foram agrupados por similaridade e pertinência e, a partir daí, se deu a 

construção do eixo temático para a apresentação dos resultados. 

A pesquisa bibliográfica  foi complementada com experiência profissional de 

25 anos de prática clínica do autor. 

A história de vida dos pacientes atendidos foi analisada comparando-a  com 

os estudos dos autores pesquisados e foram apresentados relatos  do tratamento e 

resultados  no trabalho diário do atendimento profissional. 

As técnicas utilizadas no atendimento foram  as habituais do trabalho médico 

do autor, acrescidas de técnicas elaboradas, tais como: autoconhecimento, 

biblioterapia e a cinematerapia. 
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III  REVISÃO DA LITERATURA 

3.1  ASPECTOS HISTÓRICOS DA MEDICINA PSICOSSOMÁTICA

Em um aspecto estão os bárbaros trácios  mais adiantados que os 

civilizados gregos: no de saber que o corpo não pode ser curado sem 

curar-se a alma. 

Eis a razão porque os médicos de Hélade desconhecem a cura de 
muitas enfermidades porque ignoram o homem como um todo”. 

                   (Sócrates, 400 a.C). 

 A Medicina psicossomática certamente remonta aos princípios da 

humanidade.

Haynal (1998) relata em seu livro que: 

a medicina oscilou ao longo de sua história, como fez notar Henri Ey, entre uma tendência dinâmica e sintética, estudando o homem na 

sua globalidade (Escola de Cós, Hipócrates) e uma tendência analítica, especifista, mecanicista (Escola de Cnido). 

Na  Antiguidade se tinham em  conta os fatores  psicológicos; certos locais, 

como Epidauro, devotavam-se ao restabelecimento da saúde  através de uma 

espécie de tratamento dinâmico da personalidade dos enfermos  (os  peregrinos 

dormiam no local, e os sonhos de ‘incubação’ eram analisados); de igual modo, os 

escritos de Hipócrates estabelecem  uma ligação  entre temperamento e doença. 

Uma geração mais tarde, Platão (428-347 antes da nossa era), escrevia: “o 

erro presentemente disseminado entre os  homens é o de pretenderem empreender 

separadamente a cura do corpo e a do espírito” (HAYNAL, 1998). 

Este mesmo autor cita que: 

Na Idade Média, um cirurgião, Henri de Mondeville (1260-1320) colocou a tônica na 
necessidade de proporcionar prazer e alegria ao doente, porque, segundo dizia, 
“mesmo o mais ignorante sabe que a alegria e a tristeza são acidentes da alma e o 
corpo prospera com a alegria e definha com a tristeza”.  Ele insistia na importância 
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do papel desempenhado por aquilo que rodeava os doentes durante as intervenções 
cirúrgicas (HAYNAL, 1998). 

“Heinroth em 1918 procurava distinguir os tipos de 
influência e suas diferentes direções ao estudar as 
relações entre mente e corpo, criando também a 
expressão ‘somatopsíquico’, surgindo assim,  o 
termo ‘psicossomática’”  (LIPOWSKI, 1986). 

O próprio termo psicossomática, consagra  a divisão 
do homem em um corpo e uma alma, dualismo 
contra o qual Groddeck não cansou de se levantar 
(NASIO, 1995). 

O termo psicossomático exprimia a sua convicção da 
influência exercida pelas paixões sexuais sobre a 
tuberculose, a epilepsia e o cancro enquanto a 
somatopsíquico  se aplicava às doenças nas quais 
o fator somático modifica o estado psíquico. 
Estavam assim colocadas as balizas para 
apreender as doenças de uma forma mais 
completa e mais moderna. 

O termo psicossomática não se encontrava nas obras  dos grandes médicos 
do século XIX, mas a idéia existia em vários deles. Maudsley, na sua obra 
The physiology of mind (1876), escrevia: ‘Se a emoção não se libertar... 
fixar-se-á nos órgãos e perturbará o seu funcionamento. A tristeza que se 
pode exprimir através de gemidos e do choro será rapidamente esquecida, 
enquanto o desgosto mudo, que corrói sem cessar o coração, acabará por 
destroçá-lo’ (HAYNAL, 1998). 

Chegou, em seguida a época da fascinação pelas grandes descobertas físico-

químicas e bacteriológicas: a da  pato-anatomia e da microbiologia triunfantes, na 

segunda metade do século XIX, e da patofisiologia no século XX. Se bem que a 

experiência clínica tenha forçado os médicos a prestar atenção aos fatores 

emocionais, às condições de vida dos pacientes, estes assuntos permaneceram  em 

geral fora do campo científico. Considerava-se de fato, sobretudo nos núcleos da 

medicina científica, das clínicas universitárias, que estes fatores eram difíceis de 

avaliar, devido à inexistência de uma metodologia adequada para o aprendizado. Se 

na prática, se mostrava necessário  levá-los  em conta (segundo a apreciação 

individual dos clínicos, nomeadamente das diferentes escolas), esta exigência não 

era submetida a uma prova científica. 

Assim, durante os primeiros decênios  do  presente século, estes problemas 
deviam ser objeto da atenção de grupos cientificamente marginais, como o 
primeiro grupo de psicanalistas (Federn, 1913),  apresentou um caso de 
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asma à Sociedade Psicanalítica de Viena), ao mesmo tempo que os 
psiquiatras se interessavam por casos aparentemente do seu domínio, 
como as manifestações somáticas da histeria (HAYNAL, 1998). 

Ferraz e Volich (1997) relatam que: 

Freud  em 1923 escrevia a Victor von Weizsäcker que estava consciente da 
existência de fatores psicogênicos nas doenças, mas que teria desejado ver 
os psicanalistas restringirem-se, por razões de formação profissional, à 
investigação no domínio das neuroses. Entre todos estes médicos mais ou 
menos inovadores, um nome marcou a história das idéias, o de Groddeck, 
instalado numa estância termal do Sul da Alemanha, em contato com 
psicanalistas. Esforçou-se, encorajado pelas idéias freudianas, por 
encontrar, na base dos diferentes estados patológicos, complexos 
psicológicos inconscientes; para ele, a psicanálise não se devia deter na 
cabeceira do enfermo com uma doença orgânica. 

Felix Deutsch (1964), um psicanalista vienense, discípulo de Freud, 

reintroduziu em 1927 a noção de psicossomática, da qual foi um dos pioneiros 

juntamente com seus colegas Alexander, Dunbar, Benedek, Schur, assinalando a 

Medicina Psicossomática como prática da promoção de saúde, que procurava levar 

em consideração a integração entre as funções do corpo e os processos mentais. 

 Estes psicanalistas procuraram pela primeira vez discernir, através de  

métodos científicos, os fenômenos considerados na época como de etiologia 

psicossomática.  Este movimento reativou-se na Europa após a Segunda Guerra 

Mundial, nomeadamente em conjunto com um renascimento do pensamento 

psicanalítico na França de forma mais empírica, diretamente ligado  à clínica médica,  

em outros países (Inglaterra,  Suíça, Alemanha, etc.). 

Coube à psiquiatria, a especialidade médica mais negligenciada segundo 

Alexander (1989) e a menos desenvolvida, “introduzir uma abordagem nova e 

sintética na medicina”. 

3.2  O QUE É MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
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O termo Medicina no sentido restrito, significa arte e ciência de curar ou 

atenuar as doenças, isto é, a Medicina emprega normas e processos na condução 

do exame do doente, e busca princípios e leis para conclusão do diagnóstico e 

aplicação da terapêutica. 

A psiquiatria tomou um rumo diferente. Não se transformou num ponto de 

vista exclusivamente orgânico. Ao invés disto, a medicina geral começou a adotar 

uma orientação originada na psiquiatria. Este é o chamado ponto de vista 

psicossomático, que introduziu uma nova era na medicina: a era psicossomática. 

A atualmente  chamada Medicina Psicossomática representa um foco dentro 

da sociedade científica que, intencionalmente ou não, acaba trabalhando com vistas 

a um resgate da visão holística hipocrática, sem abandonar ou ignorar todo o avanço 

tecnológico da Medicina moderna e suas especializações.  Em nenhum momento faz 

parte da Medicina Psicossomática o discurso de menosprezar a importância da 

tecnologia médica convencional.

A Medicina Psicossomática não pressupõe que o médico seja um especialista 

de todas as especialidades. É importante entender que existem dois procedimentos 

básicos em qualquer profissão ligada à saúde: o de compreender/diagnosticar, e o 

de intervir/proceder. Esta medicina é, fundamentalmente, algo que amplia a 

capacidade do primeiro procedimento, ou seja, do diagnóstico, do compreender.  Por 

conseqüência, vai acontecer algum grau de ampliação na capacidade do intervir 

enquanto ser humano profissional, porém não em nível de tecnologia especializada. 

Ou seja, o médico que compreende mais globalmente seu paciente, na hora do 

intervir, continua habilitado tecnicamente apenas naquela especialidade em que foi 

treinado e  continua não habilitado tecnicamente na especialidade que não treinou. 

Atualmente, a visão psicossomática pode ser chamada de terra de ninguém, porque ocupa um espaço que não é atingido integralmente

nem pelos médicos, nem pelos psicólogos. Seria mais ou menos como  dizer que o psicólogo não sabe o que fazer com uma úlcera e o

gastroenterologista não sabe o que fazer com a emoção de quem  é portador de uma úlcera (OJUNIAN,1997). 



21

“A psicossomática é uma abordagem que engloba a totalidade dos processos 

de transações entre os sistemas  somático, psíquico, social e cultural” (GRINKER, 

1953).

De fato, a noção de psicossomática não se refere à fisiologia ou a 

fisiopatologia, nem à psicologia nem à psicopatologia, mas a um conceito de 

processos entre os sistemas vivos e a sua elaboração social e cultural. 

A Psicossomática é, ao mesmo tempo, uma filosofia, porque envolve uma 

visão do ser humano, uma maneira de definir  o ser humano, e é uma ciência que 

tem como objeto os mecanismos de interação entre as dimensões  mental e corporal 

da pessoa. 

George  Groddeck (1866-1934)  afirmava que as doenças orgânicas podiam 
ser compreendidas e tratadas pela psicanálise. Segundo ele, não existem 
doenças orgânicas ou doenças  psíquicas, pois corpo e alma adoecem 
simultaneamente. A expressão psicossomática remete não a um estado, 
mas a uma essência, a do ser humano (VOLICH, 2000). 

Freud demonstrou perplexidade do relacionamento entre os fatos da vida 

psíquica e os da vida orgânica ao dizer "Aquele misterioso salto da mente para o 

corpo" (BETTELHEIM, 1982). Ao se deparar com traumas emocionais na qual os 

pacientes sofriam os desencadeamentos de sintomas físicos (paralisia, surdez, 

cegueira etc.) esteve diante de um episódio psicossomático.  

O ponto de vista psicossomático significou uma nova abordagem do estudo 
da causa da doença. O fato de que emoções  intensas exercem influência 
sobre as funções do corpo faz parte da experiência diária. A cada situação 
emocional corresponde uma síndrome específica de alterações físicas, 
respostas psicossomáticas, tais como o riso, o choro, o enrubescimento, 
alterações da freqüência cardíaca, da respiração, etc. (HOWARD, e LEWIS, 
1984).  

Porém, uma vez que estes processos psicomotores fazem parte do nosso dia-

a-dia e não têm efeitos nocivos, a medicina, até pouco tempo atrás, dedicou pouca 

atenção à investigação detalhada dos mesmos. Estas alterações que ocorrem no 
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corpo como reações a emoções intensas são de natureza passiva. Quando a 

emoção desaparece, o processo fisiológico correspondente, choro ou riso, 

palpitação cardíaca ou elevação da pressão sanguínea, também desaparece e o 

corpo volta a seu estado de equilíbrio. 

O estudo psicanalítico de pacientes neuróticos revelou, que, distúrbios 
crônicos do corpo podem desenvolver-se sob a influência de distúrbios 
emocionais prolongados. Tais alterações corporais crônicas, sob a 
influencia da emoção, foram observadas inicialmente em pacientes 
histéricos. Freud introduziu o conceito de histeria conversiva, na qual 
desenvolvem-se sintomas corporais em resposta a conflitos emocionais 
crônicos. Estas alterações foram observadas nos músculos controlados pela 
vontade e nas percepções sensoriais (ALEXANDER, 1989). 

Um sintoma conversível é uma expressão simbólica de um conteúdo 

psicológico emocionalmente definido: é uma tentativa de descarregar a tensão 

emocional. Ele ocorre nos sistemas neuromuscular voluntário ou perceptivo-

sensorial, cuja função primordial é expressar e aliviar tensões emocionais. 

Com o reconhecimento de que os fatores emocionais têm significado causal 
nos distúrbios  funcionais, a psicoterapia pôde ser legitimamente admitida 
na medicina propriamente dita e deixou de limitar-se exclusivamente ao 
campo da psiquiatria (DOLIO, 1982).  

Os conflitos emocionais crônicos do paciente, causa básica do distúrbio, 

tiveram de ser resolvidos pelo tratamento psicológico. Uma vez que estes conflitos 

emocionais originavam-se no relacionamento do paciente com outros seres 

humanos, a personalidade do paciente tornou-se o objeto da terapia.  

Com esta nova ênfase, a influência emocional do médico sobre o paciente – 
a arte médica – encontrou o seu lugar  na medicina científica. Nos casos de 
neuroses orgânicas, a influência emocional do médico sobre o paciente 
provou ser o principal fator terapêutico  (ALEXANDER, 1989). 

O papel da psicoterapia permaneceu restrito aos casos funcionais, 

geralmente considerados como distúrbios menos severos, contrastando com os 

distúrbios orgânicos genuínos, baseados em alterações teciduais demonstráveis. 

Alexander (1989), cita que também nestes distúrbios orgânicos, o estado emocional 

do paciente fora reconhecido há muito tempo como sendo uma questão importante; 
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porém, uma verdadeira conexão causal entre fatores psíquicos e distúrbios 

orgânicos genuínos não fora aceito de modo geral. 

Assim, tornou-se cada vez mais evidente que a natureza não conhece 

diferenças tão rígidas como funcional versus orgânico. Os clínicos começaram a 

suspeitar que distúrbios funcionais de longa duração poderiam gradualmente levar a 

distúrbios  orgânicos severos, associados a alterações morfológicas. Alguns casos 

deste tipo são  conhecidos  há muito tempo, como por exemplo:  o fato de que a 

hiperatividade cardíaca pode  levar à hipertrofia dos músculos do coração, ou de que 

a paralisia histérica de um  membro pode levar a certas alterações degenerativas 

nos músculos e nas articulações devido à inatividade. 

Estudos fisiológicos e psicológicos intensivos, de casos de úlcera péptica, 
comprovaram, de maneira convincente, o ponto de vista de que conflitos 
emocionais de longa duração podem levar, numa primeira etapa, a uma 
neurose gástrica  que, com o tempo, pode resultar numa úlcera.  Há 
também indícios  de que conflitos emocionais podem causar oscilações 
contínuas da pressão sanguínea que, com o tempo,  sobrecarregam o 
sistema vascular. Esta fase funcional de oscilação da pressão sanguínea 
pode, com o tempo, causar  alterações vasculares orgânicas, o que pode,  
finalmente, resultar numa forma maligna, irreversível, de hipertensão 
(PERESTRELLO, 1996). 

Para Alexander (1989), “estas observações têm sido cristalizadas no conceito 

de distúrbio orgânico psicogênico”. Estes distúrbios, de acordo com o ponto de vista 

de Alexander, desenvolvem-se em duas etapas: em primeiro lugar, o distúrbio 

funcional de um órgão vegetativo é causado por um distúrbio emocional crônico; e 

em segundo lugar, o distúrbio funcional crônico gradualmente leva a alterações 

teciduais e a uma doença orgânica irreversível. 

Alexander (1989) cita que Freud foi o primeiro a adotar com coerência o postulado do determinismo absoluto dos processos psicológicos 

e a estabelecer o princípio dinâmico fundamental da causalidade psicológica. Depois  de descobrir que o comportamento humano é, em 

grande parte,  determinado por motivações inconscientes e depois de desenvolver uma técnica por meio da qual as motivações  

inconscientes podem tornar-se conscientes, ele foi capaz  de demonstrar, pela primeira vez, a origem dos processos psicopatológicos. 
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 Alexander cita  ainda que, com a ajuda desta nova abordagem, os fenômenos  bizarros 

representados pelos sintomas psicóticos  e neuróticos, bem como os sonhos aparentemente 

sem sentido, puderam ser compreendidos como produtos significativos da mente. 

 Assim, com o correr do tempo, alguns detalhes de suas concepções originais 

sofreram modificações, porém a validade da maior parte de seus conceitos 

fundamentais foi confirmada por meio de observações  posteriores.

Para Bettelheim (1982) “o aspecto mais duradouro de sua contribuição  

consiste no método de observação do comportamento humano e no tipo de 

raciocínio que  Freud aplicou à compreensão psicológica do mesmo”  

Do ponto de vista histórico, o desenvolvimento da psicanálise pode ser 

considerado como um dos primeiros sinais de uma reação contra o desenvolvimento 

analítico e unilateral da medicina na segunda metade do século dezenove,  contra o 

interesse especializado em mecanismos detalhados, contra a negligência do fato  

biológico fundamental de que o organismo é uma unidade e de que a função de 

suas partes só pode ser compreendida do ponto de vista do organismo como um 

todo.

Alexander e a escola inglesa, escola francesa, escola lacaniana, fizeram com que a psicossomática mais se alojasse como uma referência 

de atuação do que propriamente como uma prática efetiva, esta ocupada de forma sintomática pela psicologia médica, vertente 

subjetivada do discurso médico (VALAS, 1990). 

A psicossomática investiga e oferece caminhos para uma prática na 

promoção de saúde com características holísticas, conseqüentemente mais voltada 

para o paciente. Isto muda a nossa perspectiva de observação e compreensão. O 

vértice agora é o seguinte: não chegam ao consultório uma lesão por esforço 

repetitivo, um estômago um fígado. Chega ao nosso consultório uma pessoa, que 

está em sofrimento e este pode estar sendo expresso inclusive por um destes 

órgãos. Freqüentemente isto está relacionado com a sua condição e o seu modo de 

vida. No nosso corpo estão as marcas da nossa história, do nosso esforço, de 
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nossas perdas e de nossas vitórias. Assim, o ser humano é o seu corpo e não 

apenas tem um corpo. 

A psicossomática em sua práxis, possibilita o ser humano a tomar consciência 

de sua existência facilitando, não apenas a remoção do sintoma  mas sim que o 

indivíduo através de  sua própria reflexão, deixe de ser paciente para poder reverter 

todos os seus sintomas, tornando-se mais flexível para escolher uma melhor 

qualidade de vida para si próprio, se responsabilizando por si e não 

responsabilizando o outro. 

3.2.1  Unidade soma-psique 

 Segundo Haynal (1998) “a hipótese de base da medicina psicossomática    é 

a unidade funcional soma-psique”. 

Só é possível existir saúde onde corpo, mente e meio sócio-econômico-

cultural estejam em equilíbrio. Portanto, o estudo e tratamento das doenças devem 

levar em consideração esta totalidade. De acordo com Groddeck (1966); 

médicos e pacientes resistem ferrenhamente à idéia de que o corpo 
depende da alma, da psique. Os doentes ainda acham um ultraje, quando 
se buscam causas psíquicas para suas enfermidades orgânicas. O corpo é 
muito mais poderoso, é como se fosse também mais nobre que a alma. 
Quem me dera superar essa unilateralidade do pensamento e da 
investigação científica. 

            Platão pensa a estrutura do ser humano, salientando o que nele há de divino. 

É uma tradição dualista. Segundo ele, o corpo é a condição atual e passageira na 

qual se encontra a alma, elemento divino. Imortal, a alma preexiste ao corpo, 

encarna o corpo desse ser dual que é o homem.   A República de Platão estrutura a 

alma em três partes: intelecto, desejo e paixão. Só o intelecto (=nous), que é a parte 

superior, é da mesma família da Idéia divina, por isso é imortal. 
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            Simplificando: para Platão o corpo é uma prisão para a alma, que ele 

contamina. A máxima aspiração do homem é libertar-se das impurezas do corpo ou 

da matéria. O dualismo platônico nos põe diante de duas realidades radicalmente 

diferentes, uma das quais, o corpo, que não passa de um objeto entre os demais 

objetos, não dotado  de nenhum valor singular para o indivíduo. 

            Uma das revoluções dos tempos modernos consiste em afirmar o corpo não 

como a condição exterior do espírito, mas o lugar próprio da sua formação. 

Foi Aristóteles o primeiro a enunciar o princípio de tal modificação. Corrigiu 
o dualismo platônico com a célebre doutrina do hilemorfismo (matéria e 
forma). O corpo _ soma _ é a matéria, a alma _ psique é a forma. A alma 
nunca pode ser não corporal. Os viventes terrestres nunca são espírito puro. 
O corpo, como matéria informada (que tem forma, de dentro para fora) é 
uma totalidade (HAYNAL, 1998). 

Descartes, no século XVII, realizou uma distinção entre mente e corpo: "res

cogitans e res extensa". Esta postura é a postura denominada dualista, e 

preconizava que a medicina deveria ocupar-se do corpo que era simplesmente uma 

máquina a ser entendida e conservada. Por estas épocas, a psicologia não existia 

como ciência, e seu terreno pertencia à filosofia e, esta era subscrita à religião. 

No século XIX é construído de maneira mais firme o ideal da psicossomática 

com o estudo das relações entre corpo e mente, quando a doença devia ser vista 

como produto da interação entre corpo e mente, interagindo com o ambiente. Sir 

Willian Osler, um dos principais autores deste século, reafirmou esta idéia, e 

escreveu: "na medicina do futuro, a interdependência da mente e do corpo será mais 

inteiramente reconhecida" (Lipowsky, 1986). Ressalta, no entanto, que a influência 

de um sobre outro não poderia ser elucidada naquele momento. 

Outro autor a ser destacado é Helen F. Dunbar  (1935) que escreveu um livro 

que se tornou um "clássico": "As emoções e as alterações no corpo". Desde então, 

este termo universalizou-se. Em 1932, a New York Academy of Medicine fundou um 
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comitê para estudos em psicossomática, e este se tornou o núcleo da Sociedade 

Americana de Psicossomática, que completou recentemente o seu cinqüentenário. 

Naquela ocasião o JAMA (Jornal da Associação Médica Americana), uma das mais 

importantes publicações na área médica, afirmou: "Por séculos, os médicos sabem 

que é impossível tratar o corpo separado da mente ou a mente separada do corpo." 

(PONTES, 1986). E felicita a iniciativa, pois a sociedade de psicossomática se 

propunha a romper com a separação que já há muito tempo havia se estabelecido 

no seio da medicina, integrando os princípios das ciências médicas com os 

princípios das ciências humanas e sociais, o que propiciaria a criação de métodos 

científicos para compreender as bases e os mecanismos que integrariam os 

aspectos orgânicos e psicossociais do ser humano. Um outro importante ganho foi 

citado como decorrente desta postura: a humanização da prática médica, na medida 

em que seriam as pessoas o foco de atenção e tratamento, e não apenas um órgão. 

A concepção do corpo, como se pode observar, é uma construção do pensar 

humano ao longo dos séculos. Desde os gregos aos nossos dias, o homem 

ocidental perscrutou a relação corpo/alma e, desse modo também, o estatuto da 

existência humana. 

O avanço deste conhecimento só tem sido factível graças a um grande 

progresso que permitiu a utilização de diferentes e complexas disciplinas, separadas 

no início do nosso século, mas que agora pode ser utilizado de forma integrada. A 

psicossomática tem seus pilares fundamentais assentados sobre a fisiologia, a 

psicologia social, a patologia geral e as psicologias dinâmicas, em especial da 

psicanálise.

A partir de alguns filósofos modernos, especialmente Merleau-Ponty, o 
corpo já não é considerado como um objeto em si, mas a maneira do sujeito 
estar presente ao mundo, aos outros e às coisas e tudo isto estar presente 
nele. A consciência é presença corporal no mundo (PONTES, 1986). 



28

No século XX, o interesse pelos aspectos constitucionais, sociais e 

psicológicos de uma patologia foi relegado ao segundo plano, conseqüentemente, 

em parte, ao espetacular crescimento do conhecimento sobre a patologia celular e 

bacteriologia. A retomada do interesse pela abordagem psicossomática da medicina 

deu-se nas últimas décadas. 

O termo Medicina Psicossomática universalizou-se e consagrou-se, embora a 

Organização Mundial da Saúde tenha recomendado que deveriam ser  efetuados 

esforços  no sentido de encarar a Medicina Psicossomática como, a maneira de que 

se deva  exercer a Psiquiatria dentro do espaço médico e não reservar apenas um 

número restrito de quadros a designação de psicossomático.

Na moderna psicossomática este conceito evoluiu para o estudo da pessoa 
como ser histórico e social, ou seja, o que somos hoje é o resultado da 
nossa interação com o mundo e de todas as nossas experiências do 
passado e de expectativas sobre o futuro. É um sistema único, constituído 
por três subsistemas: mente, corpo e social (PERESTRELLO, 1996). 

Durante séculos e mesmo até Freud, admitia-se que as doenças eram 

causadas por agentes externos, com exceção dos males congênitos e hereditários. 

O advento da psicanálise e sua progressiva aceitação revolucionaram esse 

conceito e introduziram um novo: o de que algumas doenças ou males do corpo 

constituíam uma mera expressão dos males do espírito, ou seja, provinham de 

dentro da pessoa. 

A postura psicossomática deriva-se da posição holística. O termo grego 

"holos" significa total e foi introduzido em medicina por Smuts em 1922. Este 

conceito tenta recuperar o que na antiga Grécia Hipócrates, Platão e Aristóteles 

consideravam a unidade indivisível do ser humano.

Os importantes avanços da Biologia com Virchow, Pasteur e Koch contribuem 

também para o reducionismo biológico. Em 1859, Claude Bernard, fisiologista 
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francês lança o conceito de, meio interno, e enfatiza que a estabilidade deste meio é 

condição essencial para a vida, sendo a doença um distúrbio de regulação de seus 

mecanismos estabilizadores. 

Em 1929, Cannon, desenvolve o conceito de Homeostase, dando assim a 
base fisiológica para a concepção holística, pois segundo este conceito, 
universalmente aceito, mas nem sempre levado em consideração, em todas 
suas implicações: ‘todo e qualquer estímulo, incluindo psicossocial, que 
perturba o funcionamento do organismo, o perturba como um todo’ 
(HAYNAL, 1998). 

Em 1936, Selye, inicia a demonstração através de psicofisiologia, que o 

organismo quando exposto a um esforço desencadeado por uma agressão seja ela 

de qualquer tipo, apresenta a tendência de responder de forma uniforme e 

inespecífica, a diferentes agentes que ele chama de estressores. E, chamou de " 

stress", o conjunto de reações inespecíficas que o organismo desenvolve frente a 

situações que exigem um esforço de adaptação. O termo foi retirado da Física 

(HAYNAL, 1998).

Em 1953, Cannon publica: "Bodily changes in pain, hunger, fear and rage".

Esta obra enfatiza toda a importância da somatização das emoções. 

O conceito de medicina Psicossomática refere-se ao estudo da pessoa como 

ser histórico. Considera o ser humano no seu contexto próprio, desta forma entende 

o reumático e seus envolvimentos laborais, sociais, seu esquema corporal alterado, 

sua sexualidade perturbada; a mulher com sua infertilidade e a pressão social sobre 

sua gestação; o jovem com sua diabetes e que tem sua vida limitada por sucessivos 

fatores decorrentes de sua dieta; o hipertenso que não consegue aderir as suas 

pautas de tratamento, o impotente frente sua parceira sexual e sua ansiedade, etc.

Define-se classicamente por "psicossomático" todo distúrbio somático que 
comporta, em seu determinismo, um fator psicológico interveniente, não de 
modo contingente, como pode ocorrer em qualquer afecção, mas por uma 
contribuição essencial à gênese da doença (JEAMMET, 1987),

Grinker define psicossomática como sendo: 
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uma abordagem que engloba, em sua totalidade, processos integrados de 
transações entre diversos sistemas: somático, psíquico, social e cultural".  
Refere-se  a um conceito de processos entre os sistemas vivos e sua 
elaboração social e cultural (HAYNAL, PASINI, 1983). 

Ainda mal entendida em sua caracterização a abordagem psicossomática não  

é uma nova especialidade médica ou psicológica, mas uma visão integrativa e 

enriquecedora do conhecimento profissional. A Medicina Psicossomática privilegia a 

interação terapêutica entre profissional-doente. Constitui-se como paradigma de 

pensar a realidade do ser humano como um todo. 

"Em todo ser vivo, aquilo que designamos como partes constituintes forma um 

todo inseparável, que só pode ser estruturado em conjunto, pois a parte não permite 

reconhecer o todo, nem o conjunto deve ser reconhecido nas partes" 

(GOETHE,1995).

Proposta de visão menos dicotomizada do homem, ou seja, considera o 

homem como um todo: um ser dinâmico, que acontece num ambiente (natureza, 

sociedade, cultura).

Estudo das relações mente - corpo, com ênfase na explicação 

psicológica da patologia somática, uma proposta de assistência integral e uma 

transcrição para a linguagem psicológica dos sintomas corporais.

Nessas concepções clássicas de psicossomática (entendida como a 
influência dos fatores psíquicos nos distúrbios físicos) observa-se que não é 
levado em conta dois aspectos: a influência dos distúrbios físicos no estado 
psicológico da pessoa e o papel do meio externo, particularmente o meio 
social. Com relação ao primeiro desses aspectos, passou-se a falar em 
doença somatopsíquica, invertendo o fluxo da influência (MELLO FILHO, 
1979). 

Não há como negar a influência que o estado de saúde do corpo tem sobre o 

psiquismo da pessoa. Alguém que nasce com defeito qualquer (por exemplo, uma 

doença do coração) certamente sofrerá efeitos psicológicos dessa situação. Desta 

forma, alguém que sofra um infarto de miocárdio também sofrerá e muito, os reflexos 

emocionais e afetivos da doença. Nesse último caso, entretanto, houve influência 
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recíproca, isto é, tanto houve influência do psiquismo na eclosão do infarto, como na 

ocorrência do infarto sobre o psiquismo.

Aceita essa interação recíproca, restaria ainda a questão: são mais 

influências de intensidade equivalente? A resposta mais lógica é: cada caso é um 

caso, haverá situações em que um fator prepondera sobre o outro. Ressalvadas as 

doenças congênitas e hereditárias, o fator psíquico prepondera, constituindo a 

gênese de quase todas, senão todas, as doenças adquiridas ao longo da vida. A 

aceitação dessa idéia, da psicogênese das doenças orgânicas, não exclui, no 

entanto, a influência recíproca do corpo sobre o psiquismo, embora subordinado a 

este.

Da mesma maneira, essa concepção não ignora o segundo aspecto a que foi 

feita a referência acima: a influência do meio externo, principalmente social e cultural 

em que o indivíduo está inserido.

A integração no meio social e as relações que se consegue manter com 
outras pessoas são de fundamental importância para o bem estar físico e 
mental e para a saúde do ser humano. Desse modo a concepção mais 
recente e abrangente não fala mais em doença psicossomática ou 
somatopsíquica, mas sim em doença sócio-somática, isto é, a saúde ou 
doença seria resultado da conjugação de fatores originados do corpo, da 
mente e da interação de ambos entre si e com o ambiente e o meio social  
(PERESTRELLO, 1996). 

“A unidade do homem, mesmo que vista sob ângulo filosóficos diferentes, é 

mais ou menos geralmente admitida” (HAYNAL, 1998). 

 Este reconhecimento, filosófico  e científico de uma unidade funcional psique-

soma foi certamente uma das condições prévias da introdução, no domínio científico, 

dos problemas que iriam dar nascimento à medicina psicossomática. 

3.2.2  A  Pessoa é uma Unidade Psicossomática 
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A pessoa deve ser compreendida como um ser total, indivisível, e não 

dicotomizada em mente e corpo. A pessoa é um ser humano, um corpo vivo, um 

conjunto de órgãos, tecidos e células, ordenadamente estruturados e dinamizados 

por várias funções orgânicas e psíquicas, isto é, pela vida. 

Em uma pessoa não existem partes, mas elementos de um conjunto, como 
também não existem funções isoladas, mas funções interdependentes. 
Conseqüentemente, cada órgão executa a sua função mantendo-se uma 
interdependência com as funções de outros órgãos e com a função mental, 
dentro de uma escala de valores nessa influência recíproca (GRODDECK, 
1966). 

 Por exemplo, a circulação mantém uma certa subordinação com a função 

respiratória, com a função glandular, com a função locomotora, etc., e também com 

a função psíquica. Uma respiração deficiente altera a concentração de oxigênio no 

sangue e além de outras conseqüências, pode perturbar a função mental, como 

perda da capacidade de crítica, mal-estar, etc.

Em contrapartida, quando um indivíduo está sob tensão emocional, a química 

do corpo sofre alterações, assim como o fluxo sangüíneo e a pressão; o processo de 

digestão torna-se alterado e também a respiração e outras atividades orgânicas, 

além de predispor o organismo às doenças. 

Esse caráter de unidade psicossomática é mantido pelo sistema nervoso 

através de sua ação de integração e coordenação de todas as atividades fisiológicas 

e psicológicas. 

Coube a Kurt Goldstein (1951) a noção de unidade do organismo. Goldstein 
era neurofisiologista que estudou particularmente, durante a Primeira 
Guerra Mundial, as perturbações produzidas pelas lesões traumáticas 
cerebrais. Chegou à conclusão de que ’todo sintoma especial não pode ser 
considerado como produzido por uma lesão ou doença orgânica particular, 
mas como a manifestação de todo o organismo’. O organismo comporta-se 
sempre como um todo unificado e não como uma série de partes 
diferenciadas (PERESTRELLO, 1996). 

O corpo e a mente não constituem entidades separadas, e a mente não 

consiste em elementos ou faculdades isoladas. O que acontece em uma parte afeta 
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o todo. A psicologia estuda o organismo em uma certa perspectiva; a fisiologia em 

outra. Mas tanto uma como outra disciplina devem manter a noção de totalidade do 

organismo, porque um fenômeno fisiológico ou psicológico se reproduz sempre 

nesse contexto de organismo total, salvo se tiver sido isolado artificialmente. As leis 

válidas para o conjunto governam as partes diferenciadas desse conjunto. É por isso 

que se torna necessário conhecer as leis gerais do funcionamento do organismo 

para compreender o funcionamento de cada componente seu. 

  O conceito "holístico" de organismo, como também a idéia de que o 
funcionamento do organismo se fundamenta na noção de ‘figura e fundo’ 
são orientações dadas pela psicologia gestalt ou psicologia da forma. Essa 
noção de unidade psicossomática recebeu completa aprovação de todos 
cientistas, e passou a exercer uma grande influência principalmente nas 
áreas da psicologia e da medicina. Quando nos encontramos diante de um 
doente atingido por uma afecção física, devemos sempre nos lembrar de 
que se trata, sem dúvida, da ‘figura’, mas, devemo-nos recordar, também , 
que existe o ‘fundo’, isto é, o homem como um todo e que essa doença 
física está ligada, indissoluvelmente, ao fundo não apenas somático, mas 
também psíquico sobre o qual se desenvolve (PONTES, 1986). 

Assim, o paciente deve ser compreendido pelo médico como um ser humano 

que sofre, que possui seus problemas, suas preocupações, suas esperanças e 

desilusões; que possui atividades psíquicas e funções fisiológicas interdependentes 

e que é considerado como um todo indivisível sujeito, não apenas aos estímulos 

físicos, químicos e biológicos do meio, mas também ás variações das relações 

sociais.

O pensamento de Groddeck  que por alguns autores é tido como o pai da 

psicossomática embora este conceito seja controvertido pode ser expresso nestes  

excertos de sua obra: 

A alma e o corpo: (...) a distinção entre a alma e o corpo é unicamente uma  
distinção de palavras, não de essência: que o corpo e a alma são algo de 
comum; que neles se encontra um Isso, uma força pela qual somos vividos, 
enquanto acreditamos viver? 

A doença proporciona repouso – a doença, seja aguda ou crônica, 
infecciosa ou não, proporciona um repouso, protege do mundo externo 
ferino, ou, pelo menos, de fenômenos determináveis  que são insuportáveis. 
Minha própria alma trabalha constantemente com esses locais de refugio, 
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preparados com muita antecedência; e isso, desde um determinado período 
da infância, em que ela foi revirada até o seu âmago. 

A ação terapêutica de nossas teorias – nossa tarefa é menos inventar 
teorias exatas do que descobrir hipóteses de trabalho que realizem alguma 
coisa no tratamento.  

O doente é o professor do médico –  o doente faz o médico tomar 
consciência de seu inconsciente. É por isso que creio que o médico lhe é 
devedor. O doente é o professor do médico. Só através do doente é que o 
médico pode aprender a psicoterapia. 

Tudo é linguagem –a linguagem  é a portadora da cultura. É a condição 
fundamental da relação humana. A linguagem criou as religiões e a arte, 
construiu as estradas e impulsionou o comércio no mundo. É o meio de 
transpor os pensamentos em atos e, em sua eterna fecundidade, suscita 
incessantemente novos pensamentos (...). Todos os atos, pensamentos e 
sentimentos, mesmo o amor e o ódio, mesmo Deus e a Natureza, 
dependem da linguagem. 

O Isso – é uma mentira e uma deturpação quando dizemos ‘eu penso, eu 
vivo’. Seria preciso dizer: ‘Isso pensa, Isso vive’. Isso, ou seja, o grande 
mistério do mundo. 

3.3  SITUAÇÃO ATUAL DA MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 

A medicina psicossomática é uma abordagem integrativa da pessoa humana 

que se utiliza do modelo compreensivo para investigar o complexo psicossoma e 

suas interações com o ambiente externo, necessitando, portanto, de ações 

interdisciplinares para o seu conhecimento.

Sua evolução, inicialmente psicanalítica, causou perplexidade a Freud ao se 

deparar com o problema do relacionamento entre os fatos da vida psíquica e os da 

vida orgânica, referindo-se aos sintomas físicos da histeria como "aquele misterioso 

salto da mente para o corpo" onde uma doença de causa essencialmente psíquica 

dá lugar a várias expressões corporais.  

Numa fase intermediária ou behaviorista caracterizada pelo estímulo à 

pesquisa em animais e homens, buscava enquadrar os achados à luz das Ciências 

Exatas, tendo se desenvolvido os estudos sobre o estresse.  
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Na fase atual, multidisciplinar, emerge a importância do social onde o ser 

sóciopsicossomático passa a nos caracterizar como pessoa, com as experiências 

clínicas evidenciando a importância da história de vida da pessoa no processo 

saúde/doença.

Embora seus princípios estejam contidos na doutrina médica desde os 
tempos hipocráticos, só recentemente, com a contribuição de Engel sobre a 
teoria geral dos sistemas, trazendo o modelo biopsicossocial ao conceito 
mais recente de saúde da Organização Mundial da Saúde  como ‘equilíbrio 
biopsicossocial’, a psicossomática assume sua identidade como abordagem 
investigativa da indissociabilidade mente-corpo ou psicossoma no processo 
saúde/doença e como prática que demanda a interação multidisciplinar por 
ter como objeto de investigação a pessoa e suas complexas interações, 
demandando vários vértices de observação, como são os conhecimentos 
multidisciplinares  (HAYNAL, 1998). 

3.3.1  Intervenções Terapêuticas 

Observando a doença com sua dimensão psicossocial, a relação médico 

paciente em seus múltiplos desdobramentos e ação terapêutica voltada para a 

pessoa do doente, entendido como um ser biopsicossocial, a psicossomática passa 

a mobilizar atividades paramédicas (Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Assistência 

Social) e assim formar equipes multidisciplinares, comprometidas, além da condição 

existencial do doente, com a dimensão social da patologia. O conhecimento do 

homem como um todo indissociável progrediu muito, porém a resistência dos 

médicos em aceitar o comando das doenças somáticas pelos conflitos inconscientes 

é grande.

Por ser uma abordagem integrativa da pessoa, o profissional que se utiliza 
da psicossomática vai além da realidade física da doença, sem no entanto, 
negá-la. Agrega aos saberes médicos vinculados à metodologia das 
Ciências Naturais, todo um conhecimento que deriva das Ciências Humanas 
e Sociais, propiciando uma visão integrativa, que tende a afastar o 
profissional do reducionismo (biologismo, psicologismo, sociologismo) 
(PERESTRELLO, 1996). 
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A identificação da situação de conflito, seja do indivíduo consigo mesmo ou 

com a circunstância à qual está submetido - geradora de emoção - é suficiente para 

originar transtornos funcionais, e estes, se repetidos e persistentes, alteram a vida 

celular, acarretando a lesão orgânica e suas complicações.

Como a emoção ocorre simultaneamente no subsistema somático e no 

subsistema processos mentais, aquilo que no nível psíquico é raiva, medo, dor, 

tristeza, alegria, fome, no nível corporal ou somático se expressa através de 

modificações das funções motoras, secretoras e circulatórias, coordenadas pelo eixo 

psiconeuroimunoendocrinológico.  

A experiência emocional é um fato psíquico e somático; no caso das emoções 

abortadas ou frustes que não se exprimem senão pela modificação de alguns 

parâmetros corporais, a emoção pode não chegar à consciência. 

Haynal (1998) relata que na “depressão, na neurose de angústia, são 

encontradas igualmente perturbações físicas simultâneas, mantendo-se, porém, 

sempre em primeiro plano as perturbações psicopatológicas”. 

Nesta perspectiva, a neurose da angústia, a depressão, tal como a histeria e 

a hipocondria, podem igualmente ser consideradas como doenças psicossomáticas, 

mesmo que tradicionalmente figurem, nos tratados de Psiquiatria, no capítulo 

consagrado às neuroses. 

A disfunção pode resultar da fibra muscular lisa que existe em vários 
órgãos. Assim a pessoa pode apresentar disfunções motoras no aparelho 
digestivo (vômitos, diarréias, prisão de ventre, discinesias), respiratório 
(asma, bronquite), geniturinário (disúria, cólica pieloureteral, dismenorréia, 
polaciúria, vaginismo, taquispermia), circulatório (hipertensão arterial, 
enxaqueca, cefaléia tensional, insuficiência coronariana, infarto agudo do 
miocárdio), pele (eczemas, pruridos, neurodermites)  (HAYNAL, 1998).

          A disfunção, quando secretora, altera a produção de muco e secreções 



37

endócrinas, na produção de hormônios do aparelho digestivo, secreção gástrica, 

biliar, pancreática e entérica.

A disfunção da irrigação sangüínea nos órgãos exerce importante papel na 

determinação de processos agudos e crônicos, e na dependência da intensidade, da 

repetição e da duração deles pode ocasionar a diminuição da resistência da mucosa 

a outros agentes agressivos, surgindo hemorragias, úlceras, reações imuno-

alérgicas, infecções e neoplasias. 

As alterações dessas três funções parciais ocorrem em combinações 
múltiplas, ao sabor das mais variadas situações de vida, ligadas a 
sentimentos de raiva, medo, dor (mal estar), humilhação, desesperança, 
desalento, tristeza e melancolia (PERESTRELLO, 1996). 

          O profissional que utiliza a psicossomática, busca identificar quais as 

alterações observadas nos três subsistemas através de uma anamnese passiva, 

exame físico, mental e laboratorial, obtendo-se o diagnóstico biopsicossocial pelas 

interações recíprocas entre os subsistemas.

          Utilizam-se tratamentos médicos, psiquiátricos, psicológicos, psicanalítico, 

nutricionais, orientações psicopedagógicas e psicossociais, familiares e 

ocupacionais. Os profissionais que cuidam do mesmo paciente se comunicam entre 

si, informando ao colega sobre o seu vértice de observação e recebendo dele os 

conhecimentos de sua especialidade, enriquecendo a compreensão da pessoa, 

aumentando a possibilidade de acerto, evitando medicações desnecessárias, 

quando os transtornos são meramente funcionais, psicogênicos, recebendo nesse 

caso psicoterapia, evitando atitudes reducionistas e iatrogênicas, pois a relação  

profissional-paciente é reconhecida e valorizada como a recriação e a restauração 

da relação mãe-bebê, propiciando o acolhimento, a compreensão da pessoa ao 

invés da relação causa-efeito, observada freqüentemente no modelo médico. 
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3.4  O ESTRESSE E AS DOENÇAS  PSICOSSOMÁTICAS 

Entendo  que em todas as doenças não se pode excluir o fator psíquico, seja 

exercendo uma certa influência para maior susceptibilidade às doenças, seja 

concorrendo para maior nível de danos. 

As doenças psicossomáticas aparecem como conseqüência  dos processos 

psicológicos de pessoas desajustadas nas funções corporais e vice-versa. Essas 

doenças podem levar a distúrbios de função e às lesões nos órgãos do corpo 

humano. Problemas de ordem emocional têm papel preponderante no 

desencadeamento dos sintomas, das recorrências e dos agravamentos do quadro 

clínico, o que as torna distintas das doenças orgânicas. 

Silva (1976) informa que: 

Ch.Fere publicou, em 1892, a sua ‘Patologia de Emoções”, verdadeiro 
tratado de medicina psicossomática, completo sob todos os pontos-de-vista, 
digno de figurar entre as melhores obras da atualidade sobre o gênese das 
desordens somáticas: ‘O fim deste trabalho’, disse ele no Prefácio do seu 
livro, ‘é o de determinar tanto quanto possível as condições fisiológicas das 
emoções, e de mostrar que essas condições são idênticas às reações 
somáticas resultantes da ação dos agentes físicos a que o homem está 
sujeito’.

Comentam Howard e Lewis (1992):

  Recentemente, até mesmo o câncer tem sido correlacionado com emoções. 
Os pesquisadores vêm descobrindo que as vítimas de câncer são 
freqüentemente pessoas desesperadas, achando que para elas a vida está 
perdida. O início da doença, em muitos casos, está associado a uma série 
de derrotas pessoais que fazem com que a pessoa finalmente entregue os 
pontos. 

Esclarecem ainda, esses autores: "Os pesquisadores interessados na relação 

existente entre as emoções e o câncer examinam igualmente o papel da sugestão 

no aparecimento da moléstia. Os filhos das vítimas de câncer apresentam 
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freqüentemente sintomas na mesma idade em que os pais foram acometidos pelo 

mal, o que constitui a assim chamada síndrome do aniversário". 

Haynal (1998) informa que: 

A patologia psicossomática é muito ampla e pode-se demonstrar o papel 
dos fatores emocionais na origem de síndromes múltiplas, ou pelo menos 
como elemento importante da etiologia. Não podemos senão enumerar as 
principais. No quadro de doenças alérgicas, a asma, o eczema, a urticária; 
nas afecções endócrinas e nutritivas, a doença de Basedow, certas formas 
de diabetes, certas variedades de obesidade; no domínio cardiovascular, a 
hipertensão essencial e a síndrome anginosa; no campo das doenças 
cutâneas, numerosas afecções, desde o líquen plano à psoríase e ao 
vitiligo; nas moléstias respiratórias, foi invocado o papel da emoção na 
marcha evolutiva da tuberculose pulmonar. As afecções digestivas foram 
particularmente estudadas sob o ângulo psicossomático, especialmente a 
úlcera gastroduodenal e as colites mucomembranosa e hemorrágica. A 
emoção, enfim, representa um papel certo na evolução do glaucoma.  

 A realidade da vida moderna é extremamente desgastante para o homem 

neste novo século, por este motivo, surgiram as ‘doenças do homem civilizado’.  

Com a insegurança econômica e social as doenças psicossomáticas tiveram um 

grande aumento. 

Todas as doenças que não possuem uma carga genética ou não são 

provocadas por acidentes, podem ser caracterizadas como doenças 

psicossomáticas, entre elas  estão o diabetes, a hipertensão, a obesidade, a úlcera 

gástrica e a bronquite. 

As teorias da Escola Francesa de Psicossomática (Marty et al 1993), 

baseadas no conceito de mentalização, permitem-nos compreender como, diante de 

certos traumatismos emocionais, os indivíduos podem desenvolver diversas 

afecções, inclusive do aparelho digestivo. 

Esses estudos mostram que o aparecimento de uma doença  mais grave 
(como o câncer do estômago) ou menos grave (como a gastrite) está 
relacionado a estruturas mentais individuais mal ou bem-mentalizadas, que 
vão se constituindo desde os primeiros anos de vida com o desenvolvimento 
do sistema psíquico (inconsciente, pré-consciente, consciente, ego e 
superego). Esses autores  consideram, dentre outras coisas, também 
importante, a função da pulsão de vida e da pulsão de morte  (KREISLER, 
1981). 
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 Ojunian (1997)  relata que: 

a doença  tem duas funções: serve para satisfazer desejos proibidos e serve 
para que possamos nos punir por termos satisfeito  esses desejos proibidos. 
Ao tomarmos  consciência de que a doença é um sinal de alerta, passamos 
a sentir diferentemente o problema.  Essa linguagem simplificada facilita a 
compreensão e atinge uma massa de pessoas que estão literalmente 
perdidas em busca de solução para seus desconfortos físicos e emocionais. 

             Além das doenças psicossomáticas devem ser consideradas as reações de 

conversão. São distúrbios neuróticos que se manifestam sob a forma de um sintoma 

típico como, por exemplo, a surdez, a cegueira, a paralisia, a odontalgia e outras 

manifestações. São distúrbios geralmente passageiros, não há dano físico e 

constituem uma forma da pessoa manifestar um determinado problema.  

            Por outro lado, informa Lachman (1983) que: 

existem certas alterações somáticas relacionadas com o comportamento 
construtivo e com o comportamento destrutivo. No primeiro caso, podem ser 
citados como exemplos, o ato de furar as orelhas ou o nariz para colocar 
enfeites, arrancar as sobrancelhas. No segundo caso, as alterações 
somáticas são produzidas por um comportamento destrutivo e 
deliberadamente como, por exemplo, a auto-flagelação, arrancar os 
cabelos, e, até mesmo, a auto-mutilação como a amputação do dedo, da 
mão, seios, etc. 

É no Sistema Límbico que tem início nossa função avaliadora da situação, 

dos fatos e eventos de vida. Esse modo de avaliação sempre leva em consideração 

vários elementos, tais como, a personalidade prévia, a experiência vivida, as 

circunstâncias atuais e as normas culturais. Acontecem também a partir do Sistema 

Límbico, as diversas interações entre os sistemas nervoso, endócrino e imunológico, 

fazendo interagir as percepções córticocerebrais com o hipotálamo. 

O Estresse, seja ele de natureza física, psicológica ou social, é um termo que 

compreende um conjunto de reações fisiológicas, as quais, sendo exageradas em 

intensidade e duração, acabam por causar desequilíbrio no organismo, 

freqüentemente com efeitos danosos. 
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 No conceito de estresse, o verbo foi transformado em substantivo. Na palavra 

estresse  estão embutidos os verbos ‘pressionar’, ou ‘tensionar’. Estressado significa 

estar pressionado por algo. O estresse como termo médico  significa ‘reação do 

organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa, capazes de perturbar-

lhe a homeostase’ (MELHORAMENTOS, 1997). 

“A palavra estresse, do inglês ‘stress’, literalmente significa força x resistência; 

existência de tensão” (COLTRERA, 2003). 

O conceito original de estresse foi apresentado  pelo pesquisador canadense 

de origem francesa Hans Selye em 1936, a partir de experimentos em que animais 

eram submetidos a situações agressivas diversas (estímulos estressores) cujos 

organismos respondiam sempre de forma regular e específica. 

  Cada indivíduo tem um modo de viver, um tipo de comportamento, 

uma maneira de enfrentar o dia a dia e se puder descobrir quais  as suas 

características psicológicas; se tiver um mapeamento do tipo de sua  

personalidade e de como  reagir ao estresse, talvez consiga  diminuir e/ou 

controlar as causas que o levaram a sofrer as conseqüências negativas do 

estresse.

Rio (1995)  informa que: 

O estresse faz parte da nossa vida, claro, e nem sempre é negativo (existe 
o chamado estresse positivo: dançar durante 3 horas com a pessoa amada 
é um exemplo de estresse positivo). Cada vez que enfrentamos 
dificuldades, problemas, perdas, conflitos e situações limite, nosso corpo 
reage fornecendo a energia suficiente para vencer. O problema é que a 
energia fornecida é limitada e cada vez que a gastamos  inutilmente, nosso 
corpo sofre: é a esse sofrimento físico e psíquico que chamamos de 
estresse negativo. Enfrentar dificuldades, tensões e problemas fazem parte 
da existência: isso não pode ser evitado. Mas podemos mudar o modo 
como enfrentamos nossas dificuldades e aprender qual é a atitude mental 
mais certa para lidar com elas. 

Tem-se atribuído ao estresse inúmeros acontecimentos: desde a úlcera do 

executivo, ao acidente de automóvel de uma personalidade, ao baixo rendimento de 
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um atleta, ou mesmo de uma equipe esportiva, da incapacidade de uma pessoa em 

desfrutar uma relação íntima com seu (sua) parceiro(a), e assim por diante. Não raro 

ouvimos no rádio ou na televisão ou lemos em jornais e revistas que a situação em 

nossa sociedade está cada vez pior e em conseqüência disto temos um incremento 

importante do estresse, com uma dramática diminuição da qualidade de vida. 

Rio (1995)  dá um exemplo do que é estresse: 

Imagine que você esteja de volta à Idade da Pedra. Sai da sua caverna e lá 
no vale, vindo em sua direção, está um enorme animal pré-histórico. É um 
mamute imenso e peludo, com 4,20 metros de altura e longas presas. O que 
você faz? Tem duas opções principais. Poderá pular fora do caminho e 
correr para um local seguro, ou poderá ficar onde está e lutar. Mas, acima 
de tudo, você precisa reagir com rapidez; não há tempo para deliberações. 
Esta habilidade primitiva de se manter longe de problemas, ainda hoje faz 
parte de nossa constituição. Ela é conhecida como a resposta de ‘lutar ou 
fugir’ e é parte de sua programação fisiológica. 

Essa reação imediata e enérgica diante de ameaças externas constitui o 

estresse agudo por pressões externas. Ele é produzido pelas ações finais do 

sistema nervoso simpático e das glândulas supra-renais. Nosso organismo fica em 

alerta diante da ameaça e pronto para reagir. 

O exemplo do mamute ilustra dois aspectos do estresse: a) sua função básica 

de preservação da integridade do organismo; b) sua antigüidade na evolução 

humana – ele é tão antigo quanto a existência humana. Mas esse tipo de estresse é 

apenas uma das suas formas de manifestação. 

Silva (1976)  informa  que: 

as emoções são estados somáticos que se acompanham de estados de 
consciência desenvolvidos em conseqüência de excitações físicas. As 
excitações externas e as representações das excitações exteriores às 
emoções podem determinar as mesmas reações, tanto gerais como locais, 
variáveis de acordo com as condições anteriores do indivíduo: após 
choques, tanto morais como físicos, se verificam os mesmos acidentes 
patológicos, quer de ordem corporal como de ordem intelectual. A ausência 
de excitantes físicos normais determina a mesma depressão das funções 
animais, idêntica à ausência de excitações mentais. 
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O estado de alerta não é desencadeado exclusivamente por pressões 

externas. Muitas vezes, ele resulta de pressões internas, como a lembrança de um 

compromisso urgente ou a turbulência dos nossos conflitos interiores. 

Em segundo lugar, o sistema nervosos simpático e as glândulas supra-renais

(sistema simpatoadrenomedular) não atuam com exclusividade na produção do

estresse, principalmente no estresse crônico.  Existem meios fisiológicos múltiplos

que têm ação importante e que incluem, dentre outros, a glândula tireóide, diversos

dos chamados neurotransmissores, hormônios, além do  nosso sistema imunológico. 

Na figura 1 é representado, de forma esquemática, como os estímulos 

internos e/ou externos, ao despertar emoções, provocam modificações no corpo e 

nos processos mentais, coordenados pelo conjunto hipófise, hipotálamo e sistema 

límbico.

Figura 1 – Estímulos internos e/ou externos

Fonte: Pontes, 1986.

3.4.1  Reação do estresse 

Segundo Coltrera (2003): 
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O hormônio inicial isolada por Cannon foi a epinefrina. É também chamada 
adrenalina, das glândulas que o produziram. Depois, Cannon descobriu um 
segundo hormônio de reação do estresse chamada noradrenalina. Também 
descobriu a cortisona que  pertence a uma segunda classe dos hormônios 
do estresse (conhecidas como glucocorticóides), que desempenham um 
papel-chave na resposta do estresse. 

O estresse começa com um sinal da parte do cérebro chamada hipotálamo, 

situado por cima do tronco cerebral. O hipotálamo é uma rede de nervos ligados ao 

resto do corpo através do sistema nervoso autônomo, que rege as funções 

involuntárias do corpo, como a respiração, a pressão arterial, o ritmo cardíaco e a 

dilatação ou contração dos vasos sanguíneos e as pequenas  condutas de ar dos 

pulmões chamadas bronquíolos. Os seus dois tributários são: o sistema nervoso 

simpático que percorre o corpo em resposta a perigos detectados e o sistema 

nervoso para-simpático, que acalma o corpo depois do perigo ter passado. 

O hipotálamo processa certas informações, talvez a visão do chefe com ar 

carrancudo ou o som de pneus a travar atrás da pessoa, envia um mensageiro 

químico chamado fator de liberação de corticotrofina (CRP) até a hipófise. Isto 

estimula células na hipófise, que envia o seu próprio mensageiro químico, o 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) para as glândulas supra-renais, que injetam 

cortisona na corrente sanguínea. Doses de adrenalina e noradrenalina são também 

libertadas pelas supra-renais com instruções do cérebro e ao mesmo tempo por todo 

o corpo pelo sistema nervoso simpático (o poderoso triunvirato constituído pelo 

hipotálamo, hipófise e supra-renais designando-se eixo HPA. Coordena uma série 

de atividades hormonais do corpo e fornece um feedback que ajuda a desligar a 

resposta do estresse quando os níveis de certos hormônios estiverem altos).  

O eixo HPA (figura 2) constituído pelo hipotálamo, hipófise e as glândulas 

supra-renais, desempenha um papel central  como desencadeador da resposta ao 

estresse. Ao libertar   certos químicos, como o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 

e cortisona, o eixo HPA excita o corpo para agir quando é confrontado com um 

estressor. Como a figura 2 mostra, o efeito desta liberação de hormônios é geral. Os 

sentidos tornam-se mais aguçados, os músculos contraem-se, o coração bate mais 

depressa, a pressão arterial sobe e a respiração acelera. Tudo isto  é preparado 

para lutar ou fugir perante o perigo. 
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   Figura 2: O eixo HPA e a reação do estresse 

Fonte:  Harvard Medical School, 2003.

Os hormônios do estresse correm pela corrente sanguínea para diferentes 

partes do corpo, preparando-o para lutar ou fugir. A respiração acelera na medida 

em que o corpo recebe oxigênio extra. Glicose e gorduras que produzem são 

libertadas na corrente sanguínea. Os sentidos aguçados, como a visão e a audição

tornam-se mais atentos. 

Coltrera  (2003) relata que: 

O coração bate mais depressa, até cinco vezes a velocidade normal  e a
pressão arterial sobe. Certos vasos sanguíneos constrangem-se. O que
ajuda a dirigir a corrente sanguínea para os músculos e o cérebro,
afastando-o da pele e outros órgãos.
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 Os sistemas do corpo não necessários numa emergência imediata são 

suprimidos. O estômago e os intestinos cessam de funcionar. Os impulsos sexuais 

são reprimidos. A reparação e o crescimento dos tecidos e ossos para. 

 Cannon (1929) acreditava que a resposta do estresse era temporária. 

Defendia que: 

minutos depois da ação desencadeada pela adrenalina,  o corpo retornava 
ao seu equilíbrio normal, um estado físico conhecido como homeostase. 
Isso significava que os pulmões abrandavam o ritmo respiratório. A pressão 
sanguínea diminuía na medida em que o ritmo cardíaco baixava e o fluxo 
sanguíneo voltava aos padrões normais. Os intestinos recomeçavam a 
trabalhar, fornecendo novo combustível para substituir a energia gasta na 
emergência. Os ossos retornavam as reparações ou voltavam a crescer e o 
sexo poderia parecer mais convidativo. 

 Com o desafio desencadeado pela resposta do estresse e o sistema nervoso 

para-simpático a exercer a sua influência calmante, a atividade diária  do corpo 

voltava à normalidade. Mais tarde, porém, os estudos revelaram que Cannon não 

estava completamente correto. 

Nosso organismo precisa manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio 

psicofísico, dentro de limites compatíveis com a saúde e a vida. Para isso, dispõe de 

infindáveis mecanismos de ajuste rápido, que mantêm equilibrados diversos 

sistemas homeostáticos. Alguns desses sistemas são mais primitivos, como os de 

preservação da água corporal, do oxigênio, da glicose e de outros elementos  

essenciais.  Outros evoluíram mais recentemente, como aqueles responsáveis pelas 

funções mentais superiores. 

A homeostase constitui um dos chamados mecanismos intermediários de 

doença e representa o estado de equilíbrio do organismo em relação às várias 

funções e à composição química de seus fluidos e tecidos, isto é, homeostase é a 

manutenção da estabilidade orgânica em todos os sentidos.
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 Hans Selye (1952), autor da teoria de estresse, ainda quando estudante de 

medicina observou pela primeira vez que os sintomas iniciais de muitas doenças são 

iguais. Tempos depois, realizou pesquisas no Canadá e publicou importantes 

trabalhos consolidando as idéias sobre  a sua famosa teoria. 

É preciso entender que o estresse depende não só do estímulo estressor e da 

resposta biológica a ele, mas também da maneira pela qual a pessoa avalia e 

enfrenta este estímulo, levando em consideração as características individuais de 

cada um e o tipo de ambiente no qual está. Pensando dentro deste princípio de 

relação, o stress e suas conseqüências dependem de inúmeros fatores, da pessoa, 

do ambiente e da circunstância, assim como de uma determinada combinação entre 

eles.

Dentro desta perspectiva, o estresse deve ser definido como uma relação 

particular entre uma pessoa, seu ambiente e as circunstâncias a que está 

submetido, que é avaliada pela própria pessoa como uma ameaça ou algo que exige 

dela esforço, e que põe em perigo o seu bem-estar.

Existe muita confusão na aplicação do termo estresse. Muitas pessoas 

pensam que somente estímulos muito fortes podem causar estresse, como também 

que todo estresse é prejudicial ao organismo. Entretanto, diz Selye (1952): 

o estresse não é necessariamente danoso para você; é também o sal da 
vida, pois qualquer emoção, qualquer atividade causa estresse. Contudo, é 
claro que nosso sistema deve estar preparado para recebê-lo. O mesmo 
estresse que torna uma pessoa doente pode constituir, para outra, uma 
experiência revigorante. 

Hans Selye (1952) considera instrutivo dar alguns exemplos do que não é 

estresse, e afirma o seguinte: 

1) Estresse não é tensão nervosa. Reações relacionadas com o estresse são 

registradas em animais inferiores, desprovidos de sistema nervoso. Uma reação de 

alarma pode ser induzida por lesões mecânicas produzidas num membro do qual se 

retiram os nervos. Na verdade, o estresse pode ser produzido até mesmo em 

culturas de células que se desenvolvem fora do corpo. 

2) Estresse não é ação de emergência da medula da supra-renal descarregando 
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hormônios. Uma descarga de adrenalina é freqüentemente relacionada com um 

estado agudo de estresse, afetando todo o corpo, mas não desempenha qualquer 

papel nos processos inflamatórios generalizados (artrite, tuberculose), embora 

também possa produzir considerável estresse; nem desempenha qualquer papel nas 

reações locais ao estresse limitadas às zonas diretamente lesadas do corpo. 

3) Estresse não é nada que cause uma secreção por meio do córtex da supra-renal 

ou seus  hormônios, os corticóides; o ACTH, hormônio da pituitária estimulante da 

supra-renal, pode liberar corticóides sem produzir qualquer sintoma do estresse. 

4. Estresse não é o resultado específico de lesão. As atividades normais - uma 

partida  de tênis ou um beijo apaixonado - podem produzir considerável estresse 

sem causar danos de monta.

5) Estresse não é um desequilíbrio da homeostase, a condição da estabilidade do 

corpo. Qualquer função biológica (a percepção do som ou da luz, a contração de um 

músculo) causam grandes desequilíbrios no estado normal de repouso dos órgãos 

ativos.

6) Estresse não é nada que cause uma reação de alarme. É um agente de estresse 

que causa tal reação.

7) Estresse não é idêntico à reação de alarme ou a Síndrome Geral de Adaptação  

(SAG) como um todo. Tais reações são caracterizadas por certas alterações 

orgânicas mensuráveis, causadas por estresse e que não podem, portanto, ser o 

próprio estresse.
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8) Estresse não é uma reação não-específica. O sistema da reação ao estresse é 

dos mais específicos. Ele afeta certos órgãos (como por exemplo, a supra-renal, o 

timo, o tubo gastrintestinal) de forma definida e especial.

9) Estresse não é uma reação específica. A resposta ao estresse é, por definição, 

não-específica, desde que pode ser produzida por quase qualquer tipo de agente".

Selye informa que o estresse pode estar ligado a um esforço súbito, ao 

cansaço excessivo, a um  estímulo violento proveniente do exterior, de natureza 

diversa, física (frio, calor, mudança meteorológica, etc.), traumática (acidente, estado 

de choque, tóxica, infecciosa ou psíquica).  

3.4.2 Síndrome Geral de Adaptação 

A síndrome de adaptação que provocaria o estresse evoluiria, segundo Seyle, 

em três fases: 

- reação de alarme, aguda (estado de choque ou de contrachoque); 

- reação de adaptação, duradoura, que também  é designada por fase de 

resistência ou de defesa (ou de compensação); 

- fase de esgotamento (descompensação), no decurso da qual os mecanismos 

de adaptação cedem. 

Selye (1946) postulou que: 

a exposição a qualquer estímulo nocivo, não específico, de intensidade  
suficiente, resulta na liberação de metabólitos do catabolismo nos tecidos e 
na produção do primeiro estágio da síndrome, isto é, a reação de alarme. 
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Este estágio pode ser dividido em duas fases distintas. A primeira, ou ‘fase de 

choque’, é caracterizada por taquicardia, diminuição do tônus muscular e da 

temperatura do corpo, formação de úlceras gástricas e intestinais, 

hemoconcentração, anúria, edema, hipocloridria, leucopenia seguida de leucocitose, 

acidose, uma hiperglicemia transitória, e, finalmente, uma diminuição do açúcar no 

sangue e uma descarga de epinefrina da medula supra-renal. Seyle postulou que, se 

o dano não é demasiado severo, os metabólitos do catabolismo estimulam o lobo 

anterior da pituitária a liberar o hormônio adrenocorticotrófico, que, por sua vez,  

estimula a secreção de  um excesso de hormônios adrenocorticais, que ajudam a 

aumentar a resistência do corpo.  Esta é chamada de segunda fase da reação de 

alarme, isto é, a fase de contrachoque. 

 A fase de contrachoque, segundo Seyle (1962) é  caracterizada: 

por um córtex supra-renal aumentado, involução rápida do timo e de outros 
órgãos linfáticos e um reversão da maioria dos sinais  característicos da 
fase de choque. Se o estímulo nocivo persiste, a fase de contrachoque  é 
substituída pelo segundo estágio da  síndrome de adaptação geral, o 
estágio de resistência.  Agora, a maior parte das lesões morfológicas 
observadas no primeiro estágio desaparece e a resistência ao estímulo 
contínuo atinge um ponto máximo, que é atribuído aos hormônios corticais. 

A terceira e última fase da síndrome, chamada de estágio de exaustão, 

aparece após exposição prolongada ao estímulo nocivo e é atribuída a um 

desaparecimento gradual  dos mecanismos de adaptação. Quando isto ocorre, as 

lesões características da reação de alarme reaparecem e segue-se a morte. Sob 

condições experimentais especiais, a exposição a agentes nocivos não específicos 

pode causar hipertensão, nefrosclerose, lesões miocárdicas e artrite, o que Seyle 

atribui às quantidades excessivas de hormônios da pituitária anterior e 

adrenocorticais, produzidos inicialmente para aumentar a resistência. Por tais 

razões, estas desordens são chamadas de doenças de adaptação. Em resumo, o 

conceito de Selye diz que o organismo responde a uma grande variedade de 



51

estresse com mecanismos de defesa fisiológicos, que dependem essencialmente da 

integridade do córtex supra-renal e que a atividade excessiva desta glândula é 

responsável pelas doenças de adaptação. O organismo é danificado por um excesso 

de suas próprias medidas de defesa. 

Long (1947) e seus colaboradores acrescentaram  às observações de Selye, 

mostrando que: 

a secreção aumentada do hormônio cortical depende de uma atividade 
preliminar do lobo anterior da pituitária, que, por sua vez, é estimulado 
primariamente pela epinefrina liberada pela medula supra-renal.  

As observações de Long e colaboradores sugerem que a excitação 

hipotalâmica, sem considerar como esta é produzida, resulta numa reação em 

cadeia. O primeiro elo nesta cadeia é a estimulação do hipotálamo, o que resulta na 

estimulação dos nervos simpáticos, seguida pelo aumento da secreção de 

epinefrina, o que, por sua vez, leva à secreção dos hormônios tróficos da pituitária 

anterior.  Em outras palavras, o resultado final das excitações hipotalâmicas pelo 

estresse representa os efeitos diretos dos hormônios do córtex supra-renal e da 

tireóide no metabolismo celular. 

As observações de Sawyer (1949) e cols. sugerem a possibilidade de uma 

influência  mais direta do hipotálamo sobre a glândula pituitária anterior, por meio de 

agentes humorais originados nos tecidos hipotalâmicos, quando eles são 

estimulados por impulsos nervosos.

Sawyer e  cols. demonstraram que a ovulação que ocorre no coelho, dentro 

de uma hora após o coito, pode ser impedida pela dibenamine, uma droga que inibe 

a ação da epinefrina, se administrada dentro de três minutos após o coito.  No 

coelho, o coito estimula a secreção do hormônio pituitário gonadotrófico e a 

conseqüente ovulação, se a cadeia simpática está intacta. A injeção intravenosa é 
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ineficaz na produção da ovulação, ao passo que a aplicação direta deste hormônio

na pituitária anterior produzirá a ovulação. Através da estimulação simpática, uma 

substância semelhante à epinefrina é produzida localmente nos tecidos

hipotalâmicos e é transportada até a pituitária pela corrente sanguínea (figura 3). 

Figura 3: Mecanismos envolvidos na adaptação ao estresse

Fonte: Alessander, F. Medicina Psicossomática, 1989. 

Estes estudos nos dão uma idéia sobre a complexa interação entre os 

mecanismos nervosos e hormonais, através dos quais o organismo adapta-se ao 

estresse e responde, de modo geral, aos estímulos externos. Parece que os

mecanismos nervosos têm significado primário na emergência aguda, ao passo que, 

sob estresse crônico, as respostas hormonais que se seguem passam, 

gradualmente, a dominar o quadro. 

Alexander (1989) informa que: 

Apesar destas complicações secundárias, a diferenciação acima proposta
entre os dois tipos de respostas básicas permanece válida: 1) O organismo
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prepara-se para confrontar-se com a situação de estresse, por meio da 
mobilização de todos os seus recursos, o que envolve uma preparação 
vegetativa através da ativação dos sistemas simpático-medulo-pituitário-ad-
renal; ou 2) o organismo pode afastar-se da situação de estresse, buscando 
a ajuda de outros, ou por uma espécie de paralisia de seus esforços de 
auto-afirmação, o que envolve a estimulação de funções fisiológicas  
reguladas pelo sistema nervoso parassimpático. Ambas as respostas 
indicam um distúrbio do equilíbrio autonômico, provocando mecanismos 
contra-reguladores, que podem mascarar o distúrbio original. Estudos 
psicodinâmicos, por si só, podem estabelecer a natureza  do distúrbio inicial  
e explicar, basicamente, os diferentes modos pelos quais os vários 
indivíduos respondem aos desafios da vida. Essencialmente, isto representa 
o conceito de especificidade. 

3.4.3  Experiências, Estresse  e  Imunologia

Uma alteração precoce que se observa durante o estresse é o aumento nos 

níveis dos hormônios corticoesteróides (cortisona) secretados pelas supra-renais. 

Parece que estes níveis acham-se em proporção inversa à eficácia dos mecanismos 

de adaptação, ou seja, nos casos com mecanismos adaptativos adequados os 

níveis não são muito elevados  mas, no caso de pessoas deprimidas, portanto, com 

severas dificuldades adaptativas, esses níveis são maiores. 

A glândula supra-renal parece ter um desempenho mais ou menos seletivo no 

estresse. Em estados de agressão, enquanto a córtex secreta cortisona, a medula 

da glândula também participa, liberando norepinefrina (noradrenalina). Nas 

situações estressoras de tensão e ansiedade a liberação medular privilegia a 

epinefrina (adrenalina). 

Mello Filho reviu experimento de 1976, onde pôde constatar em macacos 

submetidos a estresse: 

um aumento dos níveis de 17 hidroxicorticóides, catecolaminas (epinefrina e 
norepinefrina), hormônio estimulador da tireóide e hormônio do crescimento, 
enquanto se observava um decréscimo dos hormônios sexuais, invertendo-
se essa situação à medida que o animal se recuperava (1979). 

As catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) afetam as reações 

imunológicas, seja por reação fisiológica, como por exemplo, a contração do baço, 
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seja por estímulo celular através de receptores específicos (adrenérgicos) na 

membrana celular. O certo é que o aumento das catecolaminas inibe as respostas 

de anticorpos. 

Ballone (2005) informa que:

as catecolaminas podem ter sua liberação condicionada à fatores neuro-
psicológicos. Num estudo clássico, desenvolvia-se experimentalmente a 
supressão da função imunológica pelo uso de imunossupressor 
(ciclofosfamida), associado a uma bebida contendo substância de gosto 
muito particular e forte (sacarina). Essa supressão podia repetir-se quando 
era administrada apenas a bebida com sacarina, caracterizando, portanto, 
uma supressão imunológica através de condicionamento biológico, já que a 
sacarina não é imunossupressora. 

Portanto, as células do sistema imunológico encontram-se sob uma complexa 

rede de influência dos sistemas nervoso e endócrino. Seus mediadores 

(neurotransmissores e hormônios diversos) atuam sinergicamente com outros 

produtos linfocitários, de macrófagos e moléculas de produtos inflamatórios na 

regulação de suas ações. 

Experiências dessa natureza sugerem grande variedade de hipóteses sobre a 

influência das emoções na imunidade. Será a crença no remédio tão importante 

quanto o próprio remédio? Será que isso ajuda a explicar o efeito dos placebos e da 

medicina alternativa? Seriam essas hipóteses, capazes de estabelecer relações 

entre os estados de ânimo positivos e o aumento da sobrevida de pacientes 

portadores de AIDS, ou de câncer? 

O sistema imunológico, portanto, parece explicar as interações entre os 

fenômenos psicossociais aos quais as pessoas estão submetidas e importantíssimas 

áreas de patologia humana como, por exemplo, as doenças auto-imunes (auto-

agressão), infecciosas, neoplásicas e são centenas de experimentos que atestam a 

expressiva influência das emoções no Sistema Imunológico.  

Tabela 1 
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            Trabalhos experimentais sobre imunidade e  transtorno emocional 

AUTOR ANO EXPERIMENTO 

Meyer e 
Haggerty 

1956 16 famílias acompanhadas por um período de 12 meses, cerca de um 
quarto de todas infecções de orofaringe por estreptocócos seguiram-se a 
crises familiares. 

Kasl 1979 Observou que cadetes militares em épocas de grande pressão eram mais 
propensos a contrair mononucleose infecciosa do que outros cadetes 
pertencentes a grupo controle. 

Baker e 
Brewerton

1981 Estudaram 22 pacientes portadores de artrite reumatóide e os 
compararam com grupos controle. Puderam observar que o início da 
doença seguiu-se a eventos traumáticos na vida destes pacientes em 
nível estatístico significativo, quando comparados ao grupo controle. 

Schleifer 1983 15 homens que recentemente perderam suas mulheres por câncer de 
mama tinham respostas diminuídas de Linfócitos T no início do trabalho, 
com aparente recuperação na medida que o acompanhamento prosseguia 
e o luto passava. 

Kronfol 1983 Utilizou a fitogemaglutinina, a concavalina A e o mitógeno vegetal PW que 
induzem ativação de linfócitos para estudar competência imunológico em 
indivíduos deprimidos, encontrando alterações. 

Linn 1984 Encontra função imunológica reduzida em pessoas enlutadas e com graus 
importantes de depressão avaliados por uma escala. 

Marasanov  1999 Um relacionamento entre falha imunológica e distúrbios emocionais 
(ansiedade, fobia e depressão), foram identificados em pacientes com 
câncer de pulmão. 

Mori,
Kaname e 
Sumida

1999 O cortisol do plasma aumentou durante estimulação de estresse em gatos, 
sugerindo que o estresse hipotalâmico induzido é um modelo útil para 
estudos imunológicos. 

Fonte:  Ballone, G.J. Estresse e sistema imunológico, 2005. 

3.4.4 Escala de acontecimentos causadores de estresse 

No decorrer do ciclo de vida, são grandes as hipóteses de sobrevivermos a 

algum acontecimento estressante.

Coltrera (2003) relata que: 

Dois psiquiatras da Universidade de Washington criaram há algumas  
décadas  uma escala que avaliava o estresse dos grandes eventos, pedindo 
a 394 homens e mulheres que ordenassem situações específicas. Foi-lhes 
dito que o casamento era equivalente a 50 unidades em 100 possíveis e foi-
lhes pedido que elaborassem uma lista de outros eventos tendo esse valor 
em mente. Calculou-se então a média das suas respostas. 
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Em estudos subseqüentes, Thomas Holmes e Richard Rahe, os criadores da 

escala, repararam que a morte de um cônjuge, que atingia a pontuação máxima, 

parecia produzir um grave impacto na saúde. A probabilidade de o cônjuge viúvo 

morrer um ano depois era 10 vezes superior à de um cônjuge casado do mesmo 

grupo etário. De igual modo, a probabilidade de os divorciados adoecerem no ano 

seguinte ao divórcio eram 12 vezes superiores à dos casados. 

Esta escala  (tabela 2)  foi utilizada por vários pesquisadores para estudar  de 

que modo o estresse afeta as pessoas. Contudo, apresenta limitações. Cobre 

apenas grandes eventos, que representam uma pequena fração dos estressores 

diários. A idade do estudo pode também limitar a sua utilidade. 

          Tabela  2 

       Escala dos grandes eventos causadores de estresse

EVENTO               PONTUAÇÃO 
Morte do cônjuge 100
Divórcio 73
Separação no casamento 65
Prisão 63
Morte de parente próximo 63
Ferimento ou doença 53
Casamento 50
Perda de emprego 47
Reconciliação no casamento 45
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Reforma 45
Alteração de saúde num membro da família 44
Gravidez 40
Dificuldades sexuais 39
Novo membro na família 39
Ajustamentos no emprego 39
Mudança nas finanças 38
Morte de um amigo íntimo 37
Mudança para outro tipo de trabalho 36
Mudança no número de discussões conjugais 35
Dívidas de hipotecas 31
Execução de hipoteca ou empréstimo 30
Alteração de responsabilidades laborais 29
Filho ou filha que deixa a casa 29
Dificuldades com parentes por afinidade 29
Realização pessoal extraordinária 28
Início ou término da atividade laboral da esposa 26
Início ou fim de escolarização 26
Alteração do nível de vida 25
Mudança de hábitos pessoais 24
Dificuldade com o chefe  ou o patrão 23
Mudança das horas ou condições de trabalho 20
Mudança de residência ou escola 20
Mudança de lazer ou atividades na igreja 19
Mudança de atividades sociais 18
Dívida moderada 17
Alteração nos hábitos do sono 16
Mudança no número de reuniões familiares 15
Troca de hábitos alimentares 15
Férias 13
Natal 12

     Fonte: Adaptado de “The Relaxation Response”, Benson e Klipper, 2000. 

 Cada pessoa tem a sua forma de lidar com momentos de estresse. Com 

freqüência, as pessoas automedicam-se ou adotam outros comportamentos não 

saudáveis, numa tentativa de aliviar a pressão que sentem.  

Afortunadamente, parece que hoje, salvo infelizes exceções, já não existe 

dúvida nenhuma sobre a relação que existe entre o estresse, seja ele físico ou 

emocional, e a saúde orgânica, incluindo o funcionamento do sistema imunológico e 

o desenvolvimento de alguns tipos de câncer.
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3.4.5 Psiconeuroendocrinoimunologia 

A reciprocidade entre o Sistema Nervoso Central, o endócrino e o Sistema 

Imunológico estimula o desenvolvimento de uma nova e interessante área médica; a 

Psiconeuroendocrinoimunologia. Os tópicos de estudo da 

Psiconeuroendocrinoimunologia seriam as perturbações de um sistema que se 

refletem no outro e vice-versa. Cohem (1991) conceitua a 

psiconeuroendocrinoimulogia como sendo: 

O estudo da maneira pela qual as emoções influem no sistema imunológico das 
pessoas. É o estudo dos mecanismos de interação e comunicação entre a mente e 
os três sistemas responsáveis de manter o organismo equilibrado: o sistema 
nervoso, o imune e o endócrino. 

De fato, faz muito sentido que estes sistemas sejam fortemente integrados, 

pois ambos são responsáveis pelo relacionamento do organismo com o mundo 

externo, avaliam se os elementos da realidade externa à pessoa são inócuos ou 

perigosos,  servem à defesa e adaptação, possuem memória e aprendem pela 

experiência, contribuem para o equilíbrio do ser no mundo e consigo próprio. Como 

reforço a esta analogia, pode ser citado ainda que os erros nesses  sistemas podem 

produzir doenças; por um lado, as doenças imunológicas, auto-imunes, alergias e a 

vulnerabilidade a toda sorte de infecções e, por outro lado, as fobias, pânico, 

transtornos adaptativos e por estresse. 

De fato, os clínicos mais sensíveis e observadores têm conhecido as 

alterações emocionais que alguns pacientes apresentam no começo e no curso de 

determinadas doenças. Por conta disso, Sir Wiliam Osler dizia, com relação ao 

prognóstico da tuberculose pulmonar: 

ser tão importante conhecer o que está se passando na cabeça do paciente, 
quanto o que está se passando em seu peito.  
Ainda em relação à tuberculose, na década de 1950, o célebre fisiologista 
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britânico George Day, dizia que o problema de adaptação é muito evidente 
nos 18 a 24 meses anteriores ao surgimento dessa doença. 

Em 1985, sai o primeiro trabalho sobre o hipotálamo e a evidência direta da 

modulação neurológica da imunidade (Guillemimm, 1985). Os neurônios do 

hipotálamo disparam de maneira seqüencial depois da administração de um 

antígeno (corpo estranho) ao organismo. E o eixo Hipotálamo-Hipófise-Suprarenal 

se ativa por esse antígeno e por toxinas elaboradas por células pró-inflamatórias 

(cito-toxinas), num estado semelhante ao estresse. 

Também se sabe que órgãos imunes, como é o timo, o baço e a medula 

óssea recebem inervação do Sistema Nervoso Autônomo, mais precisamente, de 

sua porção simpática, havendo sinapses nas uniões entre os terminais nervosos 

simpáticos e as células imunológicas. Portanto, a imunidade se regula 

cerebralmente, havendo maior influência do córtex cerebral esquerdo na maturação 

e na função de Linfócitos T, as células imunológicas por excelência. 

Algumas alterações emocionais podem surgir no início e durante o curso de muitas 

doenças autoimunes. Essas alterações podem incluir forte tensão, sentimentos de 

insegurança, retraimento social, dificuldade para expressar sentimentos e 

sensibilidade afetiva muito aumentada. Psicologicamente, pode haver perda da 

adaptação ou, melhor dizendo, perda da habilidade para atitudes que antes eram 

eficazes na adaptação. Solomon (1981) estudou essas alterações particularmente 

na Artrite Reumatóide, uma doença autoimune. Essas alterações emocionais 

também já tinham sido observadas em relação a outras doenças auto-imunes, como 

no Lúpus Eritematoso Sistêmico (FESSEL, 1965). 

Com respeito às alergias, alguns trabalhos da década de 1990 têm 

constatado que o estresse, a ansiedade e a depressão, retardam significativamente 

a atividade dos Linfócitos T, proporcionando hipersensibilidades, dermatites e asma. 
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A psiconeuroendocrinoimunologia do câncer tem sido uma área 

continuadamente estudada, sempre procurando esclarecer as relações entre as 

emoções e a vulnerabilidade à essa doença, bem como à ocorrência e agravamento 

das metástases. 

A agressividade e malignidade entre tipos diversos de câncer é variável, 

conseqüentemente, varia também a habilidade de Sistema Imunológico em resistir a 

determinados tipos específicos desses cânceres (Lewis, 1994). A imunoterapia está 

ganhando atenção, particularmente para o tratamento de melanomas, linfomas e 

câncer da mama. As "toxinas de Cooley" tinham pouca eficácia antes de advento da 

quimioterapia, agora já são conhecidas como poderosos estimulantes imunológicos. 

O Sistema Imunológico é o responsável pela vigilância do organismo contra a 

proliferação de células cancerígenas. Algumas células do Sistema Imunológico são 

destinadas a destruir essas células anômalas que poderiam transformar-se em 

câncer e que nosso organismo, em seu estado natural, está sujeito à produzir 

esporadicamente. Entre essas células vigilantes estão as Células NK (Natural Killer). 

Muitos estudos experimentais e clínicos em humanos e em animais têm mostrado 

que as Células NK, importantíssimas na vigilância contra as células neoplásicas e na 

prevenção de metástases de câncer, podem ser sensíveis à influência de fatores 

estressores e psicossociais. Constata-se, cada vez mais, que o estresse pode 

aumentar substancialmente a extensão e a probabilidade de metástases em câncer 

de mama em ratas devido à supressão da função das Células NK.  Um estudo de 

intervenção psicoterapêutica em pacientes com câncer de pele (melanoma) foi 

realizado por Fawsy (1993). Comparou-se um grupo pacientes com melanoma 

maligno e que participaram de um grupo de atenção psiquiátrica durante seis meses, 



61

com um grupo controle, composto de pacientes portadores da mesma doença, mas 

sem acompanhamento psicoterápico. 

Os pacientes com melanoma maligno e participantes do grupo psiquiátrico, 

mostraram menos dor e maior atividade das Células NK que o grupo controle, de 

pacientes com esse mesmo quadro mas, não participantes do programa de atenção 

psicoterapêutica. Os pacientes do programa de atenção psicoterapêutica mostraram 

ainda menos recorrência e metástases, além de uma sobrevida maior que seis anos.

A Psiconeuroendocrinoimunologia está, 
assim, se desenvolvendo a passos largos, 
colaborando fortemente para apagar o incômodo 
dualismo ainda presente na medicina, o qual 
separa hermeticamente a mente do corpo. 

A Psiconeuroendocrinoimunologia contribui 
para que os pacientes possam compreender que 
seu corpo é uma somatória integrada e indissolúvel 
do mental com o orgânico, influenciado 
significativamente pela experiência de vida e por 
sua própria sensibilidade. 

3.5  A DOENÇA COMO RESPOSTA ÀS 
AGRESSÕES DO COTIDIANO 

O indivíduo, no decorrer do seu desenvolvimento, 
constrói e estrutura formas - tanto ao nível do 
corpo, como ao nível da mente - de ser e reagir aos 
mais diferentes estímulos aos quais ele pode estar 
submetido, sempre com o sentido de manter o 
equilíbrio de seu organismo. Aquilo que a pessoa é 
nos dias contemporâneos, é o resultado das 
inúmeras experiências que viveu no decorrer da 
sua história. Quando uma pessoa reage aos 
diversos impactos a que está submetida no seu 
cotidiano, carrega neste processo uma volta ao 
equilíbrio. Mas estes impactos fazem parte de sua 
vida e as tensões que eles provocam deixam 
marcas e modificam o seu corpo. Daí a tendência 
da psicossomática em compreender os processos 
de adoecer, não como um evento casual na vida de 
uma pessoa, mas, sim, como resposta de um 
indivíduo que vive em uma sociedade, em 
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constante interação com outras pessoas, parte 
ativa de microestruturas - a familiar, do grupo social 
e do trabalho - inseridas em uma macroestrutura 
social e cultural, situada em determinado ambiente 
físico e que procura resolver, da melhor maneira 
possível, sua existência no mundo. 

Dentro desta perspectiva, o adoecer surge como a 
expressão de conflitos resultantes das dificuldades 
em lidar com tão complexas interações.  

Um grande número de estudos médicos e 
psicológicos revelam que o ser humano tem 
demonstrado dificuldade em lidar com estímulos 
estressores ambientais e sócio-econômico-culturais 
da sociedade industrial e urbana. Dentro das 
noções da Medicina Psicossomática e dos 
ensinamentos de Selye e seguidores, que estão a 
aperfeiçoar continuamente suas teorias iniciais, 
pode-se compreender um grande número de 
doenças - principalmente aquelas mais freqüentes 
do homem urbano contemporâneo - que 
denunciam, expressam e revelam a forma da 
pessoa de viver a sua qualidade de vida, e sua 
maneira de interagir com o mundo.

Pina (1984), em um estudo realizado, demonstra as 
doenças que causam afastamento do trabalho por 
doença e aposentadoria por invalidez : 

hipertensão arterial, doenças das articulações e distúrbios mentais  são as 
mais freqüentes; sendo estas últimas as que causam mais afastamentos 
enquanto a hipertensão é a que provoca maior número de aposentadorias. 
Assim, as doenças infecciosas cedem o seu lugar de proeminência às 
doenças que estão mais relacionadas às características do modo de 
produção industrial. 

Podemos ver então claramente, como é importante a 
compreensão das formas de adoecer dentro da 
perspectiva histórica e relacional, que leve em 
consideração a história de vida da pessoa, sua 
forma de ser sentir e reagir, e de suas inter-
relações sociais. Gostaria de enfatizar que a 
proposta da psicossomática, em nenhum momento 
rejeita os fundamentos da medicina, mas procura 
ampliar e enriquecer os conhecimentos que a 
medicina tradicional tem sobre os mecanismos 
biológicos, físicos e químicos relacionados com o 
processo de adoecer.

A aliança - de conhecimentos - que a psicossomática 
defende, permite compreender as evidentes 
dificuldades que o ser humano tem apresentado 
em lidar, de forma satisfatória, com tão complexas 
inter-relações biopsicosociais. 
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Wolff (1953), um dos fundadores e presidente da 
Sociedade Americana de Psicossomática, já em 
1952, demonstrava que: 

os distúrbios da relação do homem com seu ambiente físico e psicossocial, 
podem gerar emoções desprazerosas e propiciar reações de vários tipos, 
inclusive doenças.  

Dois estudos de Wolff  merecem ser citados aqui: no 
primeiro, ao estudar a resposta do organismo 
humano a situações geradoras de insegurança e 
hostilidade, percebeu que há um aumento do fluxo 
sangüíneo, dos movimentos e de secreção no 
estômago das pessoas. No segundo estudo, 
organizou dois grupos: um de indivíduos sem 
comprometimento físico e outro com distúrbios de 
estômago e de duodeno. Submeteu ambos os 
grupos a uma situação de  estresse agudo e pôde 
verificar o seguinte: os dois grupos apresentaram 
respostas corporais como: aumento da produção 
de ácido clorídrico, de muco e dos movimentos do 
estômago e da produção de pepsina; do ponto de 
vista dos processos mentais, aumento da 
ansiedade, da insegurança e de sentimentos de 
culpa. No grupo que já apresentava sintomas 
físicos no início do estudo, tais reações foram muito 
mais intensas. Mais uma vez fica demonstrado que 
o medo, a angústia, a frustração e a agressividade 
no trabalho, podem aumentar as tensões 
cardíacas, musculares e digestivas. 

Sabemos hoje, que o ser humano é capaz de 
responder às ameaças decorrentes da interação 
social e não apenas das ameaças concretas 
(biológicas, como os microorganismos, e/ou físicas 
e químicas). Assim, situações como: quebra de 
laços familiares e da estrutura social, privação de 
necessidades afetivas básicas, obstáculos à 
realização pessoal, separação, perda de emprego, 
viuvez, aposentadoria, entre outros, são 
potencialmente danosos à pessoa, aumentando 
consideravelmente a vulnerabilidade do ser 
humano às doenças.  

Pontes (1986) informa que a  revista médica inglesa 
“The Lancet” (1994) trouxe um artigo científico 
onde  reafirmava que: 

as evidências das relações entre o ambiente funções psicológicas e 
orgânicas, demonstrando que o desemprego2 pode provocar alterações 

2 Em relação ao desemprego, várias pesquisas médicas indicam que esta situação deve ser considerada um 

potente fator de estresse e pode desencadear manifestações depressivas e sintomas psicossomáticos ou 

somatizações. 
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imunológicas, ou seja, alterações nos sistemas de defesa do organismo, 
notadamente em alguns tipos de linfócitos e na relação entre CD4/CD8.

E importante, quando estamos frente à uma situação 
de doença, tentar evidenciar as possíveis situações 
de conflito, seja do indivíduo consigo mesmo, seja 
do indivíduo com a circunstância a que está 
submetido, pois o conflito é gerador de emoções  
que são potentes o suficiente para originar 
distúrbios das funções de órgãos, que se repetidos 
e persistentes, alteram a vida celular, acarretando 
lesão orgânica e suas complicações. 

E o perigo parece maior nas situações onde a energia 
mobilizada pelo estresse não pode ser 
adequadamente consumida. Isto ocorre quando as 
emoções estão muito contidas e inadequadamente 
expressas. Aliás, Selye (1952) nos lembra que “as 
doenças de adaptação são conseqüência de 
excesso de hostilidade ou excesso de submissão”. 

Considerando, que as situações em que a higidez e o 
equilíbrio orgânico estão comprometidos guardam 
estreita relação com os processos de somatização 
de conflitos, faz-se mister que esta realidade seja 
acolhida na atuação médica. 

3.6  MEDICINA PSICOSSOMÁTICA A SERVIÇO 
DA SAÚDE COLETIVA 

A elevação  dos custos da assistência à 
saúde tem contribuindo para que o atendimento à 
população se contextualize  num déficit tanto 
quantitativo como qualitativo, preocupando não só 
os prestadores, mas também os usuários dessa 
assistência.

A assistência médica e hospitalar, então 
chamada de medicina curativa, foi colocada no 
Ministério  da Previdência e Assistência Social, e a 
Saúde Pública, então chamada de medicina 
preventiva no Ministério da Saúde. 

Nesse sentido, Arouca (2003): 
  advogando a inexorabilidade das mudanças, aponta  possibilidades de 
criação de novas identidades profissionais no campo da saúde, além de 
novos campos de Prática Teórica. 

O movimento da medicina preventiva criou 
uma nova maneira de pensar e agir sobre os 
processos vitais, psíquicos, sociais e ecológicos 
que caracterizam  as dualidades saúde/doença, 
vida/morte, bem-estar (felicidade)/sofrimentos e 
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reflete a forma particular (brasileira) com que 
enfrentamos localmente a chamada “crise da 
Saúde Pública”, internacionalmente discutida, que 
se denominou “Saúde Coletiva”. 

Para Arouca (2003): 
  a Saúde Coletiva se constitui hoje, no país, em uma nova maneira  de 
pensar e agir sobre os processos vitais, psíquicos, sociais e ecológicos que 
caracterizam as dualidades saúde/doença,vida/morte,bem-estar 
(felicidade)/sofrimento e reflete a forma particular (brasileira) com que 
enfrentamos localmente a chamada “crise da Saúde Pública”, 
internacionalmente discutida. 

O mesmo autor define  Saúde Coletiva : 

  no âmbito do conhecimento, como um campo de práticas científicas, 
teóricas e empíricas, multi e transdisciplinares, e no plano da 
ação/intervenção, como um campo   de    práticas multifacetárias (sociais / 
políticas / econômicas / biotécnicas /educacionais), onde o cuidado é 
considerado um núcleo estrutural consistente, sendo tais práticas orientadas 
pela necessidade coletiva  sobre os condicionantes e o próprio processo 
saúde/doença. Ambos os campos são situados pela responsabilidade ética, 
social e política, que têm como sentido/valor a saúde, como bem comum. 
Vale dizer, a responsabilidade ética é decorrência  e se estabelece pelo 
nível de consciência social e sanitária de seus praticantes, como coletivo de 
profissionais organizados.

Assim, a Medicina adjetivada como 
preventiva passou a ser saúde adjetivada como 
Coletiva.  A primeira se define como forma 
específica de cuidado, qual seja, o cuidado médico 
para prevenir a doença, o que denota a adoção de 
uma maneira concreta de atuar dentro do sistema  
de saúde e no interior  da prática médica, a 
segunda se define como abstração, como objeto de 
procura, que se remete, como finalidade, à idéia de 
um constructo que não mais se situa somente 
como ação sobre o outro, mas também  como 
pensamento e consciência, dimensões do valor 
(ético-estético-social-biológico).

Arouca (2003) informa ainda que: 
  essa mudança que marca a disposição de uma vontade política que quer 
algo mais, melhor e para todos: a saúde e não a doença, a construção  das 
condições que contribuam para o alcance dessa meta em todas as 
dimensões, em vez da simples prevenção de riscos fatoriais e da 
modificação de atributos pessoais que possam facilitar o aparecimento e 
desenvolvimento de doenças e de lesões. 

A Saúde Coletiva assume uma prática  teórica e  opera contrariamente ao 

discurso preventivista, uma desbiologização do campo conceitual da Medicina 

Preventiva, instaurando o domínio compartido e flexível de um regime articulado dos 
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conceitos sociais  e biológicos. Esse processo permite a desconcentração do 

conhecimento que se redistribui pelas várias profissões da saúde e refaz uma nova 

escala de transcendência que permite o encaminhamento de redefinição de 

poderes no interior da área da saúde, na medida da inclusão de uma prática política. 

 Nesse sentido,  Arouca (2003) argumenta que: 

‘poderíamos pensar ser a proposta de um ‘Programa de Saúde da Família’ 
no Brasil uma mudança na forma de atenção na saúde, necessária e 
consistente no interior do SUS, tomado como campo concreto de práticas 
ideológicas, políticas e técnicas da Saúde Coletiva que comprovaria uma 
das formas de pensamento/ação dessa área?’ Ou seja, poderíamos aplicar 
a ela o significado de ser um dos possíveis ‘projetos de 
operacionalização/demonstração’ do discurso da Saúde Coletiva, no sentido 
que  este  autor dá ao projeto da ‘Medicina de Comunidade’ em relação ao 
discurso preventivista. 

A medicina, no momento, pode contar com métodos maravilhosos de 

diagnósticos, como a ressonância magnética, mas não há nenhum método que 

possa avaliar  como o paciente  está se sentindo emocionalmente. A medicina  

colabora muito na hora de prestar assistência para aquela falência somática, mas 

depois de terem sido esgotados todos os recursos psicoterapêuticos que existem. É 

preciso  dar ao indivíduo a chance de ser ouvido, esse é o grande segredo da 

abordagem psicossomática. A chance da escuta. 

 Este novo século será da Psicossomática, ou acontecerá a falência da 

medicina organicista, onde o indivíduo é pesquisado do fio de cabelo até as 

pilosidades intestinais, microscópicas, através de endoscopias, mas, onde, em 

momento nenhum, se consegue enxergar a alma humana, dar respostas ao 

emocional. O único modo de se obter isso é através da palavra, do diálogo, da 

terapia, ou seja, através da escuta. 

O profissional de hoje deverá desenvolver a sensibilidade para que possa 

perceber qual é o apelo que o indivíduo está fazendo através da doença e possa 

atender a esse grito de socorro emocional. 

A grande falha da medicina atual é esquecer que a escuta é uma técnica 

maravilhosa para se conseguir que o indivíduo se encontre com ele mesmo. 

A Psicossomática é o item que falta para a integração total da medicina.  Não 

se pode negar os avanços tecnológicos espetaculares, mas, não  podemos nos 

guiar apenas pelo diagnóstico, esquecendo-se do ser. 

Ojunian (1997) relata que: 
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Cada vez mais estamos voltando para nós mesmos, nos interiorizando, 
procurando o que esquecemos ao longo de tanto materialismo consumista. 
Essa busca interior está sendo determinada por uma carência que é comum 
a todos nós – estamos caindo num vácuo existencial. A máquina não 
recebe  nem devolve afeto, calor humano. Não dá vida, é fria. Apenas 
informa e entretém. O que mais falta ao ser humano, neste novo século, é 
justamente esse contato, esse reencontro do homem com sua natureza, 
essa integração essencial que é exatamente o que caracteriza a abordagem 
psicossomática – o homem como ser realizado em um todo, não só no 
aspecto de sua realização material. 

 No estudo feito pela nutricionista Ana Lúcia Pires Augusto, Mestre em 

Morfologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)  e Especializanda 

em Psicossomática Contemporânea pela Universidade Gama Filho (UGF), do 

modelo assistencial utilizado atualmente, fica  claro que, apesar da eficiência da 

medicina em responder alguns aspectos relativos à área curativa individual, existem 

limites estruturais e sociais na sua forma de intervenção. O atual modelo aponta 

para um incremento continuado de gastos pela incorporação de tecnologias caras e 

apresenta baixo impacto dessas ações na melhoria das condições de vida da 

população como um todo. Os indicadores epidemiológicos e econômicos se juntam 

no diagnóstico de esgotamento do modelo. A eles se somam outros indicativos 

sensíveis a insatisfação do usuário. 

 O homem, afastando-se de suas origens primordiais, a partir de uma 

socialização cruel, de um crescimento urbano desorganizado, de um avanço 

tecnológico desenfreado afastou-se de si mesmo, de sua natureza primitiva que 

contém um curador primordial dentro de si. Houve uma perda de valores e crenças 

que caracterizavam o patrimônio da Civilização. Aonde foi parar este patrimônio? 

Qual foi o custo benefício desses "avanços" técnico-urbanos?

A  provocação deste processo nos levou a valorizar a doença e não a saúde, 

nos levou a perceber a doença como um sinal de impotência, inadaptação, até 

mesmo de desqualificação, quando na realidade nada mais é que uma bela 

manifestação do ser, de algo que precisa ser "olhado", que precisa ser cuidado, 

sempre visando a saúde e a não-fragmentação do Homem em partes, em corpo ou 

mente, mas sim colocando-o como um ser indivisível e que se relaciona com um 

meio ambiente próprio. 
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Se pensarmos no Universo da Psicossomática Contemporânea que não 

separa o indivíduo em parte mental, emocional ou física e nem o desvincula de sua 

história de vida e do seu meio ambiente, uma primeira iniciativa poderia ser a 

ampliação da visão dos grupos de atuação em saúde no sentido proposto pela 

Psicossomática, para que se pudesse pensar em conjunto sobre as diversas 

possibilidades de estratégias de ação. A mobilização de grupos atuantes na política 

do País talvez fosse interessante, pois algumas regulamentações até mesmo a 

cerca do papel do profissional de saúde dentro e fora das Instituições pudesse ser 

norteado por um paradigma semelhante ao da Psicossomática Contemporânea com 

base em ações também ecológicas.

A volta, portanto, do Homem à época em que não era afastado da natureza, a 

volta a esse equilíbrio perdido, pode ser estudada pelos diversos profissionais de 

saúde numa ação transdisciplinar. A visão da Psicossomática nas diversas áreas de 

atuação social e em saúde surge como um elo de resgate do Homem primitivo e do 

curador natural dentro de cada um e dentro da civilização. Estratégias isoladas em 

saúde seriam ainda fragmentos de ação. As mudanças devem ser maiores, no 

âmbito da pesquisa, da saúde, da política e por que não do lazer. Especificamente 

em saúde, talvez um começo seria uma mudança no olhar sobre a doença da parte 

de  cada um dos diversos profissionais que atuariam especificamente na sua área, 

mas em conjunto, em integração verdadeira, sem preocupações maiores com os 

rótulos vinculados à carreira e, principalmente, enxergando o todo do Homem, do 

seu ambiente e do seu ecossistema. A  Psicossomática integra o Homem à sua 

comunidade e também ao meio ambiente e ao seu ecossistema, portanto melhora a 

sua qualidade de vida e de saúde. 
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3.7  PRÁTICA DA MEDICINA PSICOSSOMÁTICA NA SAÚDE COLETIVA 

O autor deste estudo ampliando os princípios da medicina psicossomática 
desenvolveu um programa de autoconhecimento definido como Doenças do Homem 
Civilizado desde 1993. O trabalho vem sendo realizado atualmente no Cinema 3D – 
Túnel do Tempo em São Vicente,  e em Santos desde 1996.  

Ele é  testemunha, em seu consultório ou no Programa do Homem Civilizado, 
do emaranhado de situações que predispõem os pacientes, às doenças de todas as 
etiologias, sendo difícil saber o que veio primeiro e qual é o maior, o que dói mais, se 
o psicológico, o social, ou biológico. 

A atividade é promovida pelas Secretarias Municipais de Saúde das duas 
cidades com debates, após as sessões, coordenadas por mim, onde respondo as 
perguntas dos participantes e sugiro questionamentos. 

O tratamento consiste em alfabetizar as pessoas emocionalmente.  O 
Analfabetismo Emocional é democrático, atinge qualquer pessoa, independente da 
condição social, econômica, cultural e intelectual. 

O processo de Alfabetização Emocional implica em avaliar se o paciente  
consegue  lidar  com os seis itens de referência abaixo citados: 

1) Capacidade de ler e compreender  o que lê.  

2)  Identidade sexual definida. 

3) Possibilidade de atingir o orgasmo em seu relacionamento sexual. 

4)  Prática da cidadania. 

5) Independência econômico-financeira. 

6)  Capacidade de relacionamento entrando e saindo  inteiro da relação. 

Nas sessões em grupo da Alfabetização Emocional  que desenvolvo há mais 
de 12 anos,  reúno  mais de 100 pessoas em salas de cinema de Santos e São 
Vicente para desenvolver  o programa que consiste em trabalhos em grupos: a) 
auto-conhecimento; b) biblioterapia3 c) cinematerapia4.
 No item a) as pessoas se apresentam  anonimamente para preservar o sigilo 

profissional.  Ninguém pode dar seu nome, nem falar de terceiros; inclusive falar dos 

profissionais médicos, psicólogos ou outros profissionais que as tratam. 

 Cada um se coloca ou interage se quiser. Não se discute fé, crenças, 

ideologias. Posso ser questionado pelas participantes. A proposta é instigar  aos 

3 Tem como base a leitura de bons livros, normalmente voltados para o autoconhecimento e exemplo de vida. 
4 Exibição de filmes que possibilitem a identificação e a troca de papéis. 
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pacientes a refletirem sobre seus comportamentos e através da  informação 

adquirem  segurança para tomar decisões, “atitudes” em troca dos “medicamentos”. 

 No item b) as pessoas são estimuladas a ler textos que esclarecem a respeito 

de seu conflito ou doença particular. 

 No item c) as pessoas se identificam ou  projetam  nos diferentes papéis que 

cada personagem traz nos filmes escolhidos.  Em razão de ser o cinema depois do 

teatro, a arte que melhor  imita a vida. 

Este Programa visa buscar a causa das enfermidades por meio de um 

questionamento integral do histórico de vida do indivíduo, o que permite a 

recuperação da auto-estima e o desaparecimento ou atenuação dos males.

A partir de 2001 iniciei  curso de extensão na Universidade Católica de Santos e 

demais Universidades da Baixada Santista, procurando orientar o cidadão santista e os demais 

interessados na  importância da utilização da medicina psicossomática  como fator  de 

equilíbrio emocional, promovendo melhora da qualidade de vida. A intenção dos cursos era 

conseguir aumentar o número de Alfabetizados Emocionais. 

Desde 1983 venho me dedicando ao tema através de 
palestras, cursos, aulas e outras formas de 
comunicação. Em 2004, fui convidado para mídia 
televisiva, a demonstrar  o programa que 
desenvolvo,  o que ampliou  meu campo de 
atuação.

 Com o aumento do número de interessados no Programa Doenças do 

Homem Civilizado, foi inaugurado  em setembro de 2004  no Hospital Beneficência 

Portuguesa o Programa de Medicina Psicossomática com grupos de auto-

conhecimento e cinematerapia. O programa pioneiro no país coordenado  por mim,  

tem entre seus objetivos fazer com que as pessoas se tornem responsáveis por sua 

saúde, se conhecendo melhor, trabalhando sua auto-estima. 
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 Os resultados positivos do Programa “Doenças do Homem Civilizado” podem 

ser demonstrados através de alguns depoimentos de  pacientes  e imagens filmadas 

por canais de televisão regionais mostrando grupos de  “autoconhecimento”, 

sessões de “cinematerapia”  e a implantação pioneira no hospital Beneficência  

Portuguesa. Tudo isto é apresentado em  DVD  incluso no trabalho. 

 N.C.V. tinha medo de dirigir o seu carro. “Eu tinha criado uma série de 

fantasmas que vinha me acompanhando há algum tempo: medo de dirigir, sensação 

de estar doente, de incapacidade para tudo”.  Soube do grupo pelo jornal e com dois 

meses de participação, começou a dirigir normalmente, acabou a “tremedeira”, 

recuperou a coordenação motora. Finalizando declarou “Tomei consciência do que 

eu estava fazendo comigo e, com a ajuda do médico e do grupo, me sinto outra 

pessoa”.

 M.C.N. só freqüentou quatro sessões e conseguiu vencer a sua principal 

dificuldade: pediu demissão de um emprego que não suportava. “Eu sempre  passei 

pro problemas sérios, mas essa situação no trabalho não deu para enfrentar. Eu  

chegava a ficar toda paralisada, e quando decidi pedir demissão tirei um peso da 

minha vida. Aqui no grupo me sinto forte e com apoio para buscar outra coisa e levar 

minha vida”. 

E.F.M. emagreceu 14 quilos depois que começou a freqüentar  o programa: 

“Eu comia sem parar. Tomava calmantes fortes, vivia com a pressão alta, nervosa. 

Cheguei aqui chorando e hoje estou completamente diferente”. 

“Sentia-se um lixo”. Este é o resumo de 18 anos de vida de frustrações, 

insegurança e medo passados por uma mulher, que conheceu o amargo significado 

da agressividade familiar. Ela lembra que era tão travada, que mal conseguia falar.  
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“Minha pressão era 23 por 13. Passei por exatos 12 cardiologistas, tinha psoríase 

nos pulsos e nas mães e por 10 anos tomei calmantes”. 

 Hoje, com, 55 anos, saudável e 12 quilos mais magra, está cursando Direito e 

montando um negócio próprio. Separada e feliz. O remédio: participar de um 

programa de saúde oferecido pela Prefeitura de São Vicente. O tratamento, á base  

de debate e reflexão, está fundado na Medicina Psicossomática, que considera  a 

doença produto de influências psíquicas (emoções, medos e desejos). 

 D.O. R.M.  dá seu depoimento  sobre o projeto: “Considero o período de um 

ano tempo suficiente  para poder analisar e avaliar como me sentia e como me sinto 

agora, como me via e me vejo, como pensava e como penso, o  que não sabia (ou 

não queria saber) e o que sei hoje. Pude perceber, nesse ano, uma transformação 

muito rápida em relação dos 48 anos vividos anteriormente. Foram transformações 

marcantes e tenho consciência de que isso é apenas um começo, uma “largada” 

como se usa dizer em corridas automobilísticas. 

 Corroborando minhas palavras, posso citar os sintomas que eu apresentava 

(e querendo que todos soubessem’): excesso de peso que me causava indisposição, 

cansaço, dores musculares na região dorsal e cervical e enxaquecas freqüentes. 

Sentia-me desmotivada para vier, tinha fases de depressão, insegurança para 

resolver qualquer situação e buscava, no alimento, a compensação para qualquer 

frustração”.

Mais uma porta se abriu. No Centro da Saúde, em São Vicente, tive a 

oportunidade de conhecer e participar das atividades desenvolvidas e orientadas 

pelo Dr. Hector. Comecei a freqüentar as reuniões e, logo no início, percebi tratar-se  

de um profissional  que estava desenvolvendo na prática, um trabalho relevante e 

coerente com as necessidades individuais e sociais: a promoção do homem e de 
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uma sociedade melhor. Nessas reuniões encontro respostas para as minhas 

inseguranças e aflições físicas e emocionais. Encontro conhecimento e informação 

que são coisas imprescindíveis ao autoconhecimento e para se atingir a 

assertividade. Emagreci  sete quilos. 

Outro depoimento: “Todos os que chegaram aqui tinham um motivo:...porque 

estou gordo...porque não me entendo...porque sou doente. E foram ouvindo suas 

palavras, seus comentários (no mínimo, surpreendestes)  que nos obrigavam a 

refletir. E refletíamos, discutíamos, mas a coisa mais importante era a idéia central 

da mensagem: “adoecemos porque nossa história de vida não está bem”. Ou 

“comemos para nos compensar a falta de alimento emocional”. Isso foi, lentamente, 

calando em nossas mentes.

Mesmo quando questionávamos éramos obrigados a admitir que havia muita 

verdade nessas mensagens. Não foi fácil entendê-las, apesar de ser óbvia. Por que? 

Por que não queríamos admitir que o caminho que tínhamos escolhido estava 

errado. Como? Não éramos todos tão bons? Tão corretos? Tão coerentes? 

Mas questionar foi muito bom. Cada um escolheu o caminho que lhe pareceu 

melhor. Alguns até se contentaram com desistir da busca. A perplexidade do início 

foi sendo substituída por tentativas, umas com mais, outras com menos sucesso, 

com resultados rápidos ou mais lentos.

Hoje, podemos constatar em cada um, uma grande mudança em seu estilo de 

vida, em seu visual, em sua pessoa, em sua nova maneira de ver o mundo real. 

Compreendemos  que a realidade de cada um de nós é feita não só de praticidade, 

mas também de sonhos, não só de decisões acertadas, mas também de dúvidas, 

enganos e tristezas. É feita de tenacidade e fraqueza, mas contém alegrias, 

esperanças e emoções, essas coisas boas que sempre teremos o direito de sentir. 
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Tudo isso descobrimos através do trabalho do Dr. Hector conosco. Sua 

capacidade de comunicação foi perfeita e seu desempenho jocoso, mas 

competente, nos ensinou muito. 

A troca de experiências  entre os colegas ultrapassou o local e o tempo de 

palestra. O grupo cresceu, produziu, mudou. 

E.P.C.R.  “Comecei a assistir às palestras do Dr. Hector em setembro de 

1993. Nessa época, estava emocionalmente péssima, com pressão alta e um 

excesso de peso que me incomodava bastante. 

Aprendi, aqui, a mudar muitas coisas que perturbavam minha vida e a aceitar 

aquelas que não podia mudar. 

Passei a gostar de mim e sinto que sou mais feliz.

O homem comete agressões  contra tudo, todos e, principalmente, contra si 

mesmo. Neste grupo de terapia, além de contar com a presença e ajuda dos outros, 

colhemos conhecimento e sabedoria reciprocamente. Aprendemos a lidar com nossa 

identidade que estava perdida e ficamos sabendo que somos, nós mesmos, nosso 

maior inimigo. 

Não nos conhecermos é a causa de todo e qualquer desequilíbrio. Aqui nos 

redescobrimos, aprendemos o motivo de toda divergência entre os seres humanos e 

passamos a discernir bem, dentro da lei de causa e efeito.

Nestes depoimentos  observa-se que  os pacientes  começaram nova fase de  

existência, compreendendo que a enfermidade  “é  a armadilha que nós mesmos 

criamos; por isso, adoecer é desonesto”. 

 Finalizando estes testemunhos, segue uma crônica com o título “Só para 

quem quer ser feliz” da jornalista e escritora Madô Martins, autora dos livros Doce 

Destino e Alfabeto do Vento (poemas), Paixão e Morte (contos), Pensando em Verso 
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e O Jacaré da Lagoa (infantis),  que procurou o  Programa por mera curiosidade e 

obteve a certeza da eficiência da promoção da saúde através da Medicina 

Psicossomática. 

 “O Cine Arte também funciona pela manhã, três vezes por semana e de 

graça. O mesmo recepcionista que vende ingressos para as sessões de cinema, 

naquele horário diferenciado acolhe os interessados e pede que assinem o livro de 

presença. Perto das 10 horas, a platéia está cheia. São homens e mulheres que 

trocaram o  passeio ao sol e os afazeres por 120 minutos de viagem para dentro de 

si mesmos, em busca da felicidade. 

 Sem qualquer conotação religiosa ou mística, esses encontros,  coordenados 

pelo médico Hector Ricardo Ojunian, trazem  à consciência a permanente 

interdependência entre corpo e mente, mostrando que a doença é uma reação de 

ambos. Adoecemos ao fazer o que não gostamos e deixar de fazer o que gostamos; 

adoecemos, quando desistimos dos sonhos, adoecemos, quando não nos amamos. 

 Medicina psicossomática e analfabetismo emocional são termos desgastados, 

de que todos já ouvimos falar um dia. É deles que trata o Dr. Hector, com a 

persistência de um missionário. À medida que as pessoas expõem seus problemas, 

o diálogo com o médico vai sendo útil para os demais ouvintes, que adaptam os 

ensinamentos à própria experiência de vida. 

 A mensagem central é sempre a necessidade do autoconhecimento. Para se 

libertar dos modelos impostos, aprender a se defender das armadilhas da vida, 

entrar e sair inteiro das relações interpessoais, perder o  medo de mudar, conquistar 

a paz interior, enfim, ser verdadeiro e feliz. 
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 Não são compromissos que se possam assumir com facilidade, afinal, a 

proposta é passar a limpo toda uma vida de hábitos adquiridos sem questionamento, 

seja para ser aceito em sociedade, seja por baixa auto-estima – o que dá no mesmo. 

 Aos poucos, manhã após manhã, Dr. Hector vai assistindo a reconstrução 

pessoal de cada um e orientando para um reforço de alicerce aqui, uma lixada a 

mais ali, uma nova mão de tinta acolá. No início, como em toda reforma, a confusão 

é grande. 

 Remexe-se a poeira, tudo parece ficar de pernas para o ar e há uma vaga 

sensação de estranhamento. 

 Alguns interrompem a obra nesse momento, incomodados com tanta bagunça 

de emoções, e não voltam ao Cine Arte. Mas muitos continuam e se ocupam de 

lançar fora tudo que possa comprometer a tarefa: mágoas, culpas, frustrações, 

ignorância. Sabem que a nova casa jamais ficará  inteiramente pronta, porque vida é 

mudança e o que parece ideal hoje, pode não ser mais, amanhã. Mas sua 

transformação, que não apenas o próprio dono vislumbrará, mas também os que 

estiverem por perto, terá compensado todo esforço. E você, já pensou em se 

reprogramar? “ . 

A psicossomática representa assim um dos aspectos importantes da medicina atual, 

necessariamente dependente dos conhecimentos e acúmulos propiciados pela psicanálise, 

como  também  dos  conhecimentos  da medicina e da biologia. 

IV  CONCLUSÃO 
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Os cientistas do mundo inteiro começaram a perceber como estava se tornando 

importante e prioritário descobrir métodos que auxiliassem as pessoas a melhorar a própria 

qualidade de vida e a descobrir e utilizar com mais eficácia  as características e as 

potencialidades individuais, para viver melhor e se defender dos constantes ataques aos quais 

a sociedade inevitavelmente é submetida. 

Para manter o equilíbrio e continuar a viver "dentro" da sociedade, procura-se 

aumentar e viver melhor os  momentos de lazer.

A vida moderna é desgastante. Os compromissos, as obrigações sociais, o 

ritmo de vida que a maioria  leva, faz com que vivamos em um contínuo estado de 

tensão, de ansiedade, de insegurança com o dia de amanhã. 

Já em 1944 Hans Seyle pode mostrar que o estilo de vida em relação ao meio 

ambiente em que vivemos é responsável por uma alta porcentagem de doenças. 

Essa resposta o autor deste trabalho denomina “Analfabetismo Emocional”.  A 

medicina psicossomática proporciona a possibilidade de administrar adequadamente 

o processo de estresse, que não é sinônimo de doença, pois bem administrado  

pode ajudar na boa qualidade de vida. Este processo  denomina “Alfabetização 

Emocional”.

A saúde coletiva se beneficiaria de uma alfabetização emocional. Os cidadãos 

se conscientizariam da importância da colaboração pessoal para a boa qualidade 

de vida. Nessa linha se insere o Programa de Medicina Psicossomática 

alfabetizando emocionalmente,  despertando atitude em pessoas que só pensam, 

pensam e não agem. Os caminhos utilizados são: autoconhecimento,  biblioterapia e  
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cinematerapia.  Este  paradigma procura tratar  a doença e não o doente, delega a 

cada paciente a responsabilidade pela manutenção de sua saúde. 

O autor procura conhecer em seu trabalho diário a história de vida de seus 

pacientes e desta forma descobrir   o que teria causado as patologias, os  problemas 

emocionais que geram o  distresse. 

A medicina psicossomática atualmente oferece condições  e métodos  para 

que se consiga  conduzir  de forma produtiva e útil as situações adversas do 

estresse e condições predisponentes  à alteração do equilíbrio da saúde. Foi isto 

que procuramos apresentar neste estudo.

V  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



79

ALEXANDER, F. Medicina psicossomática: princípios e aplicações. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1989. 

ARAÚJO, J.L. Na alimentação, uma rotina que reflete a nossa relação alegre ou 
triste com a vida. Jornal A Tribuna – caderno especial AT Variedades, 4 de maio 
de 2001. 

AROUCA, S. O dilema  preventivista: contribuição para a compreensão e crítica 
da medicina preventiva. São Paulo: UNESP, 2003. 

BALLONE, G. Psiconeuroimunologia. Disponível em:http://www.psiqweb.med.br/
Acesso em: 14.abril de 2005. 

BETTELHEIM, B. Freud e a alma humana. São Paulo: Cultrix, 1982. 

CANNON, W.B. Bodily changes in Pain, Hunger, Fear and Rage. 2. ed. New 
York, 1929. 

COHEM S.; TYRELL, DAJ; SMITH, AP.  Psychological stress and suscetibility to the 
commom colde. New England Journal of Medicine , 325, 606-612, 1991. 

COLTRERA, F. Como controlar o stress. Revista Visão/Harvard Medical School, 
nº 552, set/2003. 

DEUTSCH, F. The Psycology of W omen. New York, 1964. 

DOLIO, F. Psicanálise e pediatria. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 

FAWZY, FI et al. Malignant melanoma. Effects of am early strutured psychiatric 
intervention, coping, and affective state on recurrence and survival 6 years later. 
Archives of General Psychiatry, 50, 681-689, 1993. 

FERRAZ, F.C. ; VOLICH, R.M. Psicossoma: psicossomática psicanalítica. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 

FESSEL, WJ; HIRATA-HIBI, M.; SHAPIRO, IM. Genetic and stress factors affecting 
the abnormal lymphocyte in schizophrenia - J Psychiatr Res 1965 Dec;3(4):275-283 

GUILLEMIM, R.; COHM, M. M. T. Neural Modulation of Immunity, Raven Pres, 
New York, 1985. 

GOETHE, C.J. The environmental somatization syndrome. Psychosomatics, 36,1,
1995.

GRINKER, R.R. Psychosomatic Research.  New York: N.W. Norton Co,  1953. 

GRODDECK, G. A doença como  linguagem. Trad. Gracieme Pires Therezo. 
Campinas: Papirus, 1966. 



80

HAYNAL, A.; PASINI, W. ARCHINARD, M.  Medicina psicossomática: 
perspectivas psicossociais. Lisboa: Climepsi Editores, 1998. 

HOWARD, A. & LEWIS, M. E. Fenômenos psicossomáticos: até que ponto as 
emoções podem afetar a saúde. 2 ed., Rio de Janeiro, 1984. 

JEAMMENT, PH.,; REYNAUD, M. ; CONSOLI, S.M. Psychologie Médicale, Paris, 
1987.

KREISLER, L. A criança e seu corpo. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

KOROVSKY, E. Psicossomática. Montevidéu, Viva, 1993. 

LACHMAN, J. S. Distúrbios psicossomáticos. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos S.A., 1983. 

LEVY, L.  Society, Stress and Disease. Oxford University Press, London, 1971. 

LONG, C.N.H.  Conditions associated with scretion of Adrenal Cortex. Federation
Proc. 1947.

LEWIS, CE; O’SULLIVAM C.; BARRACLOUGH, J. The Psychoneuroimmunology 
of Cancer. Oxford: Oxford University Press, 1994. 

LIPOWSKI Z. J.- Psychosomatic Medicine: Past and Present Part I. Historical 
Backgroud - Can. J. Psychiatry, vol. 31, February, 1986. 

MARRIOT D., KIRKWOOD B.J., STOUGH C. - Lancet , vol 344,July 23, 1994. 

MARTY, P. Psicossomática do adulto. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

MELLO FILHO, J. Concepção Psicossomática: visão atual. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1979. 

MELHORAMENTOS mini-dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia 
Melhoramentos, 1997. 

NASIO, J.D. Introdução às obras de Freud, Ferenczi, Groddeck, Klein, 
Winnicott, Dolto, Lacan.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1995. 

OJUNIAN, H.R. Somos o que comemos como comemos e com quem 
comemos: uma abordagem psicossomática da doença. 2. ed. São Paulo: 
Ateniense, 1997. 

PINA, R. H. ; CASTRO, L. F.A. (org.). De que adoecem e morrem os trabalhadores 
Departamento intersindical de estudos e pesquisas de saúde e dos ambientes de 
trabalho DIESAT. Imprensa Oficial do Estado AS IMESP, São Paulo, 1984. 

PONTES, J. F. - Integração dos sintomas nos planos somático e psico-emocional  IN 
Apostila do Curso de Psicologia Médica, Abordagem Sócio-Psicossomática do 



81

Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas em Gastroenterologia - IBEPEGE - 
São Paulo, 1986. 

RIO, R.P. do.  O fascínio do stress. Belo Horizonte: Del Rey 1995. 

PERESTRELLO, D. A medicina da pessoa. 4 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1996. 

SELYE, H. Stress: enfermedades de adaptacion –acth y cortisona.. Bueno
Aires: El Ateneo , 1952. 

Lê stress de la vie. Paris: Gallimard, 1962 (orig. 1956). 

SILVA, A.C. PACHECO. Medicina Psicossomática. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 
1976.

SOLOMOM G.F.  Immune & Nervous System Interactions. Malibu: Funde for 

Psychoneuroimmunolgy, 1998. 

________ Emotional and personality factors in the onset and course of autoimmune 
disease, particularly rheumatoide arthritis. In:  Psychoneuroimmunology, Academic 
Press, San Diego, 1981. 

_____________Psychoneuroimmunology: synopsis of its history, classes of evidence 
and their implications, Archives of General Psychiatry. 50, 681-689, 2001. 

VALAS, P.  Horizontes da Psicossomática In: WARTEL, R. et al Psicossomática e 
Psicanálise. Rio de Janeiro,  1990, p 69-86. 

VOLICH, R. M. Psicossomática: de Hipócrates à psicanálise. São Paulo: Casa 
do psicólogo, 2000. 

WOLFF, W. Fundamentos de psicologia. São Paulo: Mestre Jou,1956. 



82



83


