
UNIABEU-CENTRO UNIVERSITÁRIO 

PSICOLOGIA 

BIANCA DE ARAÚJO LEAL OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

DOENÇAS FÍSICAS GERADAS A PARTIR DE COMPONENTES 

PSICOLÓGICOS – A PSICOSSOMÁTICA COMO REFERÊNCIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BELFORD ROXO 

2015 



BIANCA DE ARAÚJO LEAL OLIVERA 

PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

DOENÇAS FÍSICAS GERADAS A PARTIR DE COMPONENTES 

PSICOLÓGICOS – A PSICOSSOMÁTICA COMO REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELFORD ROXO 

2015  

Monografia apresentada como 

exigência parcial para obtenção do 

Título de Graduação em Psicologia 

pelo UNIABEU Centro Universitário. 

Orientadora: Professora Dra. Carla 

Maria Mendes. 

 



BIANCA DE ARAÚJO LEAL OLIVEIRA 

PSICOLOGIA 

 

 

 

 

DOENÇAS FÍSICAS GERADAS A PARTIR DE COMPONENTES 

PSICOLÓGICOS – A PSICOSSOMÁTICA COMO REFERÊNCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aprovada em _____/_____/ 2015. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

______________________________ 
Orientadora: Professora Drª. Carla Maria Mendes 

UNIABEU Centro Universitário 
 

 
______________________________ 

Professor Dr. Edmilson Duarte de Lima 
UNIABEU Centro Universitário 

 
 

______________________________ 
Professor Me. Sérgio Mello Guimarães 

UNIABEU Centro Universitário 
 

 

Monografia apresentada como 

exigência parcial para obtenção do 

Título de Graduação em Psicologia 

pelo UNIABEU Centro Universitário. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Há jeitos de estar doente, de acordo com 
os jeitos da doença... 
Algumas doenças são visitas: chegam 
sem avisar, perturbam a paz da casa e se 
vão. É o caso de uma perna quebrada, de 
uma apendicite, de um sarampo. Passado 
o tempo certo, a doença arruma a mala e 
diz adeus. E tudo volta a ser como 
sempre foi. 
Outras doenças vêm para ficar. E é inútil 
reclamar. Se vem para ficar, é preciso 
fazer com elas o que a gente faria caso 
alguém se mudasse definitivamente para 
a nossa casa: arrumar as coisas da 
melhor maneira possível para que a 
convivência não seja dolorosa. Quem 
sabe até tirar algum proveito da 
situação?”. 
(Rubem Alves) 
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“A doença é a possibilidade da perda, 
uma emissária da morte. Sob seu toque, 
tudo fica fluido, evanescente, efêmero. As 
pessoas amadas, os filhos – todos 
ganham a beleza das bolhas de 
sabão. Os atingidos pela possibilidade de 
perda acordam da sua letargia. Objetos 
banais, ignorados, ficam repentinamente 
luminosos. Se soubéssemos que vamos 
ficar cegos, que cenários veríamos num 
simples grão de areia! Quem sente gozo 
na simples maravilha cotidiana que é não 
sentir dor? 
A saúde embrutece os sentidos.  
A doença faz os sentidos ressuscitarem.” 
(Rubem Alves) 

 



 

 

RESUMO 

 

OLIVEIRA, Bianca de Araújo Leal. Doenças físicas geradas a partir de 

componentes psicológicos – a psicossomática como referência. Trabalho 

de conclusão de curso (Monografia). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2015. 

 

Este trabalho teve como objetivo trabalhar as doenças geradas 

fisicamente a partir de componentes psicológicos no âmbito da psicossomática. 

Ele relata o histórico do adoecimento físico, a necessidade de uma 

conceituação desde os tempos remotos até a atualidade. Tratou também as 

características da doença psicossomática e relatou alguns exemplos de 

doenças distintas, porém com o mesmo fundamento. Discutiu sobre o uso da 

psicoterapia para o tratamento, a forma e a importância da avaliação ser bem 

estruturada e também algumas abordagens possíveis para tal tratamento. Este 

trabalho de conclusão de curso veio problematizar a forma de tratamento 

médico e psicológicos dos pacientes com doenças psicossomáticas e a 

importância do trabalho multidisciplinar para o portador da doença. 

Palavras-chaves: Adoecer; doenças psicossomáticas; psicoterapias e 

multidisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

OLIVEIRA, Bianca de Araújo Leal. Physically generated diseases from 

psychological components - psychosomatic reference. Course completion 

work (monograph) . Rio de Janeiro: UNIABEU , 2015 . 

  

 This study aimed to analyze physically generated diseases from 

psychological components within the psychosomatic illnesses. It describes the 

history of physical illness , the need for a concept dating ancient times to the 

present. It also dealt with the characteristics of psychosomatic illness and 

reported some examples of different diseases, however, within the same scope. 

Moreover, it discussed the use of psychotherapy for treatment, the form and the 

importance of the assessment being well-structured and also some possible 

approaches to such treatment. This study of course conclusion rose to question 

the form of medical and psychological treatment of patients with psychosomatic 

diseases and the importance of multidisciplinary work for the carrier of the 

disease. 

Keywords: Illness; psychosomatic diseases; psychotherapies and 

multidisciplinary studies. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 11 

1. CAPÍTULO 1: O HISTÓRICO DO ADOECER NO ÂMBITO DA 

BIOMEDICINA  ................................................................................................ 13 

   1.1 Histórico do adoecimento  ................................................................... 13 

         1.1.1 Conceito de adoecer   .................................................................... 16 

         1.1.2 Conceito Biomédico ....................................................................... 18 

         1.1.3 Relação da biomedicina com o adoecimento................................. 19 

   2. CAPÍTULO 2: A PERSPECTIVA DA PSICOSSOMÁTICA ...................... 21 

   2.1 Caracterização da psicossomática ...................................................... 21 

   2.2 Algumas doenças no âmbito da psicossomática ............................... 24 

   3. CAPÍTULO 3: POSSÍVEIS ABORDAGENS ÀS DOENÇAS 

PSICOSSOMÁTICAS NO ÂMBITO DA PSICOLOGIA .................................. 31 

    3.1 Avaliação psicológica como ponto de partida  ................................. 32 

    3.2 Uso da psicoterapia para tratamento ................................................. 33 

    3.2.1 A perspectiva da Psicanálise  ..................................................... 33 

    3.2.2 A perspectiva da Teoria Cognitivo-Comportamental .................. 35 

    3.2.3 A perspectiva da Psicoterapia Breve .......................................... 37 

    4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................... 39 

    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 40 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

O principal motivo para discorrer sobre doenças psicossomáticas foi o 

interesse pessoal bastante acentuado pela área da saúde física e mental, a partir 

do conhecimento de casos diagnosticados em pessoas próximas. 

Estatísticas mostram que existe um número expressivo de pessoas 

sofrendo com males, cujas causas não são imediatamente identificadas. E, após 

longa peregrinação nos serviços de saúde, recebem diagnósticos, no entanto, é 

comum o paciente não compreender a origem de seus males.  

Nesta obra, discutiu-se um pouco sobre algumas doenças físicas que são 

geradas a partir de componentes psicológicos no âmbito da psicossomática.  

Tratou-se sobre o início de um adoecimento, como e quando surgiu, 

relatou os conceitos de saúde e doença nos âmbitos da ciência médica, da 

biologia e da filosofia. Discorreu sobre o poder da religião em cada época, sobre a 

perspectiva da biomedicina e sua relação com o adoecimento. Foi trabalhada a 

unificação dos conceitos entre os profissionais de saúde e o surgimento da bíblia 

da psiquiatria, o CID (Código de Identificação da Doença).  

Abordou, também, o conceito e a caracterização da psicossomática, não 

somente como especialidade médica, mas como ciência, bem como algumas 

patologias e traços característicos passíveis de favorecerem ao surgimento de 

certas moléstias. 

As doenças psicossomáticas devem ser cuidadas com abordagens 

psicoterápicas, tendo um tratamento interpessoal, colaborativo, envolvendo uma 

interação face a face. Há uma extrema importância na avaliação psicológica, no 

primeiro contato. Algumas abordagens psicoterápicas trabalhadas neste estudo 

ora apresentado foram a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental e a 

psicoterapia breve. 

Este trabalho de conclusão de curso utilizou-se da metodologia 

exploratório-descritiva, através da revisão bibliográfica de textos que abordam 
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doenças psicossomáticas, seu conceito, fundamento, características, citando 

algumas doenças e suas formas de tratá-las. 

Ao final, discutiu-se a necessidade da atuação de um profissional de 

psicologia diante do acompanhamento de pacientes com doenças 

psicossomáticas. 
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CAPÍTULO 1 

1 O HISTÓRICO DO ADOECER NO ÂMBITO DA BIOMEDICINA  

 

Para se contextualizar sobre adoecer, é necessário abordar os conceitos 

de saúde e doença. O mesmo pode ser tratado em diversas dimensões, porém 

existe uma forte tendência à ciência médica, biológica e filosófica em explicar 

doença, sendo vista como o oposto de saúde (MELO, 2014). 

 

1.1 Histórico do adoecimento 

 

Os termos saúde e doença, com o passar dos tempos, vêm modificando 

seus significados, pois há uma necessidade de fundamentar um conceito para se 

trabalhar de forma mais adequada a cada paciente, no entanto, leva-se muito em 

consideração as características determinadas de cada população. 

A partir de Galeno (médico grego que documentou o conhecimento e a 

especulação médica da sua época, na Antiguidade), houve um início de 

entendimento de doença da filosofia religiosa. “[...] acreditava-se que as doenças 

poderiam ser causadas por elementos naturais ou sobrenaturais”, sendo a cura 

buscada em rituais religiosos (BACKES et. al., 2009, p.112). Neste período, 

enxergava-se a presença de Deus em tudo, entretanto, tinham o entendimento de 

adoecer, segundo a religião, como castigos divinos, considerando o corpo a casa 

de Deus. 

Segundo a medicina hindu e chinesa, a doença passou a ser um resultado 

do desequilíbrio do organismo humano. Já para os gregos, o que ocasionavam as 

doenças eram os fatores externos (BACKES et. al., 2009). 

Nessa época, os curandeiros utilizavam-se de ervas medicinais, que 

tinham uma grande ligação na cura das doenças, devido não haver 

medicamentos industrializados. “Contra as doenças, fruto das forças do mal, 

lutavam os curandeiros, conhecedores dos rituais e das ervas medicinais” 

(VOLICH apud MELO, 2014, p.17). A forma de pensar religiosa era superior à 

medicina, pois se opunha aos interesses científicos. 
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Segundo Melo, na Idade Média, a igreja era considerada superior a tudo. 

Ela influenciava e proporcionava o saber da época, e as justificativas do universo 

passaram a girar em torno dos preceitos da igreja. Havia uma grande 

necessidade de cumprir essas regras, pois existia um medo de ser punido pelo 

divino. A procedência de todos os pecados era o corpo, e o prazer era reprimido, 

existindo muitas superstições.  

Os distúrbios mentais eram considerados posse de demônios, as histéricas 

eram endemoniadas, procedidas para com o exorcismo e, não tendo um efeito 

satisfatório, eram queimadas na fogueira como forma de purificar a alma. Muitas 

vezes acontecia que os “[...] distúrbios da mente acabavam curados pela fogueira. 

[...] A perseguição às feiticeiras, à inquisição e aos exorcismos não davam 

qualquer espaço para a medicina da mente” (BASTOS apud MELO, 2014, p.18). 

Bastos apud Melo relata que, apesar das proibições, alguns estudiosos se 

arriscavam em dizer que as doenças mentais tinham o mesmo princípio das 

doenças do corpo e que os doentes precisavam receber tratamentos e não 

julgamentos segundo a igreja. 

Backes et. al. (2009) mencionam que, ao final deste período, houve 

crescentes epidemias, e surgiu a ideia de contágio entre os homens, tendo suas 

causas como a ligação dos astros, o envenenamento das águas pelos leprosos, 

judeus ou até por bruxarias. Surgindo, assim, a necessidade de descobrir a 

origem das matérias que causavam o contágio. 

Com a chegada da modernidade, as importâncias religiosas começaram 

perder seu poder diante da sociedade. A partir do final do século XVII e início do 

século XVIII, iniciou-se uma grande mudança nos pensamentos devido a queda 

dos preceitos da igreja e a ascensão da ciência moderna (MELO, 2014). 

Um desses métodos determinado por Descartes, relata que as coisas na 

vida, para se tornarem determinantes, faz-se necessário que tenham uma 

explicação científica, sejam experimentadas em laboratório. O corpo começa a ter 

a visão de uma máquina e a medicina adota uma posição cartesiana, separando o 

corpo do psíquico (Idem). 

Segundo Volich apud Melo, neste período, entram em evidência as obras 

de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Apesar de terem sido 

escritas em 460 a.C., são constituídas por 153 inscritos que fundamentaram a 
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medicina moderna - o Cospus Hippocraticum - que relata criações filosóficas, 

etiológicas e terapêuticas (MELO, 2014, p. 19).  

Aos poucos vai ficando de lado a associação das doenças com bases 

religiosas e suas explicações mistas. Nos ensinamentos de Hipócrates, os 

problemas das pessoas são transformados em patologias que podem ser tratadas 

terapeuticamente. Ele também faz a classificação de diversas doenças (Idem). 

Na história, também houve um ponto importante nos estudos sobre 

anatomia. Estes tinham uma grande importância na tentativa de compreender o 

adoecer e as formas de tratamento. “O conhecimento da anatomia revelou-se 

fundamental para a compreensão do adoecer e da terapêutica” (VOLICH apud 

MELO, ano, p.19). 

A religião deixa de ser a mesma, pois estava perdendo seu poder, e os 

saberes científicos passaram a se tornar evidências (MELO, 2014). Do final do 

século XVIII ao início do XX, a medicina começou a criar condições de 

salubridade adequadas à nova sociedade e de iniciar a prática médica individual 

(Backer et. al., 2008). 

A área médica, juntamente com a científica, fizeram diversas descobertas 

com suas pesquisas e continuam fazendo até os dias de hoje, como, por 

exemplo, as descobertas microbiológicas e bacteriológicas, que atualmente 

auxiliam no encontro da cura para doenças. Até então os hospitais eram às 

margens da sociedade, encontravam-se neles pessoas doentes e não doentes 

também. Os médicos não eram frequentes, pois se considerava local de caridade 

e ficavam aos cuidados de religiosos e voluntários (MELO, 2014). 

Ainda no século XVIII, é oficializada a primeira especialidade médica, que 

foi a psiquiatria, através do médico francês Philippe Pinel. Ele adota também uma 

postura classificatória, uma postura do CID (Classificação Internacional das 

Doenças) e DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que quer 

dizer Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) (Idem). 

Philippe Pinel fez um ato crucial, que passou a colocar os médicos dentro 

dos hospitais, fazendo os mesmos de suas casas, e esse ato se firmou até os 

dias atuais; libertou também os pacientes psiquiátricos das correntes que os 

prendiam como criminosos (Idem). 
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No final do século XIX, Charcot surge com uma tese de ordem orgânica, 

sendo algo hereditário, da histeria. Com isso, ele hipnotizava suas pacientes 

histéricas para provar que, sob efeito da hipnose, faziam as coisas das quais 

vinham se queixando. No entanto, percebe-se que o homem, sob o mesmo efeito, 

age igualmente a uma mulher histérica, concluindo-se, então, que a teoria não era 

suficientemente fundamentada. No início a histeria era considerada um disfarce, 

porém, foram conseguidas provas e de que era uma doença dos nervos (MELO, 

2014). 

Apesar de Freud ter se baseado teoricamente em Charcot, criou sua 

própria teoria em relação à histeria, que deixava seus pacientes falarem 

livremente e se colocava apenas na posição de ouvinte e analista. Percebeu-se 

que teve resultados significativos e, com isso, viu-se a necessidade de 

estabelecer regras médicas (Idem). 

Ainda no século XIX, há um fortalecimento da biologia científica, sem 

influências da filosofia, com isso põe-se no mesmo nível a patologia celular, a 

fisiologia, a bacteriologia e o desenvolvimento de pesquisa. A medicina deixa de 

ser uma ciência empírica para ser ciência experimental, direcionando então sua 

atuação para o corpo (BACKES et. al., 2008). 

Surge, então, no século XX, a multicausalidade - os fatores que causavam 

as doenças estavam relacionados aos agentes etiológicos, hospedeiros e ao meio 

ambiente, porém agindo de formas diferentes. Ainda neste período, fatores 

psíquicos passam a ser causadores de doenças, “[...] o homem então começa a 

ser visto como um ser bio-psico-social” (BACKES et. al., 2008, p.113). 

 

1.1.1 Conceito de adoecer 

 

Tudo o que acontece na vida de um ser humano, procura-se uma 

explicação, no entanto, faz-se necessário entender suas causas e naturezas. A 

doença não escapa deste “requisito”. O sujeito quando se encontra diante a uma 

sensação orgânica que o desagrada e é anormal, deve decifrá-la, comparar a 

outros indícios, analisar se necessita de alguma tomada de atitude e, se desejar 

receber algum tipo de ajuda, tornar-se-á imprescindível que explique para o outro 

o que sente (ADAN et. al., 2001). 
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No entanto, a definição para “doença” é modificada nas diversas 

sociedades e culturas, sabendo que alguns “[...] fenômenos tidos como 

patológicos pela medicina ocidental não são considerados sintomas” (ADAN et. al, 

2001, p. 72). Porém, encontra-se no dicionário da língua portuguesa a tradução 

de doença como a falta de saúde; e saúde como estado de bem-estar físico, 

mental e psicológico. “Na clínica, uma pessoa doente irá ser considerada como 

uma pessoa que não está em seu estado normal” (MELO, 2014, p.13).  

Geralmente, uma constante repressão dos sentimentos causam grandes 

doenças. Outrora, essas repressões eram, na grande maioria de ordem sexual, 

porém, fazendo um desvio até hoje, repressões de sentimentos violentos são 

vistas como a causa de diversas doenças (SONTAG, 1984). 

O conhecimento que se tinha, antigamente, da doença como um castigo, 

gerava a ideia de que a enfermidade poderia ser um castigo justo (Idem). 

Bichat, um grande médico, usava a imagem de saúde como “silêncio dos 

órgãos” e a doença como sua “revolta”. “A doença é a vontade falando através do 

corpo, uma linguagem para a dramatização do mental, uma forma de auto-

expressão” (SONTAG, 1984, p. 29). 

Para Sontag, “A doença passou a ser vista como o veículo de sentimentos 

excessivos. [...] A enfermidade revela desejos dos quais o paciente 

provavelmente ainda não tinha ciência. As doenças e os pacientes tornam-se 

objetos de decifração” (1984, p.30). 

Essa falta de saúde “[...] é o lado sombrio da vida, uma espécie de 

cidadania mais onerosa. Todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, uma no 

reino da saúde e outra no reino da doença” (SONTAG, 1984, p.4). 

Segundo Uchôa & Vidal (1994), a partir de uma análise em torno do 

dualismo cartesiano, “[...] a doença ora é vista como problema físico ou mental, 

ora como biológico ou psicossocial, mas raramente como fenômeno 

multidimensional”. Descartes teria transmitido a outrem, que vem seguir às 

ciências naturais e sociais, uma criação mecanicista do corpo e de seus 

exercícios que sustentam aqueles que pretendem reduzir a visão dos fenômenos 

saúde e doença (UCHÔA et.al., 1994). 

No entanto, Groddeck apud Sontag relata que “[...] é o próprio homem 

enfermo que cria sua enfermidade.” Todavia, “A cura é tida como dependente 
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sobretudo da capacidade já seriamente provada ou enfraquecida do paciente de 

ter amor-próprio” (1984, p. 31).   

Para Sontag, a doença difunde-se entre duas suposições possíveis: 

 
“A primeira é que cada forma de desvio social pode ser considerada 
doença. [...] A segunda é que todas as doenças podem ser avaliadas por 
um ângulo psicológico. Basicamente, a doença é interpretada como um 
acontecimento psicológico e as pessoas são estimuladas a acreditar que 
elas adoecem porque (inconscientemente) querem adoecer, que podem 
curar-se pela mobilização da vontade, e que podem escolher entre 
morrer e não morrer da doença. Essas duas hipóteses são 
complementares. Enquanto a primeira parece afastar a culpa, a segunda 
a restabelece. As teorias psicológicas da doença são um meio poderoso 
de pôr a culpa no doente. Os pacientes que estão sendo instruídos no 
sentido de que, involuntariamente, causaram sua própria doença, 
também estão sendo levados a sentir que eles merece.” (SONTAG, 
1984, p. 36-37).    

 

1.1.2 Conceito Biomédico 

 

A biomedicina surgiu a partir de mudanças, na forma de se ver o mundo, 

ocorridas no século XVI e XVII, que deram lugar a uma explicação que reduz a 

vida a um conjunto de órgãos que funcionam como uma máquina no mundo e a 

uma visão dualista do homem (BONET, 1999). 

A biomedicina procede da visão dualista, a qual se pode afirmar que “[...] a 

prática biomédica se estrutura ao redor do que nomeamos tensão estruturante 

entre os domínios do saber e do sentir” (BONET, 1999, p.123). 

Esta ciência tem o objetivo de examinar com atenção como apresenta a 

tensão estruturante neste processo de aprendizagem. 

 

“Na aprendizagem da prática biomédica, reflete-se a poderosa 
associação estabelecida entre a biomedicina e o “científico”. Essa 
associação é experimentada como uma tensão que denominamos de 
tensão estruturante, que coloca os sujeitos em uma posição dividida 
entre o que devem saber e o que sentem ao “fazer” Saber e sentir. São 
manifestações da tensão estruturante, que os sustentam, na qual se 

formam e da qual muitas vezes padecem” (BONET, 1999, p.125). 
 

Era também conhecida como medicina alternativa, popular, natural ou 

lenta. “Sua legitimidade e sua postulada universidade derivam do fato de suas 

bases estarem estreitamente relacionadas com o conhecimento científico” 

(BONET, 1999, p. 125). 
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Segundo Octavio Bonet, “[...] na cultura ocidental moderna, ao se explicar o 

processo de saúde-doença, foram destacados saberes biológicos, dando lugar ao 

que se conhece como modelo biomédico”. Esse modelo foi posto como o 

conhecer da doença e do corpo, junto com outras manifestações do processo 

saúde-doença (1999, p.125). 

Uma das críticas mais estruturadas do modelo biomédico tem seu foco nas 

distorções induzidas pelo centro do grupo de doenças neste modelo, o que levaria 

à diversas consequências indesejáveis e a principal delas seria a “[...] redução da 

concepção de saúde à mera ausência de doenças” (CAMARGO JR, 2007, p. 64). 

Para Camargo Jr, articula-se, na criação da doença na biomedicina, três 

ordens de dificuldades interligadas: “[...] a própria indefinição conceitual; o 

reducionismo biológico da biomedicina; e a retificação da noção de doença” 

(2007, p. 64). 

A não-definição conceitual da doença é apontada por diversos autores, 

como, por exemplo, Canguilhem, que descreve sobre a repetição inútil da mesma 

ideia em termos diferentes, de “[...] doença como ausência de saúde e saúde 

como ausência de doença [...] contudo, a biomedicina segue a ignorar essa 

importante contribuição teórica” (CANGUILHEM apud CAMARGO JR, 2007, 

p.65). 

Isso não denota que não haja uma ideia de doença na concepção 

biomédica, esta é, contudo “[...] uma vaga noção implícita no discurso biomédico, 

especificada numa coleção de doenças tal como a CID, caracterizando o eixo 

teórico da biomedicina como uma teoria das doenças” (CAMARGO JUNIOR, 2003 

apud CAMARGO JR, 2007, p. 65). 

 

1.1.3 Relação da biomedicina com o adoecimento 

 

É necessário que exista uma linguagem comum para os profissionais da 

saúde, para que, mesmo distante do problema do paciente, outro profissional 

possa fazer uma leitura do caso. A partir dessa necessidade de padronização 

surgiu a considerada “Bíblia da psiquiatria” - um manual conhecido como DSM - 

que atualmente se encontra na sua quinta edição. Este enquadrou várias pessoas 

em um “rótulo de doença” psiquiátrica. No entanto, a CID-10, publicada pela OMS 
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(Organização Mundial de Saúde), enquadrou as condições clínicas e médicas, 

além dos transtornos psiquiátricos. É essencial conhecer as CIDs e DSMs, porém 

precisa-se conhecer seus limites e seus valores (BASTOS apud MELO, 2014). 

Somente entender os DSMs e CIDs não resolverá problema de nenhum 

paciente. É imprescindível entender as particularidades de cada indivíduo,  a fim 

de fazer um trabalho ímpar. “O profissional precisa ter sensibilidade e perspectiva 

teórica na relação com o paciente para aprofundar um diagnóstico” (MELO, 2014, 

p. 25). É um erro fatal utilizar estes métodos classificatórios para diagnosticar 

determinada doença, pois esses são apenas instrumentos de comunicação com 

outros profissionais e não instrumentos de diagnóstico (MELO, 2014, p.26). 

Faz-se notório que as pessoas estão usando os termos catalogados no 

DSM com tamanha liberdade, que acabaram entrando no vocabulário popular, e 

com isso os pacientes já chegam ao consultório com um diagnóstico fechado, 

sem ter passado por uma avaliação minuciosa de um profissional (MELO, 2014). 
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CAPÍTULO 2 

2 A PERSPECTIVA DA PSICOSSOMÁTICA 

 

 

Neste capítulo, trabalharemos um pouco sob a perspectiva da 

psicossomática e algumas doenças. 

 Psicossomática é o conhecimento e a forma de cuidar das moléstias do 

corpo no qual o fato principal é de natureza psicológica. A palavra psicossomática 

deriva dos termos gregos psyche e soma, que querem dizer mente e corpo, 

respectivamente (OLIVEIRA et.al., 2003). 

A psicossomática é entendida não apenas como uma especialidade 

médica, mas sim como uma real ciência, uma vez que o corpo humano é todo 

interligado. Pode se encontrar na base de uma alteração funcional, outras 

alterações/transtornos (op. cit.). 

A saúde do corpo está sujeito à saúde da mente e as expressões 

patológicas do organismo exercerão, reciprocamente, sobre a mente, dando início 

a uma reação que deve ser encarada como uma doença no âmbito da 

psicossomática (Idem).  

Toda medicina é psicossomática, uma vez que não se julga apenas uma 

doença/moléstia, mas também a situação mental da pessoa, sua história e a sua 

personalidade, seu caráter (Idem). 

 

2.1 Caracterização da psicossomática 

Psicossomática, segundo Julio de Mello Filho, et.al. (1992), é um campo de 

pesquisas e práticas de um conjunto de ideias sobre a saúde, o adoecer e 

práticas de saúde. Atualmente se tem uma visão ideológica, em que se trata de 

uma relação mente-corpo, onde existe um mecanismo de produção de 

enfermidades. 

De acordo com Eksterman, a medicina psicossomática, no âmbito mundial, 

é recente, no entanto a mesma está introduzida na doutrina médica desde os 

tempos hipocráticos. Para que essa medicina exista é necessário que “[...] integre 
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três perspectivas: a doença com sua dimensão psicológica; a relação médico-

paciente com seus múltiplos desdobramentos; a ação terapêutica voltada para a 

pessoa do doente, este estendido como um todo biopsicossocial” (MELLO FILHO, 

1992, p. 28). 

Para Eugenio Paes Campos, o paciente somático é: 

“[...] aquele que descreve ou apresenta uma alteração de sua estrutura 

anatômica ou funções fisiológicas. Queixa-se do corpo através de dor, 

dormência, cansaço, náuseas vômitos, hipertensão arterial, úlcera 

péptica, edemas, etc. Certamente a origem dos sintomas será de 

natureza diversa: agentes físicos, químicos, biológicos, psíquicos ou 

sociais poderão estar na gênese dessas manifestações. Todos, não 

obstante, serão pacientes somáticos” (MELLO FILHO,1992, p.371). 

Conforme Cláudio Garcia Capitão et. al., em geral, os fatores 

comportamentais ou psicossociais têm grande preponderância sobre a doença e 

a saúde. Os aspectos emocionais podem ser antecedentes às questões físicas, 

como também as doenças originadas por agentes orgânicos podem evoluir 

reações emocionais de diversas formas (2005).  

“A saúde pode ser influenciada por variadas condições, tais diferenças 

individuais, traços de personalidade, sistema de crenças e atitudes, 

comportamentos, rede de suporte social e meio ambiente” (CAPITÃO et.al., 2005, 

p.2). Embora esta certeza experimental em alguns casos ainda seja inconsciente, 

dados apresentam que os estados emocionais e psicológicos estão diretamente 

relacionados aos estudos sobre as origens de coisas e a propagação das 

doenças (BAUM & POSLUSZNY apud CAPITAO et. al, 2005). 

Quando se fala em “estar doente”, é necessário que se faça uma 

diferenciação entre o “estar doente” e o “sentir-se doente”, pois para comprovar a 

afirmação de estar doente, é necessário fazer uma constatação da existência de 

alguma lesão ou disfunção por meios de diagnósticos, no entanto, sentir-se 

doente é se queixar de algo sem evidência nenhuma. “[...] algumas pessoas estão 

doentes sem se sentirem doentes enquanto outras sentem-se doentes sem 

estarem doentes” (CAMPOS / MELLO FILHO et. al, 2005, p. 372). 

Para Eugenio Paes Campos, quem se sente doente pode ou não realmente 

estar doente, logo ele explica que: 
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“Na prática médica, frequentemente encontramos pessoas que trazem 

queixas físicas sem que se evidencie qualquer anomalia corporal. Dizem 

as estatísticas que de um a dois terços dos pacientes que procuram 

ambulatórios médicos ou serviços de emergência encontram-se nessa 

categoria. Afinal, o que têm? De que padecem? Parece que as razões 

psicológicas ocupam lugar de destaque. São manifestações 

hipocondríacas, histéricas ou, genericamente, somatizações. 

Mas há os que se sentem doentes e estão doentes. Também estes 

podem ter razões psicológicas influenciando seu estado físico [...] e há 

os que estão doentes e não se sentem doentes. O que ocorreria com 

eles? Estariam negando a doença? Provavelmente sim e essa negação 

é um fato psicológico” (2005, p.372). 

Pode-se perceber que todos os pacientes somáticos têm um 

comprometimento psíquico de alguma forma, sejam eles de maior ou menor 

importância, sendo necessário fazer uma abordagem psicológica (Idem). 

Nesse sentido, é importante que realize uma avaliação psicológica do 

paciente, tornando a mesma fundamental ao se tratar de saúde humana. No 

entanto, é de suma importância saber escolher os instrumentos para tal avaliação, 

pois os mesmos precisam ser adequados e bem planejados, para que não 

venham causar prejuízos nem ao paciente nem à avaliação. Esse “[...] processo 

de avaliação, além de voltar-se para a natureza da solicitação e das condições do 

paciente deve adequar-se às características do ambiente (ambulatórios, 

enfermarias) que nem sempre são muito adequadas” (CAPITÃO, 2005, p.3). 

Em ambientes médicos, a avaliação psicológica pode ser ponderada como 

um bom instrumento na tomada de decisões relacionadas ao diagnóstico 

diferenciado, prognóstico e o tipo de tratamento adequado. A descoberta precoce 

de problemas comportamentais e/ou distúrbios psicológicos ou psiquiátricos pode 

significar um grande diferencial no atendimento e tratamento dessas pessoas que 

estão inseridas no ambiente, não somente em pacientes hospitalizados, como 

também em clínicas particulares especializadas ou em centros de saúde (SOUT E 

COOK apud CAPITÃO et. al, 2005). 

“A avaliação proposta também deve levar em consideração as 

peculiaridades do sistema de saúde, bem como os suportes sociais/familiares que 

o paciente vem recebendo, a fim de contextualizar o tipo de avaliação psicológica 
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e, consequentemente o tipo de intervenção mais específica” (CAPITÃO, 2005, 

p.4).  

2.2 Algumas doenças no âmbito da psicossomática  

 

A psicossomática é considerada um modo completo de analisar as 

condições patológicas, mas não está associada a um grupo específico de 

doenças (CASTRO et. al., 2006). “[...] a culpa, o medo, a tensão do dia-a-dia, não 

podem ser medidos, mas podem ser tão patogênicos quanto um vírus” 

(PEREIRA, 2010, p.1). 

As moléstias psicossomáticas são enfermidades físicas provocadas por um 

estado emocional alterado e duradouro. Existindo fatores que causam um 

desequilíbrio mais intenso, o corpo se esforça para se manter em equilíbrio, e 

com isso, busca uma adaptação, o que poderá ser danoso para o restante do 

organismo. Este processo se denomina moléstia/doença de adaptação 

(PEREIRA, 2010). 

Para Tania Lucia Marques Pereira, a doença pode surgir em momentos 

que a pessoa está sob pressão, geralmente através de alterações externas. Fatos 

importantes na essência individual, sendo eles bons ou ruins, podem se 

manifestar como doenças, pois acontecimentos importantes podem revelar uma 

grande quantidade de moléstias (2010). 

Tem-se chegado à conclusão, através de pesquisadores, que pessoas com 

alguns traços característicos são passíveis de desenvolver certas doenças. Por 

exemplo, a pessoa tem um histórico de diabetes na família, e sob tensão poderá 

apresentar indícios da doença. Praticamente todos os distúrbios apresentam 

componentes emocionais, e geralmente o que determina o curso da doença é o 

estado emocional de cada indivíduo (PEREIRA, 2010). 

Relataremos a seguir algumas doenças psicossomáticas: 

 

 DISTÚRBIOS CARDIOVASCULARES 

Se tratando de coração, não há quem não perceba seu coração acelerando 

diante de alguma situação emocional e deixe de atribuir de alguma forma sua  

representação simbólica (MELLO FILHO, 1992). 
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As emoções repercutem no coração, identificando “[...] o sistema límbico 

como sede das emoções e nele se incluindo o hipotálamo que coordena as 

diversas funções neurovegetativas” (MELLO FILHO, 1992, p.236). Quando ocorre 

uma situação de ansiedade, o hipotálamo estimula a liberação de catecolaminas e 

corticosteroides. 

“A liberação excessiva ou prolongada de catecolaminas e corticosteróides 

provoca: arritmias, hipertensão arterial, aterosclerose coronária, isquemia ou 

necrose miocárdica, insuficiência cardíaca” (MELLO FILHO, 1992, p.236). 

 

 DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS 

Existem dois tipos de distúrbios respiratórios bastante conhecidos, que 

são: a Síndrome de Hiperventilação, que é necessário um aumento da ventilação, 

além do habitual para manter os gases sanguíneos dentro da variação normal; e a 

Asma, que se trata de constrição dos brônquios (PEREIRA, 2010). 

Na grande maioria das crises asmáticas, não é necessária a solicitação de 

um psiquiatra, a menos que a pessoa tenha doenças emocionais e necessite de 

medicações especiais (MELLO FILHO, 1992). 

Para Alfred Lemle, geralmente as crises asmáticas iniciam-se em 

momentos de forte tensão (ansiedade, ódio, medo...). “As bases neurológicas e 

psicodinâmicas da participação de fatores emocionais no desencadeamento das 

crises asmáticas estão firmemente estabelecidas” (MELLO FILHO, 1992, p.227). 

 

 DISTÚRBIOS IMUNOLÓGICOS 

Dentre os distúrbios imunológicos, citaremos apenas três como os 

Distúrbios Alérgicos, Auto-imunes e o Câncer. Segue uma abordagem 

esclarecedora sobre o câncer. 

Pacientes com câncer geralmente conseguem ver o verdadeiro sentido da 

vida, pois já passaram por momentos de desesperos e falta de esperança 

(PEREIRA, 2010). 

Segundo José Schávelzon, a medicina organicista ensina a interpretar a 

enfermidade a partir do ponto de vista médico e laboratorial. A Medicina 

Psicossomática, no caso, a Psico-oncologia, procura interpretar, escutar e 

compreender a enfermidade a partir do paciente (MELLO FILHO, 1992). 
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Alguns exames físicos podem até determinar que o indivíduo está “bem”, 

porém não são capazes de identificar que se está debilitado 

psicossomaticamente. Somente será capaz de perceber essa grave doença 

mediante entrevistas com fundamentos psicossomáticos (MELLO FILHO, 1992). 

 

 DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS 

Os distúrbios gastrointestinais são considerados alguns dos locais mais 

comuns de sintomas psicossomáticos e são capazes de funcionar como um 

barômetro de tensões psicológicas (ATIQUE GABRIEL et. al, 2006).  

Os principais distúrbios são: Síndrome do cólon irritável; doença péptica 

ulcerosa, conhecida como úlceras pépticas que ocorrem no estômago ou no 

duodeno; doença de Crohn e colite ulcerativa (PEREIRA, 2010). 

Trabalharemos a seguir o conceito de úlcera péptica. 

Esta úlcera pode ser considerada como a mais importante das moléstias do 

aparelho digestivo, pois trata-se de uma doença com evolução geralmente lenta. 

Ela está em contato direto com a secreção cloridropéptica do estômago e se 

localiza nas regiões do trato digestivo. O principal indício das úlceras pépticas é a 

forte dor, porém este é apenas sintoma adjacente, visto que o alívio dessas dores 

não representa a cura (ATIQUE GABRIEL et. al, 2006). 

É de suma importância que os sintomas com características funcionais, 

somáticas e psíquicas sejam observados. É necessário, também, analisar cada 

paciente ulceroso gástrico ou duodenal individualmente, pois somente assim se 

pode auxiliar de modo integral aos pacientes. Percebe-se também que, 

geralmente,  pacientes com úlcera péptica são carentes de afeto (Idem). 

Segundo alguns autores, o sistema do organismo no qual os sentimentos 

se expressam mais comumente é o tubo digestivo, os distúrbios gastrointestinais, 

e as cefaleias. São estas as mais frequentes doenças psicossomáticas (Idem). 

O ser humano, de forma geral, vive momentos de tensões, situações 

incontestáveis e o físico naturalmente responde a esses momentos. O sistema 

digestivo, por ser muito sensível, logo manifesta respostas às pressões do dia a 
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dia, refletindo em disfunções gastrointestinais, como diarreias, constipações, 

dores estomacais, entre outros (Idem). 

 DISTÚRBIOS CUTÂNEOS 

Nos distúrbios cutâneos, encontramos frequentemente o prurido, causado 

por coceiras; psoríase, considerada uma dermatite crônica, encontrando lesões 

avermelhadas, aparência prateada e escamosa; hiperidrose, sendo sudorese 

excessiva; dermatite atópica, relacionada a eczema, afecção vesiculosa e 

pruriente da pele; urticária; herpes e vitiligo (PEREIRA, 2010). 

Trataremos a seguir sobre a psoríase. 

A psoríase é uma doença crônica em que a pele fica inflamada, é mediada 

pelo sistema imune e se caracteriza com a presença de lesões em placas, 

eritematosas e descamativa (escama com coloração prateada), podendo surgir 

em qualquer parte do corpo. Os frequentes sintomas dessa doença são a dor e a 

coceira (NÓBREGA DE JESUS, 2010). 

Alguns fatores foram identificados com agravadores da doença, como o 

traumatismo, o stress, a infecção, o clima frio, fármacos, hipocalcemia, 

comportamentais e fatores endocrinológicos (NÓBREGA DE JESUS, 2010). 

Diva Maria Nóbrega de Jesus relata sobre um estudo da psoríase na 

psicossomática realizado em 2009: 

“[...] Procurou entender a relevância de factores psicossomáticos 
(nomeadamente os acontecimentos de vida desencadeantes de stress, 
falta de apoio social e vinculação insegura) no agravamento da psoríase. 
Os seus resultados mostraram que em comparação como os controles, 
os pacientes com psoríase reportaram mais acontecimentos da vida no 
último ano. Notou-se uma associação ligeira no que se toca a apoio 
social e agravamentos/exacerbação na psoríase. Os pacientes com 
psoríase também pontuaram mais nas escalas de ansiedade e 
vinculação evitante. Concluíram que os seus resultados confirmaram 
assim a relevância dos factores piscossociais na psoríase. Contudo, 
identificaram algumas limitações no seu estudo e referem a necessidade, 
no futuro, de haver amostras maiores e desenhos de estudo mais 
poderosos para elucidar esta complexa relação entre factores 
psicossociais e psoríase e na determinação do papel destes factores na 
contribuição do aparecimento de doença de novo, pelo agravamento se 
esta já existir e/ou se serão apenas respostas à psoríase já 
existente”(2010, p.19).   
 

 ARTRITE REUMATÓIDE  

A artrite reumatóide é uma doença considerada crônica cuja causa primária 

ainda não é conhecida e, a priori, o que contribui para sua evolução são as 
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influências genéticas e ambientais. Todos estes elementos propiciam a 

inflamação e desnutrição articular (FIGUEIREDO et.al., 2004).  

Para Lilian Barros, o stress pode levar ao desenvolvimento da artrite 

reumatoide, devido a baixa na imunidade e, em alguns casos, à depressão. Três 

grupos de investigadores, ao analisarem os efeitos do stress no desenvolver da 

artrite reumatóide, concluíram que aqueles que têm um suporte adequado, 

tendem a ter uma evolução melhor (FIGUEIREDO et.al., 2004). 

 

 DISTÚRBIOS ENDÓCRINOS 

Da relação entre o distúrbio endócrino e o pâncreas, surgem patologias, 

como: hipoglicemia, diabetes mellitus, tireoideanos, hipertireoidismo, 

hipotireoidismo, paratireoideanos, o hiperparatireoidismo e o hipoparatireoidismo 

(PEREIRA, 2010). 

Trabalharemos a seguir o diabetes mellitus.  

Para Daniela Botti Marcelino et.al., há uma relaçãoestreita entre o diabetes 

e o sistema emocional. Diversos autores acreditam que o diabetes é uma doença 

psicossomática, cujos fatores emocionais evidentemente influenciam no 

desenvolvimento sintomático. As mais comuns causas são os traumas, 

modificações externas violentas, perdas ou problemas familiares (2005). 

Esta ligação também pode provocar alguns sentimentos, como, por 

exemplo, de menos-valia, inferioridade, baixa auto-estima, medo, revolta, 

ansiedade, regressão, negação da doença, desesperança, ideias de suicídio, 

depressão e incapacidade de amar e se relacionar bem com as pessoas. 

(MARCELINO et.al., 2005). 

Para evitar graves complicações, é necessário que o diabético controle 

rigorosamente sua alimentação, no entanto, o emocional influencia diretamente 

no controle do índice glicêmico, tornando o paciente dependente de tal tratamento 

(MARCELINO et. al., 2005). 

O acompanhamento psicológico a esses pacientes é muito importante, 

pois, como estão sempre em conflitos consigo mesmos, oferecerá uma prepara-

lo-á para encarar aspectos emocionais que envolvem esta patologia e, com isso, 

os sofrimentos psíquicos serão diminuídos. “Para isso o psicólogo tem que 
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observar, ouvir as palavras e os silêncios, vivenciar junto ao paciente os conflitos 

e problemas desta nova condição de ser diabético” (MARCELINO et. al., 2005, 

p.76). 

O psicólogo do paciente diabético pode realizar um trabalho 

individualmente ou em grupo, a fim de que tenha como objetivo principal a 

aceitação e elaboração da doença, com o intuito de obter uma melhor qualidade 

de vida (MARCELINO et. al., 2005).  

 DORES CRÔNICAS 

As dores crônicas são aquelas que duram acima de quatro meses. Júlio de 

Mello Filho apud Marco Mammoli (2010) diz que “[...] a dor crônica como qualquer 

doença é uma abstração, pois não existem doenças, mas doentes”(p.22). 

Alguns autores, procurando organizar o estudo das dores crônicas, 

propõem uma repartição, partindo de fatores causais: Dores crônicas orgânicas 

nociceptivas; dores crônicas orgânicas neuropáticas e dores crônicas emocionais. 

Essa classifcação atende apenas a uma necessidade didática e classificatória, 

pois clinicamente existe uma inter-relação entre essas manifestações (MAMMOLI, 

2010). 

As dores orgânicas nociceptivas possuem como característica a sua 

origem visceral do estímulo doloroso no sistema nervoso periférico. Assim, tem-se 

uma lesão tecidual adicionada a estímulos viscerais, somáticos ou periféricos. 

Têm sua constância como principal característica. 

Quando viscerais são dispersas e com uma definição menor, como o 

câncer de fígado, de pâncreas, cólon irritável; quando somáticas, elas são 

definidas e localizáveis, como artrite, metástases ósseas, espondilite. (MAMMOLI, 

2010). 

As dores orgânicas neuropáticas têm como principal distintivo sua origem 

neural, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, do estímulo 

doloroso. Pacientes relatam sensação de queimadura, estar em “carne viva”, e, 

eventualmente, dormência. No início apresentam uma difícil localização, como por 

exemplo as neuropatias pós herpéticas, em lesões da medula espinhal, em lesões 

pós cirúrgicas, pós radioterapias, entre outras (MAMMOLI, 2010). 
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O principal sintoma das dores emocionais é a ausência de origem do 

estimulo doloroso: nem é nociceptivo, nem neuropático. A dor orgânica é mantida 

por fatores emocionais pode continuar se manifestando mesmo depois da cura da 

lesão (MAMMOLI, 2010). 

Para Mammoli, pode-se estudar as dores crônicas como um processo 

inflamatório constante. As dores severas têm as seguintes características: 

“Persistência; Indicação dúbia da região anatômica à dor; distúrbio do sono – 

aumentado ou diminuído*; Alterações no apetite – aumentado ou diminuído*; 

Libido diminuída persistente*; Constipação frequente*; Preocupação somática*; 

Alteração da personalidade para adaptação*; Inibição diante da vida*” 

(MAMMOLI, 2010, p.24). 

Os itens assinalados acima fazem parte dos quadros depressivos, logo, 

pode-se observar que o componente emocional mais importante em quadros 

crônicos é a depressão (MAMMOLI, 2010).   
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CAPÍTULO 3 

3 POSSÍVEIS ABORDAGENS ÀS DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS NO 

ÂMBITO DA PSICOLOGIA 

 

 

Trabalharemos no decorrer deste capítulo algumas possíveis abordagens 

psicoterápicas a pessoas com doenças Por meio de um profissional de psicologia.  

A psicoterapia é a maneira ideal de proceder, por meio de um profissional 

da psicologia, em um tratamento que realiza intencionalmente uma diversidade de 

intervenções através da comunicação verbal e das relações terapêuticas, a fim de 

influenciar o paciente a modificar seus problemas de natureza emocional, 

comportamental e cognitiva (STRUPP apud CORDIOLI, 2008). 

 O procedimento psicoterapêutico é, sem dúvidas, um tratamento 

interpessoal, que envolve uma interação face a face, fundamentado em bases 

psicológicas que exige um profissional treinado a trabalhar com um paciente 

portador de um transtorno mental, problemas ou queixas, do qual solicite ajuda. 

Esta terapia não se confunde com outras modalidades, pois a forma de se 

tratar é muito mais colaborativa entre o terapeuta e paciente do que uma ação 

unilateral (CORDIOLI, 2008). O modo de se tratar o paciente é planejado pelo 

terapeuta com o objetivo de alterar o transtorno, queixa ou problema, e procura 

adaptar-se a cada paciente individualmente (WAMPOLD apud CORDIOLI, 2008). 

Atualmente as terapias têm um custo/benefício mais favorável à 

população, mas cabe a cada profissional conhecer e se habilitar às diversas 

abordagens terapêuticas, saber utilizá-las e indicar a melhor abordagem a cada 

paciente. 

Foi feita uma pesquisa de resultados da psicoterapia e chegaram às 

seguintes conclusões: mudanças de forma natural em pacientes sem tratamentos 

demoram muito mais do que aquelas associadas a psicoterapias: este somatório 

torna o tratamento muito mais rápido e efetivo e faz com que os pacientes 

alcancem melhores e mais duráveis resultados (CORDIOLI et.al., 2008). 
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3.1 Avaliação psicológica como ponto de partida  

 

A avaliação psicológica do paciente é de extrema importância, pois é nela 

que o paciente e psicólogo terão o primeiro contato. Esse momento é bastante 

delicado e decisivo na vida do paciente (CORDIOLI et.al., 2008). 

Para que a pessoa sujeita a tratamento adquira confiança necessária para 

expor temas delicados, revelar seus segredos e, até mesmo aceitar ou não o que 

for sugerido pelo terapeuta, é necessário que o profissional transmita uma boa 

impressão e tenha cuidado em suas atitudes diante do paciente (Idem). 

O modo do terapeuta discorrer sobre a avaliação, a impostação de voz  e 

a familiaridade com que ele trata dos assuntos torna-se crucial para imprimir 

confiança inicial de experiências, competências e interesses (op. cit.). 

Para atingir o objetivo da avaliação da terapêutica, é necessário seguir 

algumas regras durante as entrevistas iniciais. Os primeiros contatos são 

determinantes para esperança de, forma positiva em poder ser ajudado. A partir 

daí, decidir iniciar ou não o tratamento proposto (Idem). 

Cordioli e col. relatam que o recurso principal para avaliação de um 

paciente é a entrevista, podendo pedir complementação a partir de solicitação de 

exames laboratoriais, de imagem, aplicação de escalas ou outros instrumentos de 

avaliação, podendo incluir testes psicológicos ou até mesmo solicitar consultoria 

de outros especialistas (op. cit.). 

Normalmente, as entrevistas de avaliação costumam durar de uma a três 

sessões, isso depende, na maioria das vezes, da experiência do terapeuta. Esses 

encontros encerram-se com um “diagnóstico”, conclusões sobre a natureza do 

problema (Idem). 

Essas conversas são conduzidas por um terapeuta, sendo elas bastante 

estruturadas, a fim de esclarecer algumas questões conclusivas sobre o quadro 

clínico de paciente e se este necessita ou não de tratamento psicológico e qual 

será o mais adequado àquele tipo de problema. “Questões adicionais envolvem 

as condições pessoais do paciente para adequar-se a um determinado método e, 

sobretudo, sua adesão ao que foi proposto pelo terapeuta ao final das entrevistas 

de avaliação” (CORDIOLI et. al., 2008, p.87). 
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Seguem abaixo algumas questões a serem esclarecidas na avaliação, 

segundo Cordioli e col. (2008, p.87): 

1. Quais os motivos da procura do tratamento e o diagnóstico do 
paciente? 

2. Podem ser indicados os fatores etiológicos de natureza psicológica 
(emocionais, cognitivos), biológica ou ambiental? 

3. Qual o tratamento mais apropriado? Está indicada alguma 
modalidade de psicoterapia? 

4. O paciente apresenta condições pessoais e aceita realizar a 
psicoterapia sugerida? 

5. A psicoterapia sugerida é acessível? 

 

 

3.2 Uso da psicoterapia para tratamento 

 

Inúmeros desenvolvimentos na metodologia de investigação têm sido 

produzidos a partir de pesquisas em psicoterapia. Seus resultados demonstram a 

eficácia dos tratamentos, pois reduzem os sintomas dos pacientes e os ajudam a 

solucionar seus problemas (CEITLIN et.al., 2008). 

Os alcances e os limites essas diferentes modalidades de psicoterapia 

estão sendo muito mais definidas, possibilitando uma escolha adequada da forma 

de tratamento de cada paciente e consequentemente aumentando sua efetividade 

(CEITLIN et.al., 2008). 

Relataremos no decorrer deste tópico algumas perspectivas de 

abordagens em psicoterapias, dentre elas, a Psicanálise, a Terapia Cognitivo-

Comportamental e a Psicoterapia breve.  

 

3.2.1 A perspectiva da Psicanálise  

 

Através de trabalhos realizados por Sigmund Freud, criaram-se as raízes 

da Psicanálise e na Psicoterapia Psicanalítica. Cláudio Laks Eizirik e col. relatam 

que a psicanálise só foi fundada como ciência no início do século XX, a partir da 

observação de pacientes psiquiátricos e da aplicação sistemática do método 

psicanalítico (2008). 

Desde então, surgiu uma grande variedade de tratamentos para as 

psicopatologias e distúrbios de natureza emocional. No entanto, a principal 
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característica da terapia analítica é a de buscar aumentar a capacidade da mente 

e as possíveis escolhas da pessoa, além de melhorar os sintomas (EIZIRIK et.al., 

2008). 

Freud estabeleceu uma sequência de conceitos teóricos e 

recomendações técnicas a partir de um estudo organizado com pacientes 

portadores de sofrimentos psíquicos e da apropriação do método analítico para 

alívio do sofrimento, que serviram de fundamento para o desenvolvimento da 

ciência psicanalítica, construindo sua base até os dias de hoje (EIZIRIK et. al., 

2008). 

Dentre esses conceitos introduzidos a partir de Freud, pode-se englobar:  

[...] a existência do inconsciente, as resistências, a transferência, a 
importância dos sonhos e da livre associação como via de acesso ao 
material reprimido, a instituição teórica das instâncias psíquicas (id, ego 
e superego), o uso de defesas contra a angústia, como a clivagem, além 
da instauração de recomendações técnicas imprescindíveis ao processo 
analítico, como o uso de interpretações e a neutralidade (EIZIRIK et. al., 
2008, p.153). 
 

Independentemente do referencial baseado pelo analista, é necessário 

manter os preceitos teóricos e técnicos em mente, pois essas são as 

características que a define como tal-psicanálise (EIZIRIK et. al., 2008). 

Nos primeiros anos da vida ocorre o conflito primário, que está 

relacionado aos padrões de relações objetais internalizados nesse período, 

desenvolvendo ou não a capacidade de se conter, de pensar e dos sentimentos e 

desejos estabelecidos junto aos modelos primários (EIZIRIK et. al., 2008). 

Esse conflito primário “[...] vai determinar, de forma dinâmica, o quanto o 

indivíduo distorce mais ou menos a realidade e estabelecer a forma de lidar com 

a(s) realidade(s) percebida(s)” (EIZIRIK et. al., 2008, p.158). 

Eizirik e col. relatam que é imprescindível avaliar em que grau está o 

conflito atual, primário da pessoa, pois só assim poderá indicar corretamente para 

uma análise ou psicoterapia. O pensamento psicanalítico é essencial por carregar 

consigo aspectos negligenciados pela realidade (2008).  
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3.2.2 A perspectiva da Teoria Cognitiva Comportamental  

 

Segundo Fabiana Saffi e cols., na clínica a terapia comportamental utiliza-

se de conhecimentos a partir das teorias da aprendizagem. Segundo estudos que 

se iniciaram a partir de Skinner o comportamento operante é a principal fonte 

teórica. Essa perspectiva, ao contrário do que dizem, não se trata de um 

tratamento sintomático superficial. 

Esses estudos exigem um conhecimento técnico e teórico bastante 

aperfeiçoados, ele engloba uma gama de problemas humanos como dificuldades, 

autoconhecimento e conflitos interpessoais. O terapeuta deve ter empatia, 

interesse pelo paciente e o calor humano (SAFFI et. al., 2008). 

A principal forma da teoria cognitiva é a de Aaron Becker. Esse padrão tem 

sido bastante estudado e têm se mostrado notórios os resultados em problemas 

de saúde mental e transtornos psiquiátricos. Atualmente, existe também a terapia 

cognitivo-comportamental, pois muitos terapeutas usam complementarmente as 

duas abordagens em sua prática clínica (op. cit.). 

Saffi e cols. escrevem sobre a terapeuta comportamental trabalha e 

esclarece que os primeiros passos são o bom relacionamento com paciente, a 

coleta de informação a partir da anamnese, do uso de diários, de escalas, de 

instrumentos diagnósticos e da observação, faz com que o terapeuta conheça 

melhor o indivíduo e seus problemas (Idem). 

Na terapia cognitivo-comportamental, existe uma ferramenta denominada 

análise funcional para contribuição individual de informações e para o 

conhecimento da relação entre a pessoa e o ambiente em que vive. É através 

dela que se instituem as conexões de possibilidades que afetam o indivíduo e 

traçam funcionalmente o problema, delineando os estímulos desencadeantes, os 

comportamentos envolvidos e suas consequências (SAFFI et. al., 2008). 

É estabelecido um novo objetivo de tratamento, traçado um caminho 

terapêutico, aplicadas novas técnicas e avaliados constantemente os resultados, 

para obter a escolha do melhor caminho (SAFFI et. al., 2008). 

As terapias cognitivas, ao longo dos anos, têm mudado bastante, 

seguindo os mesmos princípios da teoria comportamental, ou seja, existe uma 

troca de informações da clínica com as neurociências, sem receio de mudança e 
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sempre respeitando o que as evidências científicas apontam como o melhor 

caminho (SAFFI et. al., 2008). 

A forma mais conhecida da terapia cognitivo-comportamental foi 

desenvolvida por Becker, no início da década de 1960, que procede de uma gama 

de atividades científicas e formas de atuação clínica (CARVALHO apud SAFFI et. 

al., 2008). 

 Alguns princípios necessários da terapia cognitiva, segundo Beck (1997). 

“A terapia cognitivo-comportamental é baseada em dez princípios: 

 A terapia cognitiva se baseia na formulação de um 
contínuo desenvolvimento do paciente e de seus 
problemas em termos cognitivos; 

 A terapia cognitiva requer uma aliança terapêutica 
segura; 

 A terapia cognitiva enfatiza colaboração e participação 
ativa; 

 A terapia cognitiva é orientada por um objetivo e 
focalizada em problemas 

 A terapia cognitiva inicialmente enfatiza o presente; 

 A terapia cognitiva é educativa; visa ensinar o paciente a 
ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de 
recaída; 

 A terapia cognitiva visa ter um tempo limitado; 

 As sessões de terapia cognitiva são estruturadas; 

 A terapia cognitiva ensina os pacientes a identificar e 
avaliar seus pensamentos e crenças disfuncionais e a 
responder a estes; 

 A terapia cognitiva utiliza uma variedade de técnicas 
para mudar pensamentos, humor e comportamento” 
(SAFFI et. al., 2008, p.292). 
 

A terapia cognitivo-comportamental é bastante utilizada em práticas 

ambulatoriais por ser bem clara e objetiva e poder ser usada com eficácia. 

Psicólogos e psiquiatras, mesmo que não tenham uma formação profunda, 

podem usar diversas técnicas para ajudar a aliviar a dor do outro, porém sua 

formação adequada é extremamente importante para aplicação dos métodos 

(SAFFI, 2008). 
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3.2.3 A perspectiva da Psicoterapia Breve 

 

 A psicoterapia breve atualmente é dividida em duas grandes linhas: as 

psicoterapias breves psicodinâmicas (PBPs), que se originaram nos primeiros 

atendimentos de psicanálise do início do século XX; e as psicoterapias breves 

cognitivo-comportamentais (PBC/Cs), que tiveram origem nas teorias de 

aprendizagem de Skinner e Thorndike (LEMGRUBER, 2008, p.167). 

Trabalharemos no decorrer deste tópico sobre as psicoterapias breves 

psicodinâmicas (PBPs), segundo Vera Braga Lemgruber: 

 

“A PBPs têm sua origem na psicanálise freudiana. A terapia focal (TF) é 
a modalidade de PBPs que se desenvolveu, principalmente, a partir das 
contribuições de Ferenczi (Técnica Ativa), Alexander (Experiência 
Emocional Corretiva), Malan (Foco e Triângulos de Interpretação), 
Sfneos (Psicoterapia como experiência de aprendizado para o paciente) 
e McCullough (Integração de diferentes táticas terapêuticas). A terapia 
focal baseia-se nos conceitos de experiência emocional corretiva e efeito 
carambola, possuindo características técnicas específicas que a 
distinguem das outras psicoterapias breves psicodinâmicas” (2008, 
p.167). 
 

Para Lemgruber, neste milênio certamente a terapia focal terá destaque 

na área da saúde mental, “[...] por ser uma abordagem objetiva e de fácil 

aplicação, inclusive em âmbito institucional, e por apresentar sólida 

fundamentação teórica e científica” (2008, p.168). 

A Experiência Emocional Corretiva (EEC) mostra a capacidade do 

paciente experienciar situações traumáticas do passado dolorosamente 

reprimidas, revivendo-as em seu vínculo com o terapeuta. A intenção é que uma 

nova experiência emocional ocorra na relação terapêutica (LEMGRUBER, 2008).  

O Efeito Carambola (EEC), atualmente, é melhor explicado pelos dados 

neurocientíficos, que explicam o princípio das novas conexões sinápticas e a 

elaboração de novos circuitos neurais através de experiências de aprendizagem 

(LEMGRUBER, 2008). 

Segundo atualizações dos critérios de Sífneos (1972) e Malan (1981) 

apud Lemgruber (2008), os pacientes que teriam mais benefícios nessa 

abordagem PBP necessitariam de apresentar as seguintes condições pessoais: 



38 
 

 Queixa circunscrita ou possibilidade de identificação de um foco ativo e 

psicologicamente atual; 

 Funcionamento egóico de bom nível (AGF maior que 50); 

 Nível de motivação para mudança alto; 

 Capacidade de estabelecer um vínculo rapidamente com o terapeuta e uma 

aliança terapêutica; 

 Capacidade para insight. 

Fatores de exclusão para PBP são considerados: 

 AGF menor que 50, que indicaria prejuízo no funcionamento egóico; 

 Ausência de motivação; 

 Ausência de capacidade de visão psicológica; 

 Ausência de controle dos impulsos agressivos; 

 Graves dificuldades de funcionamento na vida diária; 

 Problemas legais sérios ou doenças clínicas graves; 

 Diagnóstico nosológico no eixo I do DSM-IV: 

- Transtornos orgânicos 

- Dependências químicas 

- Transtornos psicóticos 

 E no eixo II: 

- Retardo mental 

- Transtornos de personalidade dos clusteres A e B”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram apresentados o histórico e a evolução do termo adoecer, e sua 

relação com a biomedicina. Dentro da evolução histórica, percebe-se o desafio e 

a necessidade de criar nomenclaturas e definições para a doença e a saúde.  

Observa-se a necessidade das pessoas estarem com saúde e ausentes 

de doença, no entanto muitas vezes só se nota o corpo, a estrutura física e se 

esquecem (ou desconhecem) de que a mente é uma das principais causadoras 

de doenças físicas, chamadas de doenças psicossomáticas.  

Foi abordado também, dentro da perspectiva da psicossomática, sua 

caracterização e citadas algumas doenças. Ressalto ainda a importância de uma 

equipe multidisciplinar para cuidar deste tipo de patologia, pois além de tratar os 

sintomas físicos, reconhece a origem psicológica das enfermidades. 

Trabalhando neste contexto pluridisciplinar, existem diversas abordagens 

adequadas a cada tipo de tratamento, porém é necessário fazer uma avaliação 

inicial para identificar qual melhor tratamento ao paciente. Feito isso, dá-se início 

às sessões de terapia, sempre mantendo um contato multidisciplinar. 

Percebe-se que há um déficit de informações sobre doenças 

psicossomáticas aos pacientes, por isso muitos ficam receosos de se 

submeterem a terapias para tratar doenças físicas. No entanto, sabe-se da 

necessidade de psicólogos investirem em esclarecimento, pois evitará o 

desenvolvimento de alguns tipos de doenças físicas e mentais. 
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