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O Psicólogo e o
Médico: uma parceria

saudável e possível.

O papel do psicólogo como parceiro de primeira
grandeza no tratamento médico dos transtornos de
ordem psicogênica,  e quando fatores psicológicos
operam de forma a manter o quadro patológico e
a dificultar o restabelecimento da saúde bio-
psiquica, tem se mostrado de grande valia e
praticamente imprescindível. Este ensaio objetiva
estimular a reflexão sobre a relação necessária
entre Psicologia e Medicina, que ao longo dos
anos não foi reconhecida nem pelos primeiros
nem pelos segundos profissionais, que andaram,
ao longo de décadas em linhas paralelas, embora
estivessem se dirigindo ao mesmo ponto de
chegada: a saúde do ser humano e a melhoria da
sua qualidade de vida.

“A doença é a linguagem do corpo”
Groddek, 1995

Paracelso, já no século XVI,
afirmava que o médico deve falar daquilo
que é invisível, decodificando os próprios
sintomas, que são visíveis. Afirma que
um médico só se torna um médico
quando conhece aquilo que não tem
nome, que é imaterial, mas que, contudo,
produz seus efeitos.

Partindo dessa afirmação de
Paracelso, este ensaio é desenvolvido no
sentido de apresentar a importância da
investigação dos fatores psico-
emocionais no desenvolvimento de
transtornos somáticos, e também, e
muitas vezes, na manutenção desses
transtornos e sintomas, mesmo quando os
exames mais sofisticados insistem em
contradizer o paciente sobre o que está
acontecendo, e suas causas, ou mesmo
quando a medicação prescrita não oferece
os efeitos desejados na cura.

Frente a queixa de um sintoma,
devemos deduzir que uma fisiologia foi
modificada saindo do padrão de
normalidade. Se a modificação não
ocorreu por trauma, invasão bacteriana
ou viral, é justo supor-mos que por trás
desse sintoma encontra-se algo que o
paciente ainda não pôde ver.

Muitos foram os que estudaram os
mecanismos do comportamento, entre
eles Pavlov, Cannon, Wolf, Pincus e
Hoagland, ainda na terceira e quarta
décadas do século passado, e puderam
observar modificações fisiológicas
produzindo sintomas associados aos
estados de medo, fome, dor e raiva.
Concluíram, então, que funções
fisiológicas podiam ser influenciadas por
funções psicológicas, necessitando
simplesmente de um estímulo.

Fazendo uma rápida incursão nos
meandros da neurofisiologia,
encontramos que o Sistema Nervoso
Central regula a relação do ser com o
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mundo exterior e que o Sistema Nervoso
Autônomo controla as condições internas
do organismo.

O Sistema Simpático responde
pela preparação para luta ou fuga através
da regulação das funções vegetativas
internas em situações de emergência,
sendo capaz de alterar a homeostase
biológica promovendo, por exemplo, a
taquicardia, a taquipnéia, a elevação da
pressão arterial, a mobilização de
carboidratos, a estimulação da medula e
da supra-renal.

O Sistema Parassimpático
promove a conservação, proteção,
gerando um comportamento centrado na
auto-afirmação, retirando-se da ação e
passando a um estado de dependência.
Alguns exemplos da atuação do Sistema
Parassimpático são a atividade
gastrointestinal, a contração pupilar e o
espasmo brônquico, entre outros.

Podemos deduzir que a presença
de algo não satisfeito pode gerar um
movimento psico-emocional em direção
à hostilidade, ocorrendo,
consequentemente, a preparação, através
do sistema nervoso, das condições físicas
do indivíduo para o ataque ou a fuga
perante aquele estímulo.

De outra forma, quando existe um
quadro de ansiedade e medo (retirada
vegetativa), todo mecanismo neuro-
psiquico promove o surgimento do estado
de dependência, claramente verificado
nos casos de desejo de ser cuidado, de ser
nutrido, carregado, satisfeito,
incorporado, e assim por diante.

As várias reações fisiológicas nos
permitem pensar no quanto um indivíduo,
pela ação psíquica,  pode afetar seu corpo
físico na tentativa de ajustar-se à situação
que o mobilizou.

Por exemplo, uma dor no peito
provocada por um espasmo, além da
representação física e notória de
desconforto, pode também estar
sinalizando uma forma de ajustamento do
indivíduo, a melhor resposta que ele pode

oferecer para aquele determinado
momento e situação.

Por mais que se investigue
clinicamente esta dor, se o sintoma
apresentado for uma forma de adaptação
promovida psiquicamente pelo indivíduo,
serão encontradas distorções no
funcionamento padrão, mas não a gênese
do problema, salvo nos casos em que o
paciente possa ser colocado em condições
de tornar-se consciente de seu transtorno,
promovendo uma retirada rumo à cura.

A Psicossomática procura
exatamente abordar os problemas da
doença e da vida do indivíduo, de forma a
unir  os processos psicológicos internos
às relações deste indivíduo com o meio
externo, promovendo a interação
organismo/meio.

“Psicossomática, em síntese, é
uma ideologia sobre a saúde, o
adoecer e sobre as práticas de
saúde, é um campo de pesquisas
sobre estes fatos e, ao mesmo
tempo, uma prática, a prática de
uma Medicina integral” (MELLO
Fº, J., 1992, p.19)
Quando falamos em organismo,

queremos nos referir a algo muito mais
amplo que  o corpo. Quem adoece é o
organismo, e não somente o corpo. A
mente por exemplo, pode ser vista como
uma forma do organismo se perceber;
não é um órgão, não é uma estrutura,
então temos que pensar na mente como
uma função do organismo como um todo,
como o são também as funções do fígado,
dos intestinos, do baço, do estômago,
etc... Quando o órgão está comprometido
em sua funcionalidade, o organismo
como um todo sofre. Esta é uma visão
sistêmica do processo de saúde/doença.

Não se discute a eficácia da
Medicina e das fórmulas medicamentosas
no tratamento da recuperação dos órgãos,
e consequentemente das funções, e para
isso não importa de que origem possa ter
sido o transtorno. Porém, há muitas
recidivas para as quais os medicamentos,
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e todo o cuidado médico, não conseguem
estabelecer critérios de tratamento
eficazes. Há até casos em sabe-se de
antemão que o tratamento estabelecido
será paliativo. E há outros casos ainda,
onde o próprio tratamento é iatrogênico.1

Podemos citar dois casos bastante
populares: a asma e o câncer.

A fisiopatologia clássica tem
atribuído à asma brônquica um
desequilíbrio nos receptores beta-
adrenérgicos da mucosa brônquica. Os
leucócitos destes pacientes costumam
liberar com facilidade certas substâncias
que acabam produzindo a bronco-
constrição como resposta a estímulos
específicos, como por exemplo odores,
mudanças de temperatura, fumo,
inalantes ambientais, drogas, pólens,
etc...

Em geral, os sintomas da asma
começam ou são provocados por algo que
agride os pulmões. Existem muitas
classes desses desencadeadores, que
podem ser vírus ou mesmo partículas do
ar, o que torna difícil deduzir o que é que
exatamente pode ter provocado os
ataques de asma.

Não se sabe ao certo como ou
porque uma pessoa adquire a asma. Sabe-
se no entanto, que uma vez adquirida, os
pulmões passam a reagir a estímulos que
podem desencadear os “ataques de
asma”.

Para o tratamento, o médico pode
utilizar broncodilatadores, que aliviam o
paciente durante um ataque relaxando os
músculos das vias respiratórias, ou talvez
um antinflamatório, proporcionando
menos quantidade de muco já que as vias
respiratórias são desinflamadas, ou ainda
utilizar os corticóides. Mas, porque razão
a cura da asma brônquica mantém-se à
distância, mesmo com os melhores
medicamentos?

1 Iatrogenia: Alteração patológica provocada no
paciente por tratamento de qualquer tipo
(FERREIRA, A.B.H., 2004)

É sabido da sugestionabilidade do
paciente asmático ao estímulo visual (vê
a fumaça de longe e já têm bronco-
espasmo), bem como das curas
milagrosas por tratamentos alternativos.
O que está presente no pano de fundo da
vida psico-emocional de um asmático?
Por onde ele mesmo sabota o tratamento
e mantém o sintoma? Parece que,
literalmente, o paciente está ligado ao
sintoma, faz parte de sua estrutura, e
livrar-se do sintoma pode ser perder um
pedaço de si.

Franz Alexander (ALEXANDER,
F., 1989, p.108), advoga a hipótese do
perfil psicodinâmico do asmático, em que
existiria um padrão emocional peculiar,
no qual o núcleo seria um conflito em
torno do choro. A crise asmática seria
uma crise de choro reprimido ainda na
tenra infância. Suas avaliações o levaram
a perceber que o portador da asma
brônquica, sempre ou quase sempre,
deixa transparecer a presença de um
componente emocional ou
psicodinâmico, e é provável que esteja
nessa manifestação a psicogênese do seu
mal.

Para o asmático, o tratamento
interativo da medicina e da psicoterapia
pode ser um caminho de mais alta
utilidade, visto que, na medida que seu
sintoma seja amenizado, que possa sair
de sua crise por via medicamentosa, em
muitos casos salvando sua vida, pode
também conscientizar-se, fazer contato
com o transtorno asmático, e, se não
puder promover a cura, pelo menos pode
fazer avaliações de seu comportamento e
das suas motivações, identificando o
“como” e o “quando” suas crises
acontecem, e o que pode fazer para
prevenir-se.

“O contato é o sangue vital do
crescimento, o meio para mudar a
si mesmo e a experiência que se
tem do mundo”. (POLSTER, E. &
POLSTER, M., 2001, p.112)
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Quanto ao câncer, para a Biologia
Médica é uma doença que se origina nos
genes de uma célula cansada e confusa,
que possui informações genéticas
incorretas, e estas células acabam por
reproduzir-se de forma desorganizada e
rapidamente.

É sabido que o câncer não tem
uma única causa, mas uma etiologia
multifatorial, onde o ambiente, as
irradiações, a alimentação, o estresse, a
depressão, os padrões de comportamento
e a personalidade predisposta, vão operar
juntos para produzir a doença, e  para
mantê-la.

Pesquisas comprovam que fatores
psicológicos são de extrema importância
no equilíbrio do sistema de defesa do
organismo, donde se pode supor que um
conflito psico-emocional possa agilizar o
desencadeamento do câncer, visto que a
baixa defesa pode permitir que haja o
“start” de um agente geneticamente
instalado. Partindo deste princípio, não é
demais imaginar o quanto o
restabelecimento das condições psico-
emocionais possa colaborar para o
restabelecimento das defesas do
organismo contra a crescimento
desregrado de um certo tecido celular.

“Parece cada vez mais provárel
que na doenças psicossomáticas
[...] a participação de um certo
número de fatores (psicológicos,
entre outros) é necessário para
ocasionar a manifestação da
doença”. (HAYNAL, A. et al.,
2001, p.25)
O Dr. LeShan (LESHAN, L.,

1994), pesquisou junto a 500 pacientes ao
longo de vinte anos, que tipo de
características poderia ser comum para a
maioria dos pacientes com câncer, e
encontrou entre outras: 1) Perda da razão
de Ser; 2) Incapacidade do indivíduo em
demonstrar raiva e ressentimento; 3)
Falta de autoconfiança; e, 4) Auto-
desprezo.

A psicoterapia não pode prometer
a reversão do quadro cancerígeno, mas
pode favorecer ao indivíduo um estado de
consciência sobre seu problema, e
devolver ao paciente a liberdade de Ser,
favorecendo o intercâmbio de
informações, facilitando o contato, a
comunicação, os sentimentos, emoções e
limitações inerentes ao Ser e ao
tratamento, e conforme bem diz Bárbara
Azevedo, psicóloga da Unidade de
Oncologia e Hematologia Pediátrica
Erick Loeff, em Salvador: “oferecemos a
este paciente oncológico um espaço onde
ele possa expressar sua dor, sua fantasia,
sua realidade e seus sentimentos”.

Quando há a possibilidade de uma
intervenção médica corretiva para o
quadro cancerígeno, um trabalho
psicoterapêutico proporciona ao paciente
o enfrentamento e a aceitação do futuro,
seja quanto às suas limitações, ou quanto
a um novo modelo estético. Quando há
entendimento e aceitação, a recuperação
tem se mostrado mais rápida  e eficaz.

Quando é impossível a
intervenção corretiva, é possível através
da psicoterapia proporcionar condições
de dignidade e consciência para os dias
que restam, da aceitação do tratamento de
manutenção, e, em muitos casos, do
aumento da perspectiva de vida. Quem
tem motivo para viver, vive tudo o que
pode.

Essas duas inserções (poderiam
ter sido feitas muitas outras, como as
cardiopatias, a hipocondria, os distúrbios
alimentares, a hipertensão, as cefaléias,
as psicalgias, as artrites reumatóides, os
distúrbios das funções digestivas, as
síncopes vasopressoras, etc..), foram
utilizadas no sentido de clarificar como a
psicoterapia pode ser um forte aliado para
intervenções médicas quando há fatores
psicogênicos intervenientes nas causas de
enfermidades, ou quando esses fatores
não favorecem o restabelecimento da
saúde, e consequentemente, da cura.
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A psicoterapia não é “mais uma
alternativa” simplesmente, mas sim parte
dos procedimentos de tratamento a serem
oferecidos ao paciente -  sempre que se
justifique - não num sentido
“multidisciplinar”, mas sim no sentido
“inter-disciplinar”, o que deverá
aumentar a qualidade do atendimento e a
eficiência do tratamento, proporcionando
melhores condições de restabelecimento
da homeostase fisio-psíquica, e da
qualidade de vida de nossos pacientes.

Infelizmente, como nem todos os
profissionais da área médica estão
permeados por este conceito holístico do
ser humano, de seus problemas,
sofrimentos e doenças, prestando atenção
somente aos sintomas somáticos, também
muitos psicólogos ainda estão limitados a
entender somente o funcionamento
psíquico e emocional, deixando de
prestar atenção aos sintomas que o corpo
apresenta, o que é lastimável do ponto de
vista da saúde como um todo.

Medicina e Psicologia, muito ao
contrário da dicotomia tão apregoada,
principalmente em nossa era (quando,
graças a herança de Descartes, nos
defrontamos ou com corpo, ou com
mente, num modelo mecanicista que não
está mais conseguindo explicar o
funcionamento organísmico do Ser
Humano), podem e devem trabalhar inte-
disciplinarmente de forma a bem atender
aos juramentos feitos por médicos e
psicólogos.

Os pacientes se entregam às
nossas mãos, confiantes de que
poderemos tomar conta de seu
sofrimento. É necessário que possamos
dar o melhor de nós, individual e
coletivamente.

“Men sana in corpore sano”
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