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SOMATIZAÇÃO: UM PANORAMA GERAL 

(MENTE PROVOCANDO DOENÇAS) 

 

As doenças psicossomáticas são resultado de má adaptação e podem afetar qualquer órgão 
ou sistema do corpo humano. As seguintes patologias têm altos componentes emocionais: 
as úlceras de estômago, as crises hemorroidárias, a pressão alta, as inflamações intestinais, 
as alterações dermatológicas, as artrites, as alergias, os problemas tiroideanos e sexuais... 

 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES E RESPIRATÓRIAS 

 Dois cientistas americanos, Friedman e Rosenman, estudaram os fatores psicológicos 
causais e a ocorrência de doenças das coronárias. Seus estudos definiram um padrão de 
comportamento, que chamaram de tipo A, que são pessoas propensas a ataques do coração e 
a suas complicações.  

 

 As pessoas do tipo A são caracterizadas pela agressividade, competitividade, ambição 
e impaciência; trabalham exageradamente, vivem apressadas, falam com aspereza e tendem a 
ser hostis.  

 

 Hoje se sabe que as doenças coronarianas têm causas multifatoriais. Sabe-se 
também que os fatores psicológicos são uma das variáveis causais que interagem de modo 
complexo e desconhecido com os fatores biológicos.  

 

Os fatores psicológicos podem provocar alterações da freqüência e do ritmo cardíaco. 
As emoções freqüentemente aumentam os batimentos cardíacos (taquicardia), provocam 
batimentos irregulares do coração (arritmias) e nos casos mais graves podem levar à fibrilação 
ventricular (alteração grave do coração). Um estímulo emocional opressivo ou de desespero 
pode levar à arritmia cardíaca mortal, à fibrilação ou à paralisia ventricular, provocando morte 
súbita em pessoas pré-dispostas.  

  

 A pessoa estressada libera colesterol, que vai ajudar a formar as placas de ateroma 
(aterosclerose) dentro das artérias, que posteriormente provocam entupimento. O 
entupimento das artérias coronárias provoca ataques do coração e no cérebro, os derrames 
cerebrais provocam paralisa de partes do corpo ou morte. 

 

A hipertensão arterial essencial é o aumento de pressão sangüínea, um desequilíbrio 
do corpo provocado por muitas causas. Os fatores sociais ou estresses podem ser responsáveis 
por alguns tipos de pressão alta. Interações complexas ainda não compreendidas entre a 
genética, a personalidade, os alimentos e o ambiente podem elevar persistentemente a 
pressão sangüínea nos seres humanos. 
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 A asma brônquica é também erroneamente chamada de bronquite, mas são duas 
doenças completamente diferentes do ponto de vista funcional. A asma é caracterizada por 
crises de chiado no peito, tosse e dificuldades respiratórias crescentes que necessitam de 
cuidados médicos. A demora no atendimento à pessoa em crise muitas vezes leva à Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI). A Organização Mundial da Saúde indica o tratamento da asma 
com vacinas de alergia, que é a forma de beneficiar essas pessoas de modo duradouro. 

 

Os fatores psicológicos assumem papel preponderante na predisposição, iniciação e 
sustentação de algumas doenças respiratórias e em particular as pulmonares. A asma 
brônquica pode ser desencadeada e agravada por muitos fatores como os alérgicos (pó 
domiciliar, ácaros, baratas...), os psicológicos, os fisiológicos e os infecciosos. 

 

DOENÇAS DAS ARTICULAÇÕES 

 Podemos dizer que as doenças reumáticas são reações inadequadas do organismo 
contra lesões sem importância das articulações, mas, quando o corpo reage de maneira 
adequada, a cura acontece.  

 

 As duas doenças reumáticas mais freqüentes são a febre reumática e a artrite 
reumatóide, ambas inflamatórias. A febre reumática provoca inflamações nas grandes 
articulações, nas válvulas do coração e nos tecidos moles, enquanto a artrite reumatóide afeta 
particularmente as pequenas articulações (mão e pé). 

 

 As doenças inflamatórias são causadas pela insuficiente mobilização do sistema de 
alarme do organismo, que não responde adequadamente às situações estressantes. 

 

 Com técnicas especiais para provocar estresse, médicos alemães conseguiram melhorar 
as condições de pacientes com artrite reumatóde crônica. O êxito do tratamento se deve à 
produção da reação de alarme com descarga de ACTH e corticosteróides pelas glândulas 
endócrinas do próprio paciente. 

 

DISTÚRBIOS HORMONAIS 

 

Muitas alterações hormonais podem ser desencadeadas pelo estresse emocional e 
muitas vezes confundidas com perturbações de ordem psíquica 

 

A tireotoxicose é resultante do excesso crônico de hormônio da tireóide, que provoca 
alterações bioquímicas e fisiológicas e pode ser desencadeada por estresse emocional ou 
choque. Essa doença pode ser provocada por medo intenso ou trauma emocional. 
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Hoje se sabe que o estresse emocional é desencadeante importante do diabetes e 
também piora a evolução da doença. O diabetes é uma doença que provoca alterações 
crônicas no sistema de energia humano e com isso o corpo responde mal aos mecanismos de 
adaptação e diminui a resposta do paciente às infecções. 

 

A síndrome da tensão pré-menstrual (TPM) provoca sintomas físicos e psicológicos que 
ocorrem em 1/3 das mulheres até 15 dias antes da menstruação, agravadas por fatores 
emocionais, hormonais e sociais. Assim que ocorre a menstruação, os sintomas desaparecem. 

 

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS CUTÂNEAS 

 As doenças cutâneas sem causa definida geralmente têm grande probabilidade de 
serem causadas por distúrbios psicossomáticos. Dentre essas doenças destaca-se a psoríase. 
Este tipo de doença apresenta reações exageradas durante período de estresse intenso, ou 
seja, é uma doença provocada pela má adaptação do sistema de alarme do organismo. 

 

DISTÚBIOS DA SEXUALIDADE 

 O homem e a mulher, quando desejam fazer sexo, dependem da motivação sexual. Em 
ambos os sexos, o processo da resposta sexual passa por quatro fases fisiológicas, que são 
a excitação, a manutenção da excitação, o orgasmo e a finalização do processo. 

  

 O processo todo passa por fases de estimulação e inibição mediadas pelo sistema 
nervoso simpático e parassimpático.  A excitação sexual produz a vasocongestão (ereção), 
estimulada pelo parassimpático, enquanto o orgasmo é mediado pelo simpático. No entanto, a 
ejaculação envolve uma combinação equilibrada entre os dois sistemas, simpático e 
parassimpático. 

 

 Com os desafios da vida, muitas vezes ficamos diante de situações estressantes. Diante 
desses fatos o organismo utiliza todas as reservas de energia disponíveis, que são direcionadas 
exclusivamente para nos manter vivos. Nesses casos, o suprimento de energia para 
atividades consideradas secundárias é momentaneamente suprimido.  

 

Quando o sistema nervoso simpático sobrepõe-se ao parassimpático, ocorre 
vasoconstrição sangüínea, que diminui a irrigação dos órgãos genitais e impede a ereção, que 
influencia diretamente a atividade sexual. Inicia-se então uma reação em cascata, ou seja, o 
aumento da atividade da glândula supra-renal inibe a atividade das glândulas sexuais  e 
diminui sua atividade, priorizando a produção de ACTH em detrimento dos hormônios que são 
menos importantes para a sobrevivência, como os sexuais. 
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 Nas pessoas que apresentam disfunções psicossexuais o organismo já não consegue 
fazer as mudanças psicofisiológicas necessárias para o desempenho sexual. E assim a inibição 
de uma ou mais fases da resposta sexual leva à disfunção. 

  

 As fases do processo das respostas sexuais podem ser inibidas por hormônios, por 
mecanismos vasculares e por uma mistura de emoções negativas. Assim, fatores subjetivos e 
objetivos tornam-se desastrosos e perturbadores. 

 

 Como sexo é feito a dois, começam ocorrer inconveniências que pioram o desempenho 
sexual, como raiva do parceiro, intimidação, medo de falhar, ansiedade, culpa, vergonha, 
frustração... 

 

 Muitos outros fatores atrapalham o desempenho sexual de um casal, como a idade, a 
ignorância, os mitos e os tabus sexuais, além das situações estressantes como brigas 
freqüentes, falta de dinheiro, desemprego... 

 

 De modo geral ocorrem sintomas corporais como dores de cabeça, queixas vagas, 
queixas em relação à área genital… Na grande maioria dos casos, os fatores psicológicos são 
de muita importância na disfunção sexual. 

 

O tratamento psicológico e emocional é de importância fundamental, pois os 
aspectos emocionais negativos podem ser reduzidos ou mesmo solucionados. Isso melhorará o 
astral do paciente e facilitará o seu viver. As técnicas de Programação NeuroLingüística e as 
Técnicas de Pensamento Ativo são muito úteis nesses casos. 
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