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RESUMO 

Considerando a influência da ideia de psicossomática para o campo da ciência psicológica, este 

artigo tem como objetivo identificar como as diferentes abordagens teóricas denominadas 

Psicanálise, Análise do Comportamento e Abordagem Centrada na Pessoa compreendem este 

conceito. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica a fim de identificar as produções 

científicas sobre a temática por meio da plataforma Biblioteca Virtual em Saúde, que inclui as 

bases SciELO, Index Psi, LILACS e PePSIC, Banco de Teses e Dissertações da USP e o Portal 

de Busca Integrada da USP. Os dados obtidos foram organizados nas seguintes categorias: 

psicossomática e Psicanálise; psicossomática e Análise do Comportamento; psicossomática e 

Abordagem Centrada na Pessoa. A categorização foi realizada a partir da correlação entre os 

materiais e as teorias supracitadas a fim de produzir um panorama sobre elas e suas relações 

com o fenômeno investigado. Os dados obtidos indicam que há diferentes compreensões do 

conceito de psicossomática considerando os preceitos filosóficos e epistemológicos de cada 

corrente.  

 

Palavras-chave: Psicossomática; Psicanálise; Análise do Comportamento; Abordagem 

Centrada na Pessoa. 

 

ABSTRACT 

Considering the influence of the idea of psychosomatics for the field of psychological science, 

this article aims to identify how the different theoretical approaches called Psychoanalysis, 

Behavior Analysis and Humanism understand this concept. Therefore, a bibliographic review 

was carried out in order to identify the scientific productions on the subject through the Virtual 

Health Library platform, which includes the SciELO, Index Psi, LILACS and PePSIC 

databases. The data obtained were organized into the following categories: psychosomatics and 

psychoanalysis; psychosomatics and Behavior Analysis; psychosomatics and humanism. The 

categorization was performed based on the correlation between the materials and the 

aforementioned theories in order to produce an overview of them and their relationship with 

the investigated phenomenon. The data obtained indicate that there are different understandings 

of the concept of psychosomatics considering the philosophical and epistemological precepts 

of each current. the data obtained indicate that there are different understandings of the concept 

of psychosomatics considering the philosophical and epistemological precepts of each current. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao enveredarmos pela história da medicina antiga, identificamos que o processo de 

adoecimento é estudado desde os primórdios da humanidade. Em meio a diferentes concepções, 

acreditava-se que o adoecer tinha relação direta com aquilo que chamavam de alma, espírito ou 

mente (BELLODI, 2001). 

Na antiguidade, o adoecimento era visto como sinônimo de pecado, bruxaria, castigo de 

Deus, feitiçaria ou mitologia. Essas variações serviam como fonte de respostas aos surgimentos 

de vários sintomas e doenças que acometiam o sujeito. Por esse fato, curandeiros, feiticeiros, 

sacerdotes, filósofos e cientistas, ao longo da evolução histórica, buscavam caminhos para 

compreender os mistérios que envolviam o funcionamento do corpo e sua relação com a mente 

(BELLODI, 2001). 

Nessa perspectiva, Hipócrates (460 a.C.-377 a.C.), considerado o pai da medicina, foi 

pioneiro em versar sobre a origem dessas influências. Segundo ele, uma pessoa tem papel ativo 

no seu processo de adoecimento, apontando que muitas doenças orgânicas têm origens de 

causas psicológicas, o que era reforçado por René Descartes ao instituir o dualismo entre corpo 

e alma (BELLODI, 2001). 

Assim, na tentativa de compreender as prováveis causas psicológicas do adoecimento, 

a ideia de psicossomática surgiu como uma possibilidade de identificar e propor intervenções 

no campo da atuação em saúde mental. O termo psicossomático teve sua origem em 1918, pelo 

médico alemão Johann Christian August Heinroth e se consolidou com Franz Alexander, da 

Escola de Chicago (MELLO FILHO, 2010). Para ele, essa expressão deve ser considerada 

apenas como uma forma de abordagem, seja em pesquisa ou em terapia. Por isso, seriam 

utilizados de forma concomitante tanto as técnicas e conceitos somáticos quanto as técnicas e 

conceitos psicológicos (CERCHIARI, 2000). 

De modo geral, a psicossomática é um conjunto de princípios sobre a saúde, o 

adoecimento e as práticas relacionadas a esses aspectos. Ao mesmo tempo em que se configura 

como um campo de pesquisa, constitui-se também como uma prática. A série de atividades 

denominadas como psicossomática engloba o ensino ou a atuação de qualquer fenômeno de 

saúde e sua interação entre pares, como a relação profissional-paciente, relações familiares e 

com instituições de saúde. Além disso, atua também a partir das reações adaptativas do processo 

de adoecimento, a morte e a invalidez (MELLO FILHO, 2010). 
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Nesse contexto, a manifestação do fenômeno da psicossomática se dá por meio da 

combinação de diversos fatores, nos quais há a interação entre o social e o adoecimento. 

Entende-se que tal manifestação está associada a múltiplas causas e consequências relacionadas 

à progressão de uma enfermidade. Ainda que o processo de saúde e doença atualmente esteja 

atrelado a um todo biopsicossocial, prevalece uma alusão a dicotomia mente-corpo (DANTAS, 

2010). 

Mesmo que a problemática sobre a relação entre corpo e mente data da época 

hipocrática, a psicossomática é tida como um saber recente. Na esfera da psicologia, esse 

fenômeno iniciou-se com fortes influências psicanalíticas, em função dos estudos da teoria lidar 

com as manifestações do inconsciente no corpo, bem como o ganho secundário relacionado ao 

adoecimento (DANTAS, 2010).  

Em uma outra perspectiva, a influência behaviorista estimulou a realização de pesquisas 

em animais e seres humanos na tentativa de sistematizar, por meio do método científico, as 

causas do adoecimento orgânico, como os estudos relacionados ao estresse. Ainda em meio às 

correntes teóricas da psicologia, há a visão humanista da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) 

sobre o mesmo fenômeno, que diz respeito ao tratamento ser focado na pessoa e não em sua 

enfermidade, sendo que se deve compreendê-la para além da categorização, prevenção ou cura 

da patologia (DANTAS, 2010). 

Sendo assim, compreender as diferentes abordagens sobre a ideia de psicossomática faz-

se necessário em função do avanço de manifestações corporais originadas a partir de uma gama 

de sofrimentos psíquicos atrelados ao modo de vida contemporâneo. Os diferentes modos de 

ser e estar no mundo, na atualidade, em consonância com a lógica capitalista, revela formas 

aceleradas de viver e são pautados na ideia de que cada um é “gerente de si mesmo”, o que 

reduz espaços de elaboração e simbolização para os diferentes modos de sofrimento 

experienciado no decorrer da existência. Desse modo, a investigação da psicossomática nas 

diversas teorias da psicologia pode contribuir para a identificação de como a problemática é 

retratada na literatura, principalmente a partir das diferentes óticas da visão do ser humano. 

Portanto, este estudo investiga como as abordagens psicológicas denominadas: Psicanálise, 

Análise do Comportamento e Abordagem Centrada na Pessoa compreendem o fenômeno da 

psicossomática. Além disso, este trabalho também analisou como a temática é descrita pelas 

teorias supracitadas, assim como sua conceituação psicopatológica.  

 

METODOLOGIA 
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Com o objetivo de investigar como as abordagens da ciência psicológica denominadas 

Psicanálise, Análise do Comportamento e Abordagem Centrada na Pessoa compreendem o 

fenômeno da psicossomática, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que consiste no 

desenvolvimento de um trabalho baseado em literaturas já produzidas e publicadas em 

diferentes periódicos científicos (GIL, 2002). 

Para a coleta de informações, foi utilizada a base de dados Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), que inclui as bases SciELO, Index Psi, LILACS, PePSIC, Banco de Teses e 

Dissertações da Universidade de São Paulo (USP) e o Portal de Busca Integrada da USP. As 

buscas foram realizadas a partir das seguintes combinações de palavras-chave: psicossomática 

e Psicanálise; psicossomática e Análise do Comportamento; psicossomática e Abordagem 

Centrada na Pessoa. 

Para a inclusão dos materiais nesta pesquisa foram adotados os seguintes critérios: 

estudos em português; estudos disponibilizados na íntegra de forma gratuita; estudos publicados 

nos últimos cinco anos; estudos que correspondem aos objetivos da pesquisa. Os dados obtidos 

foram organizados em categorias a partir da correlação entre os materiais e as teorias 

supracitadas a fim de produzir um panorama sobre elas e sua relação com o fenômeno 

psicossomático. Assim, foi possível elencar as seguintes categorias: psicossomática e 

Psicanálise; psicossomática e Análise do Comportamento; psicossomática e Abordagem 

Centrada na Pessoa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos para a análise e discussão foram formados por artigos indexados na 

base de dados supracitada e que responderam aos critérios de inclusão. As buscas efetuadas 

com as palavras-chave “Psicanálise e psicossomática” resultaram em oito artigos eleitos para 

análise. No entanto, nas buscas realizadas a partir das palavras-chave “Análise do 

Comportamento e psicossomática”, bem como “Abordagem Centrada na Pessoa e 

psicossomática” nada foi encontrado. Nessa lógica, tornou-se necessário a busca dos motivos 

pelos quais não havia material relacionado a essas teorias, o que resultou na tentativa de 

explicação de como tais saberes abordam os fenômenos semelhantes à psicossomática.  

A escassez de estudos sobre a temática nas teorias supracitadas se dá em razão do 

fenômeno psicossomático ter suas origens na Psicanálise, o que justifica a maior consideração 

e produção sobre o assunto. Essa perspectiva relaciona-se aos estudos sobre o inconsciente, que 

contribuíram de forma significativa para o avanço de pesquisas sobre a psicossomática 
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(LOUREIRO; PIRES, 2020). Desse modo, os resultados dos materiais foram organizados em 

categorias para melhor visualização e compreensão do fenômeno estudado, de acordo as teorias 

psicológicas referenciadas. 

 

 

 

Psicossomática e Psicanálise 

 

No campo da Psicanálise, a psicossomática pode ser entendida como todo fenômeno 

que perpassa o conhecimento médico biológico e se instala na vida do sujeito. Para isso, leva-

se em consideração o fato de que tais acontecimentos não se enquadram na tipologia dos 

sintomas neuróticos. Dessa forma, a visão iluminista de que o adoecimento teria sua parte física 

e também uma parte psíquica, seja a partir de diversas denominações como alma, paixões ou 

problemas espirituais e, portanto, externo ao corpo foi diluída (GALDI; CAMPOS, 2016; 

SALGADO; JUNIOR, 2021). A Psicanálise foi desenvolvida pelo austríaco Sigmund Freud. 

Inicialmente, seu precursor se alinhava a uma tentativa de se encaixar em um ideal da 

objetividade científica do positivismo. No entanto, a partir do desenvolvimento de seus estudos, 

Freud pode percorrer um caminho diferente e por meio das investigações sobre a histeria foi 

possível identificar que havia uma relação entre o psiquismo e o corpo. A partir disso, 

estabeleceu-se a necessidade de compreender a relação e os efeitos entre essas duas instâncias 

denominadas, seja no nível consciente ou inconsciente (FREUD, 1895; SALGADO; JUNIOR, 

2021). 

Nesse sentido, o corpo era tido como uma via de manifestações do conteúdo 

inconsciente, pois seria um local no qual estariam os conflitos não elaborados pelo sujeito. 

Dessa maneira, no funcionamento dos sintomas histéricos, o corpo ocuparia o lugar do 

transbordamento das questões psíquicas e a partir dessa noção o campo da psicossomática 

encarregou-se de investigar tais fenômenos (SALGADO; JUNIOR, 2021). 

Essas considerações podem ser entendidas como a gênese da Psicanálise, configurando-

a como um campo de estudo independente. Nessa perspectiva, o mecanismo da conversão 

histérica indica que o afeto é descolado de uma representação psíquica em função da 

discordância entre a imagem que o sujeito tem de si e seus desejos inconscientes, revelando que 

o nascimento da psicanálise está relacionado a uma problematização da relação mente-corpo 

(SALGADO; JUNIOR, 2021). 
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No entanto, para a Psicanálise, essa divisão entre corpo e mente é apenas uma forma 

didática para abordar a temática, pois o funcionamento psíquico necessita tanto do corpo físico 

quanto das representações psíquicas. Há uma relação mútua entre esses dois campos, por isso, 

todo estado de adoecimento psíquico deveria ser concebido a partir dessa inter-relação. Assim, 

seria considerada a esfera das configurações do psiquismo e também o lado das alterações física 

e neurológica (MACÊDO, 2021). 

A Psicanálise aborda o corpo de forma dinâmica e entende que há um efeito corporal 

diante daquilo que registramos e nos sensibilizamos no mundo. Há uma inclinação aos 

elementos que outras áreas do saber não consideram, como o sonho, o sofrimento, os desejos, 

o amor, o prazer e outros afetos que o atingem e o modificam. É diante das sensações, vivências 

e memórias resultadas das interações com o outro que são criadas as representações e, a partir 

daí, que a possibilidade de simbolizar e nomear o que se vive vai constituindo o psiquismo 

(MACÊDO, 2021). 

Com base nisso, a capacidade de simbolização possibilitará a habilidade de organizar 

conflitos por meio dos processos psíquicos resultantes do desenvolvimento e elaboração 

emocional de cada um. Nesse sentido, a aparição de sintomas psicossomáticos pode ser 

entendida como uma forma de defesa que algumas pessoas que encontraram dificuldades em 

seu desenvolvimento usam como uma maneira de encarar a angústia e com o intuito de 

preservar o mínimo de estabilidade da estrutura emocional (MACÊDO, 2021). 

A exemplo disso tem-se a ansiedade que para Freud (1926) pode ser entendida como 

uma resposta a uma situação ameaçadora. Por se tratar de um estado afetivo, algo que se sente, 

a ansiedade promove sensações físicas desagradáveis que podem ser atribuídas a partes 

específicas do corpo. O aparato psíquico da pessoa ansiosa irá se mobilizar na direção de 

negação, repressão, transformação ou elaboração e, assim, continuar vivendo. Dentre as 

estratégias utilizadas para lidar e enfrentar a angústia há um maior destaque para a formação de 

sintomas (FREUD, 1930).  

O sintoma pode ser entendido como uma construção inconsciente, no qual há a 

elaboração de uma representação no corpo do sofrimento psíquico enfrentado pelo sujeito, 

podendo ser modificada ou descolada, mas que, na maioria das vezes, demanda uma decifração. 

Portanto, o sintoma denuncia a representação que não pode vir à tona à consciência em função 

da angústia que a produziu e, desse modo, comunica-se de forma inconsciente e direcionada ao 

outro (MACÊDO, 2021). 

Na constituição dos sintomas há uma desordem entre os afetos, representações e 

pensamentos no aparelho psíquico, o que interfere na construção de pensamentos racionais. 
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Além disso, a incapacidade de verbalização do sofrimento em função de ter sua capacidade de 

simbolização comprometida pode fazer com que a pessoa tenha sua dor psíquica expressa em 

seu corpo a fim de sobreviver, mesmo que isso signifique o adoecimento de suas funções 

fisiológicas. Logo, esses afetos que não são simbolizados podem originar uma somatização 

(MACÊDO, 2021). 

Nessa perspectiva, as somatizações são frutos de reações inconscientes diante às 

mazelas emocionais inenarráveis, que podem ser entendidas como uma tentativa de resolução. 

Nesse sentido, as manifestações psicossomáticas originam-se de uma lacuna na simbolização e 

elaboração psíquica. Nesse cenário, a unidade psíquica sofre uma fragmentação, pois não há 

uma nomeação ou articulação do sofrimento. Diante disso, tal dor será descarregada no corpo, 

instalando-se, assim, o fenômeno psicossomático (MACÊDO, 2021). 

É importante salientar que o corpo na Psicanálise é visto para além do biológico, sendo 

considerada também sua dimensão erógena. Essa dimensão compõe-se a partir de uma anatomia 

imaginária, fantasias e, portanto, desejante. Então, para a constituição dessa esfera é necessário 

um outro que o deseje, que deposite a possibilidade de construir uma história (GALDI; 

CAMPOS, 2016). 

Foi a partir dessa compreensão que Freud descobriu o mecanismo conversivo 

relacionado aos sintomas histéricos, no qual uma ideia reprimida é convertida em representantes 

do próprio corpo. Por isso, para a Psicanálise, todo fenômeno que não se limita às elucidações 

biológicas médicas, mas que, em alguma medida persiste em aparecer e permanecer, é 

considerado psicossomático (GALDI; CAMPOS, 2016). 

 

Psicossomática e Análise do Comportamento 

 

Ao investigar nas bases de dados a respeito da combinação de palavras-chave “Análise 

do Comportamento e psicossomática”, nada foi encontrado. Sendo assim, tornou-se necessário 

averiguar o porquê de tal acontecimento. Em consequência disso, essa categoria visa descrever 

a relação entre a Análise do Comportamento e o conceito de psicossomática. 

A Análise do Comportamento é uma abordagem da psicologia que tem como intuito 

compreender o homem a partir da sua interação com o ambiente. O ambiente pode ser 

entendido, nessa teoria, como as coisas materiais, a inter-relação entre as pessoas, a história de 

vida de cada um e a interação cultivada com nós mesmos. Em vista disso, na Análise do 

Comportamento, há uma tentativa de verificar como as pessoas relacionam-se com o seu 
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ambiente a fim de prever sob quais situações um comportamento tem a maior chance de 

acontecer, bem como tentar controlá-lo (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

O campo da psicossomática aborda a dicotomia entre corpo e mente entendendo-os 

como objetos distintos a partir da influência que exercem entre si. Posto isso, ela difere-se da 

compreensão de homem da Análise do Comportamento, uma vez que esta nega o dualismo 

atribuído a essas instâncias, pois compreende que as emoções e comportamentos são resultados 

das contingências pelas quais os indivíduos estão expostos (KRAHENBUHL, 2009; GRANDI, 

2014). 

Dessa forma, as contingências podem ser entendidas como elementos das relações 

comportamentais que possuem ligação de dependência entre si. Os nossos comportamentos, 

sentimentos e emoções são resultados das contingências às quais estamos expostos. Assim, as 

doenças psicossomáticas estariam, então, estreitamente ligadas a essas contingências 

(TEXEIRA JÚNIOR; SOUZA, 2006). 

Contudo, para que as contingências possam resultar em doenças psicossomáticas é 

preciso que elas estejam presentes de forma aversiva e constante na vida do sujeito. Além disso, 

deve ser levado em consideração a capacidade que o indivíduo possui de escapar delas ou de 

contra-controlar o que a produz. Portanto, é possível que a pessoa não consiga escapar das 

contingências aversivas, seja porque não é possível ou por não possuir um repertório 

comportamental de esquiva (GRANDI, 2014). Diante da impossibilidade de controlar as 

contingências, o organismo pode apresentar alterações fisiológicas, o que culminaria nas 

chamadas doenças psicossomáticas. Seguindo essa lógica, pode-se pensar em um indivíduo que 

vive frequentemente sob a expectativa de punição, podendo apresentar reações somáticas diante 

de múltiplos comportamentos e em ambientes variados. A punição diz respeito a um mecanismo 

no qual a probabilidade de uma ação se repetir é reduzida em função de suas consequências 

(KRAHENBUHL, 2009; TEXEIRA JÚNIOR; SOUZA, 2006; GRANDI, 2014). 

Um dos efeitos mais importantes resultantes da punição para a compreensão das doenças 

psicossomáticas estaria relacionado à produção de estímulos aversivos condicionados. Isso 

acontece quando um comportamento do indivíduo é punido e todos os demais estímulos 

presentes na situação, assim como a pessoa que pune, passam a se tornar aversivos para o sujeito 

e provocam a mesma reação de aversão. Por exemplo, quando uma pessoa é frequentemente 

criticada e humilhada no trabalho pelo seu chefe. Além da aversão pela figura do chefe, o 

indivíduo poderá desenvolver, também, uma repulsa pelo ambiente de trabalho, pelo caminho 

percorrido para chegar até lá ou até mesmo pelo e-mail utilizado. Ou seja, diversos outros 
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estímulos presentes na situação de humilhação eliciam reações aversivas no sujeito (GRANDI, 

2014). 

Estar em um ambiente aversivo torna ainda mais constante as reações corporais, como 

ansiedade, estresse, taquicardia e outras alterações fisiológicas que podem se tornar crônicas, o 

que irá prejudicar a saúde do indivíduo. Em tal cronicidade é que se instalam as doenças 

psicossomáticas. Portanto, a Análise do Comportamento compreende que quanto maior for a 

exposição a contingências aversivas, maiores serão as chances de desenvolvimento de reações 

somáticas no corpo (GRANDI, 2014). 

 

Psicossomática e Abordagem Centrada na Pessoa 

 

Assim como na categoria anterior, ao buscar pelos termos “psicossomática e 

Abordagem Centrada na Pessoa” na Busca Integrada da Biblioteca da USP e na base de dados 

BVS não foram identificados artigos relevantes para este trabalho, ainda que surgissem artigos 

específicos de psicossomática ou de ACP. Por isso, fez-se necessário buscar a perspectiva da 

ACP a respeito do adoecimento humano. Portanto, esta categoria teve como objetivo descrever 

a relação entre a ACP e o adoecer. 

Criada a partir do trabalho de Carl Rogers, a ACP foi iniciada na década de 1940, nos 

Estados Unidos. Essa teoria é constituída pela crença de que o ser humano possui 

potencialidades de desenvolver e crescer psicologicamente, de modo saudável, a partir de 

condições relacionais realistas, compreensivas e sensíveis. Por conseguinte, é possível que os 

indivíduos se autorregulem, o que promove o amadurecimento e desenvolvimento do seu 

próprio organismo. A isso, Rogers denominou tendência atualizante (MASSIMI, 2004; 

SOUZA; CALLOU; MOREIRA, 2013). 

A tendência atualizante se faz presente em todos os indivíduos e atua em direção a 

autonomia e integralidade. A concepção de vida para a ACP se dá na perspectiva de atividade 

e, assim, a atualização move o sujeito rumo ao autodesenvolvimento e movimento de 

independência de controles exteriores. Para tanto, é necessário que a pessoa não se limite a suas 

satisfações mais simples, mas sim que se abra a suas potencialidades mais complexas, 

percorrendo o desenvolvimento biológico, psicológico e espiritual (este último no sentido de 

dimensão reflexiva e intelectual que permite ao ser dar conta dos próprios atos) (SILVA, 2021). 

A ideia de que o indivíduo possa se restringir a uma posição passiva relaciona-se a uma 

enfermidade, pois isso equivale a uma alienação de si mesmo, como se enfrentasse um conflito 

interno. Mesmo que haja a possibilidade de o organismo estar motivado, ele se apresentará de 
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modo oposto. Isso se dá, pois o indivíduo responde à experiência de forma integral, total e a 

modificação de uma das partes pode trazer mudanças para qualquer outra parte presente e 

também alterar o todo. Nesse sentido, há uma tendência de solidificar, conservar e aprimorar a 

experiência vivida (ROGERS, 1979). 

Essa harmonização do todo é tida como saúde e o desequilíbrio causado por alguma 

alteração pode ser considerado como doença. O estado de adoecimento aponta certa desordem 

na consciência, o que irá ser refletido no corpo, pois este é a materialização da consciência e de 

todas as alterações ocorridas nela. Logo, tais transformações apresentam-se e tornam-se 

metáforas das imagens expressas por essa instância, mostrando que, se há um desequilíbrio, o 

corpo apresentará sintomas (DETHLEFSEN; DAHLKE, 1983). 

Nessa perspectiva, é possível dizer que saúde e doença são termos subjetivos, tendo em 

vista que remetem a um estado experienciado pelo indivíduo e não a uma parte do corpo, pois 

este não faz nada por si só. Destarte, não se deve dizer que o corpo está doente, mas sim que há 

um desajuste na consciência que se manifesta e torna-se visível no corpo. Isso posto, a doença 

significa a perda do equilíbrio ou a contestação de uma suposta ordem da consciência, o que 

indica a visão de um indivíduo como um todo doente e não apenas o seu corpo (DETHLEFSEN; 

DAHLKE, 1983). 

Dessa forma, o sintoma que surge no corpo demanda por atenção, independente da 

vontade de quem o sente. Logo, essa intermissão é vista como algo externo, como uma 

desordem. Assim, o sintoma é apresentado como uma maneira possível para fazer desaparecer 

tal desordem, que muitas vezes é tida como um elemento azucrinante. Então, a doença é vista 

como uma condição do ser humano que aponta para um desequilíbrio da consciência. Portanto, 

o sintoma é um veículo de informação sobre algo que falta ao indivíduo e que falta a sua 

consciência (SILVA, 2021). 

Contudo, a doença pode ser entendida para além de um sinal de que algo não vai bem, 

como um caminho possível para a evolução de um ser integral, total. Para isso, é preciso que o 

indivíduo disponha de um bom autoconhecimento para que possa receber e perceber os indícios 

deixados pelo sintoma a fim de se responsabilizar pelo próprio organismo e suas lacunas, em 

busca de uma vida mais saudável (SILVA, 2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos realizados, foi possível compreender o fenômeno da psicossomática 

sob a ótica de três teorias psicológicas que abordam a temática de forma distinta dentro do 



11 

 

aparato teórico apresentado por cada uma. Além disso, foi possível perceber que o tema tem 

sido pouco retratado na literatura atual, principalmente no que diz respeito aos estudos 

referentes à teoria da Análise do Comportamento e da ACP. A abordagem que mais discorre 

sobre o assunto é a Psicanálise, que traz desde o início da sua história um interesse voltado a 

esse fenômeno. 

Assim sendo, mesmo que a psicossomática tenha sido pouco trabalhada pela maior parte 

das teorias estudadas, sendo muitas vezes considerada como um tema ultrapassado, as 

abordagens psicológicas possuem uma forma de compreensão do adoecimento que se 

assemelham ao entendimento de como o psíquico influencia o físico, muitas vezes sem fazer a 

distinção entre corpo e mente. Desse modo, a distinção encontrada entre uma teoria e outra se 

dá a partir da ideia de que cada uma possui uma visão de homem diferente, o que impacta 

diretamente na compreensão do adoecimento. 

Para a Psicanálise, por exemplo, a psicossomática é tida como qualquer evento que não 

se restringe às explicações médicas biológicas e que de alguma maneira perdura na vida do 

sujeito. Por razão da ideia primordial dessa teoria estar associada ao inconsciente, os fenômenos 

psicossomáticos seriam explicados por meio de suas manifestações e a capacidade do indivíduo 

em elaborar suas representações em sua vivência. Dessa maneira, a Psicanálise entende a 

psicossomática a partir da ótica do inconsciente e suas representações. 

Já a compreensão da Análise do Comportamento a respeito do que seria o fenômeno 

psicossomático, tem-se a primeira divergência voltada à ideia de que, enquanto a 

psicossomática atribui a dicotomia entre corpo e mente, a análise do comportamento não realiza 

a distinção entre essas duas instâncias, pois as emoções e comportamentos estariam ligados às 

relações contingenciais da vida cotidiana. Assim, as doenças psicossomáticas se instalariam a 

partir da exposição contingencial da vida de cada indivíduo. A exposição constante a estímulos 

aversivos e a relação estabelecida com eles seria uma das bases de fundamentação do 

adoecimento. 

Por último, tem-se a visão humanista deste fenômeno, que se dá a partir do pressuposto 

de que o ser humano possui potencialidades que podem ser desenvolvidas se estiver exposto a 

condições favoráveis. Nesse sentido, a doença psicossomática poderia ser entendida como um 

desequilíbrio relacionado à consciência, que possui a tendência de integralidade. No entanto, 

caso algum elemento seja alterado, há a possibilidade de alteração de toda a construção do 

indivíduo, o que pode ser estampado por meio de sintomas no corpo. Por isso, o adoecimento 

estaria ligado a um desajuste nos elementos que compõe a integralidade do indivíduo, não no 

corpo em si. 
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Diante do exposto, por meio da construção deste trabalho, foi possível perceber como 

as teorias psicológicas em questão abordam o fenômeno da psicossomática e de como ela se 

instala na vida dos sujeitos, de acordo com o entendimento do funcionamento humano de cada 

teoria. Mesmo que a temática não seja muito discutida na atualidade, foi possível entender como 

as abordagens trabalham a respeito disso e propõem intervenções para compreender um 

fenômeno que, mesmo pouco abordado na atualidade, atravessa as construções teóricas da 

ciência psicológica na atualidade. 
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