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INTRODUÇÃO 

 
“Aquilo que ensinamos é o que mais precisamos aprender” 

 

“Ogni cosa che scegliamo di credere necessariamente nega realtá alternative ” 
(“Cada coisa que escolhemos de acreditar necessariamente nega realidades alternativas”) 

 
“Il comportamento fondamentale é esistere, la conoscenza fondamentale é ‘conoscere come esistere’.” 

(“O comportamento fundamental é existir, o conhecimento fundamental é ‘conhecer como existir’.”) 
 

“A vida não nos exige sacrifícios inatingíveis; ela nos pede que façamos nosso caminho com alegria no 
coração e que sejamos uma bênção para os que nos rodeiam, de forma que, se deixarmos o mundo apenas 
um pouquinho melhor do que era antes da nossa visita, teremos cumprido a nossa missão." Dr. Edward. Bach 

 
"Para chegar a amar, o ser humano tem que atravessar sucessivas etapas nas quais tem que se 

enfrentar consigo mesmo, com os riscos da solidão e a morte, e com o vazio de significado; experiências 
estas que provocam um desenvolvimento extraordinário das funções afetivas. 

O movimento de amor de uma pessoa a outra é da mesma natureza do imenso movimento da energia 
cósmica, que pugna por expressar-se através de nossas vidas." 

R.Toro Araneda in Tarô da Biodanza pg 115 

 
Biodanza une a vida do singular com a existência, vivenciando o “aqui e agora”, não existe o passado nem 
o futuro, existe o presente representado por cada instante, cada momento. A responsabilidade de viver 
é nossa e não dos outros, é o nosso ato em cada instante da vida que constroem a nossa existência. Nós 
somos parte de Gaia, nós somos parte do Todo e o Todo é parte de nós, e é entregando-se à existência, 
à Vida que podemos “dançar a vida”, de verdade já temos tudo para ser, não precisamos de nada para 

ser, precisamos sair da ilusão, do sonho, das culpas, dos medos, Sartre escriveu: 
“Não importa mais o que fizeram de você, mas o que você faz do que fizeram de você”. Maurizio Tetti 

 
“Há momentos em que a vida cabe toda dentro uma nota musical” Maurizio Tetti 
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Foram nestas frases que nasceu o meu desejo de fazer a formação de 

Facilitador de Biodanza. As palavras de Rolando Toro, fundador do Sistema 
Biodanza, citadas anteriormente, foram muitos importante para despertar o desejo 
de ser Facilitador de mim mesmo e da minha Vida frente a mim, do outro e do Todo. 

A escolha do tema da monografia também foi uma escolha que se baseia no 
desejo de entender um pouco mais o mistério da emoção, do sentimento e da 
conexão disso com a nossa saúde, com enfoque no sistema imunológico, e a nossa 
Vida, com uma visão Biocêntrica. Acredito que nascemos para ser felizes e acredito 
que Biodanza possa ser uma valiosa aliada para conseguirmos isso, e sei que na 
minha Vida tive muitas dificuldades de Viver verdadeiramente as minhas emoções, o 
meu prazer, o meu coração deixando mais espaço para as minhas dores, as minhas 
carências e as minhas doenças. 

Esta monografia é um desejo de compartilhar minha pesquisa e os meus 
pensamentos, através dos vários capítulos que representam o percurso de 
construção da minha experiência neste ano em que escrevi o meu trabalho. 

Quero somente lembrar para mim que chegar até aqui não foi fácil, mas o 
desejo de viver, da esperança de encontrar um sorriso, de encontrar um abraço que 
ficou dentro de mim na primeira roda inicial de Biodanza na Itália, sete anos atrás 
está impresso a fogo no meu coração, na minha alma: lembro que dancei a primeira 
vez com uma cólica renal... Biodanza faz milagres. 

É porque acredito nos milagres que escrevi também um capítulo que é um 
fluir de emoções que descrevem as minhas/nossas supervisões, em conjunto com a 
minha colega da Escola Maria Edinéia, que se transformaram no meu/nosso primeiro 
grupo de Biodanza como Facilitadores: o grupo do GAPA (Grupo de Apoio para 
Prevenção de Aids): um refúgio de “pessoas de rua”, de “pessoas rejeitadas pela 
sociedade”, é ali que me percebi, me reconheci Facilitador da minha vida. 
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O ESTRESSE 

Neste capitulo é tratado o argumento do Estresse que considerei fundamental 
para o desenvolvimento da minha monografia. Expliquei a teoria do Doutor Hans 
Selye, que também, é usada na teoria da Biodanza. 

Tem partes que são um pouco técnicas, porém acho importante para entender 
o processo. 

A palavra estresse é a tradução portuguesa da palavra “stress”, palavra bem 
antiga em inglês, que veio adquirindo ao longo do tempo diversas concepções, cuja 
datação histórica encontra-se detalhada no Oxford English Dictionary: 
 

Ano Definição 
1440 Força ou pressão exercida sobre um objeto. 
1655 Força ou pressão exercida sobre uma pessoa com o fim de 

compelir ou extorquir. 
1690 Exercício extenuante, grande esforço. 
1704 Sofrimento, adversidade, aflição. 
1756 Insistência excepcional, ênfase. 
1843 Solicitação excessiva de um órgão corporal ou da mente. 

 

Fisiologia do Estresse 

Quando nosso cérebro, independente de nossa vontade, interpreta alguma 
situação como ameaçadora (estressante), todo nosso organismo passa a 
desenvolver uma série de alterações denominadas, em seu conjunto, de Síndrome 
Geral da Adaptação (SGA) ao Estresse. Na primeira etapa dessa situação ocorre uma 
Reação de Alarme, onde todas as respostas corporais entram em estado de 
prontidão geral, ou seja, todo organismo é mobilizado sem envolvimento específico 
ou exclusivo de algum órgão em particular. É um estado de alerta geral, tal como se 
fosse um susto. 

Se esse Estresse continua por um período mais longo sobrevém a Segunda 
fase, chamada de Fase de Adaptação ou Resistência, a qual acontece quando a 
tensão se acumula. Nesta fase o corpo começa a acostumar-se aos estímulos 
causadores do Estresse e entra num estado de resistência ou de adaptação. Durante 
este estágio, o organismo adapta suas reações e seu metabolismo para suportar o 
Estresse por um período de tempo. Neste estado a reação de Estresse pode ser 
canalizada para um órgão específico ou para um determinado sistema, seja o 
sistema cardiológico, por exemplo, ou a pele, sistema muscular, aparelho digestivo, 
etc. 

Entretanto, a energia dirigida para adaptação da pessoa à solicitação 
estressante não é ilimitada e se o Estresse ainda continuar, o corpo todo pode entrar 
na terceira fase, o Estado de “Esgotamento”, onde haverá queda acentuada de 
nossa capacidade adaptativa.  

A SGA descrita por o canadense Doutor Hans Selye consiste em três fases 
sucessivas: Reação de Alarme, Fase de adaptação ou Resistência e Fase de 
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Exaustão. Sendo que a última, Fase de Exaustão, é atingida apenas nas situações 
mais graves e, normalmente, persistentes.  

 
Reação de Alarme 

A Reação de Alarme subdivide-se em dois estados, a fase de choque e a fase 
de contra-choque. As alterações fisiológicas na fase de choque, momento onde o 
indivíduo experimenta o estímulo estressor, são muito exuberantes. Durante a 
Reação de Alarme, participa ativamente do conjunto das alterações fisiológicas o 
chamado Sistema Nervoso Autônomo (SNA). Trata-se, este SNA, de um complexo 
conjunto neurológico que controla, autonomamente, todo o meio interno do 
organismo, através da ativação e inibição dos diversos sistemas, vísceras e 
glândulas. 

Ainda durante o momento em que está havendo estimulação estressante 
aguda (Fase de Choque da Reação de Alarme), uma parte do Sistema Nervoso 
Central (SNC) denominado Hipotálamo promove a liberação de um hormônio, o 
qual, por sua vez, estimula a Hipófise (glândula vizinha ao Hipotálamo) a liberar um 
outro hormônio: o Adreno-Córticotrófico (ACTH), este ganhando a corrente 
sanguínea e estimulando as glândulas Supra-renais para a secreção de corticóides. 
Vejamos com detalhes. 
Inicialmente há envolvimento do Hipotálamo, que ativa todo o SNA, em sua porção 
simpática, assim ativando as respostas físicas, mentais e psicológicas ao estresse. 
É também no Hipotálamo que se localiza a Hipófise (também chamada de pituitária), 
a glândula mestre do sistema endócrino. Para que a Hipófise comece sua resposta 
ao estresse, o próprio Hipotálamo secreta algumas substâncias conhecidas por 
neuro-hormônios, como é o caso, entre outros, da dopamina, da norepinefrina e do 
Fator Liberador da Corticotrofina (CRF). 

Além do Hipotálamo, aumentar a produção de dopamina, norepinefrina e do 
Fator Liberador da Corticotrofina no estresse, a Hipófise também faz sua parte, 
aumentando a produção de outros hormônios, tais como a Vasopressina, a 
Prolactina, o Hormônio Somatotrófico (do Crescimento ou GH), o Hormônio 
Estimulador da Tireóide (TSH). Em relação ao GnRH ou Hormônio Liberador de 
Gonadotrofinas, que também é produzido no Hipotálamo e estimula a Hipófise na 
liberação dos hormônios gonadotróficos pode ocorrer, no estresse, tanto uma 
inibição quanto um aumento desmedido. 

Por causa de tudo isso, o Hipotálamo é considerado o principal sítio cerebral 
responsável pela constelação das respostas orgânicas aos agentes estressores. A 
Hipófise, por sua vez, tem como uma das principais ações estimular as glândulas 
supra-renais.  

A partir da produção do Fator Liberador da Corticotrofina, o Hipotálamo 
estimula a Hipófise para aumentar a produção da própria corticotrofina, chamada 
também ACTH, o qual, por sua vez, agirá em outra glândula bem distante do SNC, 
as supra-renais. Ali, nas glândulas supra-renais, ocorre um aumento na liberação de 
seus hormônios; os corticóides e as catecolaminas. Esses últimos são de 
fundamental importância na resposta fisiológica ao estresse.  

O aumento na produção destes hormônios pelas supra-renais são os principais 
indicadores biológicos da resposta ao estresse. Alguns trabalhos confirmam o 
aumento da secreção de catecolaminas supra-renais (adrenalina e noradrenalina) 
durante o estresse, através presença de metabólitos dessas substâncias na urina de 
estudantes nas universidades no período de exames. 
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ALTERAÇÕES NA FASE DE CHOQUE DA REAÇÃO DE ALARME 
ALTERAÇÕES OBJETIVOS 

Aumento da freqüência 
cardíaca e pressão arterial. 

O sangue circulando mais rápido melhora a atividade 
muscular esquelética e cerebral, facilitando a ação e o 

movimento. 
Contração do baço. Levar mais glóbulos vermelhos à corrente sanguínea e 

melhora a oxigenação do organismo e de áreas 
estratégicas. 

O fígado libera glicose Para ser utilizado como alimento e energia para os 
músculos e cérebro. 

Redistribuição sanguínea. Diminui o sangue dirigido à pele e vísceras, 
aumentando para músculos e cérebro. 

Aumento da freqüência 
respiratória e dilatação dos 

brônquios. 

Favorece a captação de mais oxigênio. 

Dilatação das pupilas. Para aumentar a eficiência visual. 
Aumento do número de 
linfócitos na corrente 

sanguínea 

Preparar os tecidos para possíveis danos por agentes 
externos agressores. 

 
As glândulas supra-renais secretam, além das catecolaminas, o cortisol (uma 

espécie de corticóide). A fisiopatologia sabe, há tempos, que os níveis aumentados 
de corticóides influenciam o sistema imunológico inibindo a resposta inflamatória, 
afetando essencialmente a função das células T. Temporariamente esta inibição 
imunológica parece ser benéfica, tendo em vista diminuir a intensidade das reações 
inflamatórias aos agentes de estresse. 

No estresse, além da secreção do hormônio ACTH a Hipófise aumenta também 
a produção de outros hormônios, tais como a vasopressina, a prolactina, o hormônio 
Somatotrófico (do crescimento ou GH), o hormônio Estimulador da Tireóide (TSH). 
Como se vê, o estresse acaba por envolver todo o organismo no esforço de 
adaptação. 
Resumindo, durante a Fase de Choque predomina a atuação de uma parte do SNA 
chamado de Sistema Simpático, o qual proporciona descargas de adrenalina da 
medula da glândula supra-renal e de noradrenalina das fibras pós-ganglionares para 
a corrente sanguínea.  

Alguns estudos mais recentes sugerem que a emoção da raiva, quando 
dirigida para fora, estava associada mais à secreção de noradrenalina. Entretanto, 
na depressão e a na ansiedade, onde os sentimentos estão dirigidos mais para si 
próprio, a secreção de adrenalina predomina. 
Como percebemos, toda a seqüência dos acontecimentos orgânicos tem origem no 
cérebro, e o Hipotálamo é que inicia disparando a sucessão de eventos. Ao mesmo 
tempo em que esse Hipotálamo está providenciando a estimulação da Hipófise para 
secreção do ACTH, também proporciona a secreção outros neuro-hormônios 
(hormônios produzidos no cérebro), tais como os chamados peptídeos cerebrais, 
como é o caso das endorfinas (que modificam o limiar para dor), STH (que acelera o 
metabolismo), prolactina e outros. 
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Desaparecendo os agentes estressores, todas essas alterações tendem a se 
interromper e regredir. Se, no entanto, por alguma razão o organismo 
continuadamente submetido à estimulação estressante, portanto, é obrigado a 
manter seu esforço de adaptação, uma nova fase acontecerá. Trata-se da Fase de 
Resistência.  
 

Fase de Adaptação ou Resistência 

A Fase de Resistência se caracteriza, basicamente, pela hiperatividade da 
glândula supra-renal sob influência do Hipotálamo, particularmente da Hipófise. 
Nesta fase, mais crônica, há um aumento no volume da supra-renal, concomitante a 
uma atrofia do baço e das estruturas linfáticas, assim como um continuado aumento 
dos glóbulos brancos do sangue (leucocitose). 

Dessa forma, a ação da Hipófise ao ativar todo o Sistema Endócrino ocorre 
porque o organismo necessita concentrar maior quantidade de energia para se 
defender. As descargas simpáticas na camada medular da Glândula Suprarrenal, 
provocando liberação de catecolaminas nas situações emergenciais do estresse, 
ativando a glicogenólise no líquido extracelular, e glicogênese no fígado, inibindo a 
insulina e estimulando o glucagon, estes dois últimos hormônios pancreáticos.  
Durante essa fase de adaptação prossegue o aumento de atividade do Sistema 
Simpático e a conseqüente liberação de catecolaminas. Esse mecanismo hormonal 
permite maior aporte de glicose às células em geral, seguido pela liberação de 
glicocorticóides, os quais são fundamentais para a excitação de atividades cerebrais 
durante a SGA. 

Os glicocorticóides (GC) regulam também as catecolaminas, pois a síntese das 
catecolaminas necessita de glicose. Os GC são corticosteróides capazes de estimular 
a síntese de RNA, formadora de proteína e de glicogênio e suprime a síntese de 
DNA.  

A taxa de glicose precisa ser elevada no sangue para que haja energia 
disponível ao longo do estresse. Mas, se o estresse continua por muito tempo, os 
glicocorticóides são destrutivos para os tecidos, inibindo o crescimento somático e 
ósseo. Assim, se os estímulos estressores continuam e se tornam crônicos, a 
resposta começa a diminuir de intensidade, podendo haver uma antecipação das 
respostas. É como se a pessoa começasse a se acostumar com os estressores mas, 
não obstante, pudesse também desenvolver a reação de estresse apenas diante da 
perspectiva ou expectativa do estímulo. 

Vamos imaginar, hipoteticamente, uma pessoa que se deparasse com uma 
cobra no meio de sua sala, quase todas as vezes que entrasse em casa. Com o 
tempo sua reação ao ver a (mesma) cobra tende a diminuir, embora ainda continue 
tomando muito cuidado. Vai chegar um momento em que, ainda que não veja cobra 
ao chegar em casa, mesmo assim ficará estressado. 
Talvez tenha grande ansiedade ao imaginar onde poderia estar hoje a tal cobra. Diz 
um ditado que a diferença entre medo e ansiedade é exatamente essa; medo é ver 
uma cobra dentro do quarto, e ansiedade é saber que tem uma cobra dentro do 
quarto, mas não vermos ela. 
Se o agente ou estímulo estressor continua, o organismo vai à terceira fase da SGA, 
a Fase de Exaustão. 
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Fase de “Exaustão ou Esgotamento” 

É quando começam a falhar os mecanismos de adaptação e déficit das 
reservas de energia. Essa fase é grave, levando à morte de alguns organismos. As 
maiorias dos sintomas somáticos e psicossomáticos ficam mais exuberantes nessa 
fase. 
Como se supõe, a resistência do organismo não é ilimitada. O estado de Resistência 
é a soma das reações gerais não específicas que se desenvolvem como resultado da 
exposição prolongada aos agentes estressores, frente aos quais se desenvolveu 
adaptação e que, posteriormente, o organismo não pode mantê-la. 
As modificações biológicas que aparecem nessa fase se assemelham aquelas da 
Reação de Alarme, mais precisamente às da fase de choque. Mas, nesta fase o 
organismo já não é capaz de equilibrar-se por si só e sobrevém a falência 
adaptativa. 

Considerando as alterações fisiológicas observadas durante a Reação de 
Alarme (Choque e Contra-Choque), soubemos que o ser humano e os animais 
superiores foram dotados de um complexo mecanismo fisiológico à disposição da 
adaptação, mecanismo esse capaz de promover transformações diante de 
circunstâncias novas e para as quais o indivíduo deve adaptar-se. 
Na realidade, toda essa revolução fisiológica produzida pelo Estresse visa colocar 
todo o organismo à disposição da adaptação, e não apenas através da adequação do 
desempenho físico e visceral do organismo, mas, sobretudo, fornecendo uma 
quantidade suficiente de ansiedade como requisito psicológico para a manutenção do 
estado de alerta. Dessa forma ficam melhor viabilizadas as possibilidades de ataque 
ou de fuga. 
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Alterações do Estresse 

Na reação simpática da Fase de Alarme do Estresse é onde ocorre maior 
secreção de hormônios antiinflamatórios, como por exemplo, um dos 
corticosteroides, a desoxicorticosterona, conhecida como DOC. 

Este corticóide produz um aumento da freqüência cardíaca e da pressão arterial, 
bem como um aumento da freqüência respiratória e dilatação dos brônquios. Tudo 
isso permitirá maior circulação de sangue, maior oxigenação dos tecidos.  

Também se verifica, contração do baço, com propósito de enviar mais glóbulos 
vermelhos ao sangue circulante; há maior liberação de glicose pelo fígado na 
corrente sangüínea, para fornecer mais energia aos músculos e ao cérebro; maior 
dilatação pupilar, aumentando o campo de visão; aumento de linfócitos no sangue, 
para reparar possíveis danos físicos e defender contra eventuais agentes agressores. 

Porém, nas situações de ação exagerada do Sistema Simpático não haverá mais 
uma melhora do desempenho, mas uma queda em todas as funções orgânicas, 
desde a perda da resistência imunológica, tornando-se mais vulnerável às doenças, 
perda de tecidos estruturais, até crises hipertensivas ou hipotensoras, diabetes, 
lesões de pele, cardíacas, etc. 

De modo geral, podemos dizer que, num primeiro momento, as supra-renais 
aumentam a secreção de Noradrenalina, objetivando preparar o organismo para a 
ação, em seguida passa a liberar a adrenalina e, por fim o cortisol. E nessa fase do 
cortisol que já podemos antever uma possível exaustão geral. 

Resumindo toda revolução orgânica começa com ativação do eixo que vai de 
uma região cerebral, o Hipotálamo, até as Glândulas supra-renais, o chamado eixo 
Hipotalâmico-Hipófise-Supra-renal. Essa série de respostas hormonais tem início na 
Reação de Alarme. O estímulo estressor determina a secreção de hormônio ACTH 
ao nível do Hipotálamo, este ACTH produzirá uma ação à distância, ou seja, 
causando liberação dos hormônios das Glândulas Supra-renais. 

Esse estímulo Hipófise-Supra-renal se interrompe pelo mecanismo de feedback, 
ou seja, os hormônios supra-renais agem de volta no Hipotálamo inibindo-o. A isso 
damos o nome de mecanismo feedback negativo, necessário para restabelecer o 
equilíbrio, tão logo desapareça a necessidade estressora de adaptação. 

Nos casos de Estresse crônico e estimulação continuada, o organismo mantém 
seu esforço de adaptação continuadamente, trata-se da Fase de Resistência. 

De qualquer forma, durante os estados de tensão, as Glândulas supra-renais 
produzem catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) em excesso. Essas 
catecolaminas podem causar uma excitação inicial, indispensável para desencadear 
a SGA, seguida depois, como vimos, por uma Fase de Resistência ou Adaptação, na 
qual o equilíbrio corporal, mais ou menos precário, é mantido.  

Assim sendo, essa Fase de Resistência ou Adaptação se caracteriza pela 
hiperatividade das supra-renais por ação continuada da Hipófise e, evidentemente, 
do Hipotálamo. Essa atividade continuada e aumentada das supra-renais, apesar de 
facilitarem a adaptação do organismo durante a Reação de Alarme, com a 
continuidade do Estresse pode causar atrofia do baço, do tecido linfóide e de 
estruturas linfáticas, com conseqüente queda da defesa imunológica, úlceras e 
aumento de alergias. 
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Se os estímulos estressores continuarem por mais tempo, embora a resposta 
Hipotalâmica-Supra-renal se mantenha, ocorrerá uma diminuição da intensidade das 
respostas. É a fadiga orgânica ou a terceira fase de todo o processo, a Fase de 
Esgotamento ou Exaustão, com severa dificuldade na manutenção dos mecanismos 
adaptativos, perda de reservas, enfraquecimento geral, imunidade deprimida e não 
rara vezes, podendo levar à morte.  

A medula supra-renal secreta regularmente duas catecolaminas na seguinte 
proporção: 80% de adrenalina e 20% de noradrenalina. O cortisol, a aldosterona e 
hormônio masculino, o andrógeno, são secretados pelo Córtex supra-renal. Na Fase 
de Esgotamento ou Exaustão do estresse é quando as Glândulas Supra-renais 
liberam os corticóides. Os efeitos conseqüentes ao excesso da secreção de 
corticóides para o organismo devem ser detectados para se adotar rapidamente 
medidas de tratamento. 

No metabolismo geral os corticóides estimulam a gliconeogênese (mobilização 
da glicose a partir do glicogênio armazenado no fígado) ao mesmo tempo em que 
diminuem a utilização da glicose celular. Isso aumenta muito a concentração de 
glicose no sangue (hiperglicemia) e pode agravar, sobremaneira, os quadros de 
diabetes.  

Além disso, ainda como agravante da diabete, os corticóides mobilizam os 
aminoácidos e ácidos graxos e inibem os efeitos da insulina. É por isso que muitos 
autores atribuem grande peso psicossomático à diabete. 

No sangue, os corticóides em excesso aumentam o número de leucócitos 
circulantes (leucocitose) além de elevarem o número de plaquetas, favorecendo a 
formação de coágulos, logo, de embolias e tromboses. Também no sistema 
cardiocirculatório o excesso de corticóides pode produzir hipertensão arterial por 
estimular a liberação de substâncias de vasoativas. 

Depois do excesso de liberação de corticóides, persistindo o estado de Estresse 
as supra-renais podem entrar em falência, ou Insuficiência Supra-renal, quando 
então, as ausências de catecolaminas e de cortisona têm efeitos mais devastadores 
ainda. Disso deduzimos que, tanto as catecolaminas quanto a cortisona, devem 
manter-se em perfeito equilíbrio no organismo.  

Em geral, a falta de cortisona decorrente da Insuficiência Supra-renal produz 
cefaléia, fraqueza, astenia, perda de peso, febre, desidratação, emagrecimento, 
anorexia, hiperpigmentação de pele e mucosas, hipopigmentação dos mamilos, 
cianose, dores musculares e das juntas (artralgia). No sistema gastrintestinal 
ocasiona náuseas, vômitos, dor abdominal, diarréia ou constipação. Pode haver 
ainda alterações neuropsiquiátricas, tais como alteração da personalidade, confusão, 
torpor e até sintomas psicóticos. Na ausência de corticosteróide ocorre hipotensão 
grave, choque e até a morte. 

Tendo em vista a amplitude de ação das catecolaminas (principalmente da 
adrenalina) e da cortisona, tanto nas reações muito prolongadas aos estressores, 
quando nas reações breves, mas de severa intensidade, há maior probabilidade para 
o desenvolvimento das doenças chamadas psicossomáticas. Essas doenças, 
relacionadas à Fase de Esgotamento, são conseqüências do excesso de reações de 
estresse, reações desproporcionais que vão além de uma simples atitude de 
adaptação. Aliás, pelo contrário, nessa fase o que ocorre é a desadaptação. 

Na gravidez as alterações hormonais supra-renais devem ser adequadamente 
valorizadas. Na grávida, o quadro de estresse grave pode levar ao trabalho de parto 
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prematuro e prejuízo do crescimento fetal. Se houver concomitante hipertensão ou 
diabetes o quadro será mais grave ainda. 

No estresse, a reação hormonal que se dá em cadeia através do eixo 
Hipotálamo-Hipófise-Supra-renal pode produzir uma diminuição do calibre dos vasos 
sanguíneos placentários (vaso constrição), resultando também em uma redução na 
da oxigenação e aporte de nutrientes ao bebê. Isso pode resultar em sofrimento 
fetal e, nos casos muito graves, até na morte intra-uterina. 

A secreção dos hormônios da tiróide é regulada à distância pelo Hipotálamo, a 
mesma região cerebral que é mobilizada desde o início do estresse. O Hipotálamo 
produz o neuro-hormônio chamado Hormônio de Liberação de Tireotropina (TRH), o 
qual, chegando na Hipófise, estimula a produção de outro hormônio, o Hormônio 
Estimulador da Tireóide (TSH).  

O TSH hipofisário, por sua vez, irá agir na tireóide estimulando a produção de 
Tiroxina (T4), hormônio tiroideano. A T4 é muito importante na regulação do 
metabolismo, principalmente dos carboidratos, proteínas e lipídios. Além disso, a 
Tiroxina potencializa a ação de outros hormônios, como por exemplo as 
catecolaminas e o hormônio do crescimento. 

A T4, caindo na circulação, acaba por estimular retroativamente a própria 
Hipófise, para que esta interrompa a secreção de TSH. Este mecanismo de retro-
alimentação é chamado de feed-back e permite um controle do nível do hormônio da 
tireóide. 

As alterações do Hipotálamo durante o estresse, conseqüentemente as 
alterações da Hipófise, podem resultar em desordem na produção da T4. Tanto pode 
ocorrer um excesso como uma deficiência de T4, provocando respectivamente o 
hiper e o hipotireoidismo. Na Fase de Alarme do estresse é comum o hipertiroidismo 
e no Esgotamento o hipotiroidismo, embora essas alterações possam acontecer 
inversamente. 

O mais curioso em relação à tireóide, é a reciprocidade entre essa glândula e as 
emoções; o estresse leva a alterações da tireóide, estas levam à alterações 
emocionais e, fechando o círculo vicioso, as emoções podem alterar mais ainda o 
funcionamento da tireóide. 

No hipertiroidismo, por exemplo, seja ele devido a qualquer causa, ocorre 
produção excessiva de hormônios pela tireóide, gerando um quadro de irritação e 
ansiedade, além de suor excessivo, taquicardia, emagrecimento, pele quente, 
tremores e insônia, podendo ainda ocorrer aumento de volume do pescoço e dos 
olhos. Por outro lado, também a ansiedade pode resultar em hipertiroidismo, pelos 
mecanismos hipofisários que já vimos. 

O hipertiroidismo causado pela Doença de Graves é uma doença bastante grave, 
capaz de afetar substancialmente a qualidade de vida. Ela incide em 
aproximadamente 2% das mulheres e 0,25% dos homens. Apesar de ser 
considerada uma doença autoimune, associada à imunoglobulina G, uma proteína 
que se liga e estimula o receptor do Hormônio Estimulador da Tireóide (TSH), pode 
ser desencadeada por fatores ambientais e, principalmente pelo estresse (Romaldini, 
2001). 

Também o hipotiroidismo, onde a tireóide passa a produzir pouco hormônio, 
pode gerar sintomas tais como, desânimo, apatia e depressão, além de fraqueza, 
diminuição da memória, aumento de peso, pele seca, queda de cabelos, intestino 
preso, etc. 
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Reflexões... 

Enfim, a SGA - Síndrome Geral de Adaptação viabiliza as atitudes adaptativas 
necessárias para a manutenção da vida diante de um mundo dinâmico e altamente 
solicitante. Curiosamente, diante desta maravilhosa característica adaptativa que 
proporciona a SGA, intriga-nos o fato de tão brilhante mecanismo defensivo se 
relacionar com o desenvolvimento de transtornos emocionais, físicos e 
psicossomáticos. 

Talvez o ser humano, dito civilizado, tenha começado a padecer com a SGA 
quando seus objetivos, inicialmente colocados à disposição de sua sobrevivência 
física, foram deslocados para a sua sobrevivência social e afetiva. Os agentes 
estressores, que continuamente estimulam a pessoa, não representam mais apenas 
ameaças ao seu bem estar físico e imediato, são, antes disso, também estressores 
que estimulam uma tomada de atitude diante de ameaças subjetivas e abstratas. 

Talvez, em algum momento de nossa pré-história, o ser humano não 
necessitasse mais apenas sobreviver, como talvez tenha sido a preocupação 
absoluta de nossos ancestrais da caverna, necessitava sobreviver socialmente, 
profissionalmente, familiarmente e economicamente. Não era mais necessário 
adaptar-se apenas ao aqui e agora, como exigência momentânea de sua trajetória 
existencial, mas, sobretudo, devia adaptar-se ao seu passado, ao seu presente e ao 
seu futuro. 

O aqui-e-agora é apenas uma parte do esforço adaptativo do ser humano e, 
mesmo assim, não se trata de uma atitude voltada exclusivamente para a 
manutenção prática de sua existência. Psicologicamente a adaptação é convocada 
para que o indivíduo exista desta ou daquela forma e não simplesmente para que 
exista. Além disso, o ser humano tem que adaptar-se emocionalmente às suas 
cicatrizes do passado e às suas perspectivas do futuro. 

O ser humano tem que se adaptar aos problemas da infância, às perdas e 
abandonos sofridos, às agressões, ao medo e frustrações. Tem que adaptar-se às 
expectativas que seu grupo social lhe dirige, a uma identidade conveniente, mas 
nem sempre sincera, adaptar-se à competição e à manutenção de seu espaço social, 
às angústias do amor, à conquista da segurança para seus entes queridos, enfim, 
têm que adaptar-se às ameaças impalpáveis e abstratas, ameaças essas 
encontradas mais em seu próprio interior, como um inimigo sempre presente, do 
que fora dele. Tudo isso, ou seja, todos estes estímulos estressores, são capazes de 
convocar a SGA por tempo indeterminado. 

As reações de Estresse resultam, exatamente, do esforço adaptativo. As 
doenças, como por exemplo, o estado bem conhecido leigamente como o 
"esgotamento", surgem quando o estímulo estressor for muito intenso ou muito 
persistente. É o custo (mental e biológico) do esforço adaptativo. 
Os efeitos da SGA sobre o indivíduo cronicamente ao longo do tempo compõem o 
substrato fisiopatológico das doenças psicossomáticas. Cada órgão ou sistema são 
envolvidos e apenados pelas alterações fisiológicas continuadas do Estresse, de 
início apenas com alterações funcionais e depois, com lesões também anatômicas. 
 
(Fonte: Ballone G.J., Estresse, http://www.psiqweb.med.br/cursos/stress1.html; Newton 
Schittini, Neuroendocrinologia do estresse: história e conceitos - Março de 2003) 
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Achei interessante introduzir esta figura porque da uma idéia de como somos 
influenciados dos fatores externos: 
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EMOÇÕES 

 

Um pouco de fisiologia, um pouco de historia e um pouco de vida. 

Este capítulo é dividido em três partes: uma pequena introdução que fala de 
como é dividido o Cérebro e uma introdução da função do Sistema Límbico-
Hipotálamico e do Córtex; uma descrição mais detalhada do Cérebro com as ligações 
com as emoções; e na última parte é apresentada a ligação entre Cérebro-Emoçoes-
Corpo-Psique. 

Na primeira parte do Capítulo se fala de autores como James, Cannon, Bard, 
Papez, que foram fundamentais na pesquisa da função das emoções, mas preferi 
explicar as teorias deles mais na frente, assim não fiquem preocupados... 

 

Mas antes de tudo quero iniciar lembrando o significado da palavra emoção 
que deriva do latin “ex” – para fora- e “movere” – levar: levar para fora. 

 

 

As Três Unidades do Cérebro Humano 

Ao longo de sua evolução, o Cérebro humano adquiriu três componentes que 
foram surgindo e se superpondo, tal qual em um sítio arqueológico: 

Arquipálio ou Cérebro Primitivo – constituído pelas estruturas do Tronco 
Cerebral: Bulbo, Cerebelo, Ponte, Mesencéfalo, Núcleo da base: Globo Pálido, Bulbos 
Olfatórios, corresponde ao Cérebro dos répteis. 

Paleopálio ou Cérebro Intermediário – formado pelas estruturas do Sistema 
Límbico. Corresponde ao Cérebro dos mamíferos inferiores. 

Neopálio ou Cérebro Superior - compreendendo a maior parte dos hemisférios 
cerebrais - formado por um córtex: o NeoCórtex, e alguns neuronais subcorticais. É 
o Cérebro dos mamíferos superiores: primatas e os homens. 

 (Fonte: Sistema Límbico: O Centro das Emoções - Celia Regina Russo Pagano --São Paulo - 
2003) 
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Imagem: http://www.afh.bio.br/nervoso/nervoso1.asp 

No final deste capítulo tem outras imagens do Cérebro que podem ajudar na 
leitura do presente capitulo. 
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Focalizemos nossa atenção no Sistema Límbico, o Hipotálamo e a Área Pré-Frontal: 

O Sistema Límbico 

Sabe-se hoje que as áreas relacionadas com os processos emocionais ocupam 
distintos territórios do Cérebro, destacando-se entre elas o Hipotálamo, a área Pré-
Frontal e o Sistema Límbico. Os mecanismos que controlam os níveis de atividade 
nas diferentes partes do encéfalo e as bases dos impulsos da motivação, 
principalmente a motivação para o processo de aprendizagem, bem como as 
sensações de prazer ou punição, são realizadas em grande parte pelas regiões 
basais do Cérebro, as quais, em conjunto, são derivadas do Sistema Límbico. 

Em 1878, o neurologista francês Paul Broca observou que, na superfície 
medial do Cérebro dos mamíferos, existe uma região constituída por núcleos de 
células cinzentas (neurônios), a qual deu o nome de lobo límbico (do latim limbus, 
que traduz a idéia de círculo, anel, em torno de, etc), uma vez que ela forma uma 
espécie de borda ao redor do tronco encefálico (mais adiante escreveremos mais 
sobre esses núcleos). 

Esse conjunto de estruturas, denominado mais tarde de Sistema Límbico, 
aparece na escala filogenética a partir dos mamíferos inferiores (mais antigos). É 
esse Sistema Límbico, o qual comanda certos comportamentos necessários à 
sobrevivência de todos os mamíferos: cria e modula funções mais específicas, as 
quais permitem ao animal distinguir entre o que lhe agrada ou desagrada. Aqui se 
desenvolvem funções afetivas, como aquela que induz as fêmeas a cuidarem 
atentamente de suas crias, ou a que promove a tendência desses animais a 
desenvolverem comportamentos lúdicos (gostar de brincar). 

Emoções e sentimentos, como ira, pavor, paixão, amor, ódio, alegria e 
tristeza, são criações mamíferas, originadas no Sistema Límbico. Este Sistema 
Límbico é também responsável por alguns aspectos da identidade pessoal e por 
importantes funções ligadas à memória. A parte do Sistema Límbico relacionada às 
emoções e seus estereótipos comportamentais denomina-se circuito de Papez. Na 
década de 30, refletindo sobre os trabalhos de Cannon e Bard, o neurofisiologista 
Papez propôs que os diversos componentes do Sistema Límbico mantinham 
numerosas e complexas conexões entre si. 

Assim, o NeoCórtex se comunica com o Hipotálamo através de conexões do 
Giro do Cíngulo, formando uma região chamada de Hipocampo. Essa região, o 
Hipocampo, processa as informações recebidas do Córtex e as projeta para os 
corpos mamilares do Hipotálamo através de uma estrutura chamada Fórnix. Mais 
precisamente, as emoções e memórias fluem da Amígdala e do Hipocampo para os 
corpos mamilares através de Fórnix. Do Fórnix seguem para o núcleo anterior do 
Tálamo, e do Tálamo para o Giro Cingulado, irradiando-se para o NeoCórtex, 
colorindo emocionalmente a experiência cognitiva. Do NeoCórtex esses estímulos 
voltam novamente para o Giro Cingulado, retornando à Amígdala e Hipocampo. 
Deste modo é modulada a resposta emocional. Este circuito também está envolvido 
na formação dos sonhos e da experiência inconsciente. De fato, a mente 
inconsciente não é nenhuma realidade abstrata ou conceitual, mas fisiologicamente, 
é a elaboração da vida ou dos estímulos que ela oferece organizados no sistema 
Límbico-Hipotalâmico. 
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Com a chegada dos mamíferos superiores na escala evolutiva, desenvolveu-
se, finalmente, a terceira unidade cerebral: o Neopálio ou Cérebro racional, uma 
rede complexa de células nervosas altamente diferenciadas, capazes de produzirem 
uma linguagem simbólica, assim permitindo ao homem desempenhar tarefas 
intelectuais como leitura, escrita e cálculo matemático. O Neopálio é o gerador de 
idéias ou, como diz Paul MacLean - "ele é a mãe da invenção e o pai do pensamento 
abstrato".  

Assim sendo, o Hipocampo funciona como um grande banco de dados. Nele, 
são armazenados registros de todos os fatos e eventos, e essas informações ali 
guardadas servem para regular a atividade de várias outras áreas do Cérebro. A 
região conhecida como Amígdala também trabalha na seleção de dados e ainda 
dispara sinais de alerta quando reconhece um perigo ou situação de ameaça. 

O Hipotálamo informa ao Giro do Cíngulo através de uma via dos corpos 
mamilares para os Núcleos Talâmicos anteriores (trato Mamilo Talâmico) e dos 
Núcleos Talâmicos anteriores para o Giro Cingulado. Papez acreditava, como hoje já 
se sabe que o Córtex na região límbica está seriamente envolvido nas emoções. É 
por isso que as lesões ou tumores nessas áreas corticais límbicas podem gerar 
distúrbios emocionais. Concluindo, no circuito de Papez, o Hipotálamo governa a 
expressão das emoções.  
 
(Fonte: Júlio Rocha do Amaral, Jorge Martins de Oliveira: 
http://www.epub.org.br/cm/n05/mente/ limbic.htm; Ballone GJ - Neurofisiologia das 
Emoções - in. PsiqWeb Psiquiatria Geral, Internet, 2002 - 
http://www.psiqweb.med.br/cursos/neurofisio.html ) 

 

O Hipotálamo 

Um importante centro coordenador das funções cerebrais é o chamado 
Diencéfalo, uma região formada pelo Tálamo e pelo Hipotálamo. O primeiro consiste 
em uma massa cinzenta que processa a maior parte das informações destinadas aos 
hemisférios cerebrais. É uma grande estação de elaboração dos sentidos. 

O Hipotálamo, por sua vez, regula a função de abastecimento do sistema 
endócrino e processa inúmeras informações necessárias à constância do meio-
interno corporal (homeostase) Coordena, por exemplo, a pressão arterial, a 
sensação de fome e o desejo sexual. 

A importância do Hipotálamo pode-se dizer, é inversamente proporcional ao 
seu tamanho. Ocupando menos de 1% do volume total do Cérebro humano, o 
Hipotálamo contém muitos circuitos neuronais que regulam aquelas funções vitais 
que variam com os estados emocionais, como por exemplo, a temperatura, os 
batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a sensação de sede e de fome, etc. O 
Hipotálamo controla também todo sistema endócrino através de uma glândula 
localizada em seu assoalho, a Hipófise. Desse modo, o Hipotálamo é um dos grandes 
responsáveis pelo equilíbrio orgânico interno (a homeostase). 

O Hipotálamo está, pois, intimamente relacionado ao Sistema Nervoso 
Autônomo (SNA) e o SNA é, primariamente, o sistema de controle de todas as 
vísceras (músculo cardíaco, sistema digestivo, glândulas endócrinas, etc). O SNA 
possui duas divisões principais: o sistema simpático e o sistema parassimpático. 
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Por causa dessa múltipla função, Cannon propôs que o Hipotálamo determinava não 
só a regulação da homeostase no organismo, como a regulação do comportamento 
emocional. O SNA sofre influencia de diversas regiões do Cérebro, em particular do 
Córtex, da Amígdala e da formação reticular. Mas, todas essas estruturas exercem 
suas ações sobre o SNA através do Hipotálamo, o qual integra as informações em 
uma resposta coerente. 

O Hipotálamo controla a atividade das vísceras, ou seja, controla o SNA, 
através do Tronco Cerebral. Isso é realizado de duas formas: Primeiramente, ele se 
projeta para três importantes regiões do Tronco Cerebral e da Medula Espinhal: 

1- projeta-se para o núcleo do Trato Solitário, o principal recipiente dos 
influxos sensoriais provenientes das vísceras; 

2- projeta-se para regiões do Tronco Cerebral no Bulbo Ventral Rostral, que 
controla a saída (pré-ganglionar) importante do SNA simpático; 

3- projeta-se diretamente para o fluxo de saída autônoma da medula 
espinhal.  

 
(Fonte: http://www.icb.ufmg.br/~neurofib/NeuroMed/Seminario/Emocoes.htm) 
 

Sobre o Sistema Endócrino o Hipotálamo exerce sua influência direta e 
indiretamente. Diretamente essa influência se dá através da secreção de produtos 
neuroendócrinos direto na circulação sanguínea a partir da porção posterior da 
glândula Hipófise. Indiretamente a influência se dá pela secreção dos chamados 
hormônios reguladores, os quais atuam liberando ou inibindo outras glândulas do 
organismo, tais como as supra-renais, tireóide, para-tireóides e sexuais. 
 

A Área Pré-Frontal 

O Córtex Cerebral é a camada mais alta e externa do encéfalo, ou seja, dos 
dois hemisférios. Trata-se de uma capa de substância cinzenta de mais ou menos 
0,3 centímetros de espessura. Os sulcos e fissuras do Córtex Cerebral é que definem 
suas regiões em, por exemplo, Lobo Frontal, Lobo Temporal, Lobo Parietal e Lobo 
Occipital.  

O Lobo Frontal é um lugar onde se concentra ali enorme variedade de 
importantes funções, incluindo o controle de movimentos e de comportamentos 
necessários à vida social, como a compreensão dos padrões éticos e morais e a 
capacidade de prever as conseqüências de uma atitude. O Lobo Parietal recebe e se 
processam as informações dos sentidos, enviadas pelo lado oposto do corpo. O Lobo 
Temporal está permanentemente envolvido em processos ligados a audição e 
memorização, enquanto o Lobo Occipital é o centro que analisa as informações 
captadas pelos olhos e as interpreta mediante um intrincado processo de 
comparação, seleção e integração. O Córtex Pré-Frontal, considerado uma formação 
recente na evolução das espécies e a sede da personalidade e da vida intelectiva, 
modula a energia límbica e tem a possibilidade de criar comportamentos adaptativos 
adequados ao tomar consciência das emoções. 

Na ausência desta parte do Córtex, as emoções ficam fora de controle, são 
exageradas e persistem após cessar o estímulo que as provocou, até que se esgote 
a energia nervosa. Por outro lado, o Sistema Límbico através do Hipotálamo, pode 
exercer um efeito supressor ou inibidor sobre o NeoCórtex, inibindo 
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momentaneamente a cognição e até o tônus muscular tônico, como se observa nas 
fortes excitações emocionais. 

O relacionamento concreto entre regiões corticais e as emoções ocorreu em 
1939. Nesse ano os pesquisadores Heinrich Klüver e Paul Bucy observaram uma 
síndrome comportamental dramática em macacos depois de submeterem os animais 
a uma lobotomia temporal bilateral. Os macacos, apesar de muito selvagens e 
agressivos, tornaram-se mansos e demonstravam um apagamento das emoções. 

Esse embotamento de emoções se manifestava, inclusive, como uma espécie 
de cegueira emocional; os animais não se mobilizavam com objetos familiares nem 
com os próprios familiares. Ao mesmo tempo eles apresentaram uma contundente 
tendência oral, levando à boca todos os objetos. A Área Pré-Frontal se desenvolveu 
bastante, na escala filogenética, com o aparecimento dos mamíferos, sendo 
particularmente desenvolvida no ser humano e, curiosamente, em algumas espécies 
de golfinhos. Entre os seres humanos essa região do Cérebro começa a adquiri 
maturidade suficiente entre os 4 e 6 anos de idade. 

Mas a Área Pré-Frontal não faz parte do Sistema Límbico. Entretanto, as 
intensas conexões que mantém com o Tálamo, Amígdala e outras estruturas 
subcorticais límbicas, justificam seu importante papel na expressão dos estados 
emocionais. 

Assim como ocorreu na experiência de Heinrich Klüver e Paul Bucy em relação 
ao Lobo Temporal, quando o Córtex Pré-Frontal é lesado, há severo prejuízo das 
responsabilidades sociais, bem como da capacidade de concentração e de abstração, 
apesar de se manterem intactas a consciência e a linguagem. 

Em 1935, foi realizada a primeira Lobotomia Pré-Frontal em seres humanos. 
Foram seccionadas as conexões límbicas, isolando o Córtex Pré-Frontal, em sua área 
orbitofrontal, na tentativa de tratar alterações emocionais graves decorrentes de 
doença mental. A principio, houve redução da ansiedade desses pacientes, mas 
complicações como o desenvolvimento de epilepsia e alterações anormais da 
personalidade, como a falta de inibição ou de iniciativa ou de motivação, impediram 
a continuidade desse tipo de tratamento. 

Da mesma forma como os macacos de Heinrich Klüver e Paul Bucy tinham 
prejuízo emocional depois da retirada do Lobo Temporal, a Lobotomia Pré-Frontal 
realizada em seres humanos para tratamento de certos distúrbios psiquiátricos, 
resultava igualmente num certo empobrecimento afetivo. Nessas pessoas não 
aparecia mais quaisquer sinais de alegria, tristeza, esperança ou desesperança. 
 
(Fonte: Cérebro & Mente: http://www.epub.org.br/cm/n05/mente/struct.htm) 
 

A Área Pré-Frontal do Córtex corresponde a parte anterior não motora do lobo 
frontal. Ela mantém conexões com o Sistema Límbico e com o Núcleo Dorsomedial 
do Tálamo (área especifica do tálamo). Ela é responsável pela escolha das opções e 
estratégias comportamentais, pela manutenção da atenção e pelo controle do 
comportamento emocional. 
A mais importante função associativa do Lobo Pré-Frontal parece ser, efetivamente, 
integrar informações sensitivas externas e internas, pesar as conseqüências de 
ações futuras para efetuar o planejamento motor de acordo com as conclusões. 
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Características do Córtex Cerebral 

A localização das diversas funções em áreas específicas do Córtex não implica 
que uma determinada função seja mediada exclusivamente por uma única região 
cerebral, mas sim que as áreas de associação cortical, que são as áreas Pré-Frontal, 
Parieto-Têmporo-Occipital e Límbicas, integram as informações somáticas com o 
planejamento do movimento. Suas funções prioritárias são: 
Córtex Pré-Frontal: planejamento e execução das ações motoras complexas.  
Córtex Parieto-Têmporo-Occipital: integração das funções sensoriais com a 
linguagem. 
Area Límbica: integração da memória com aspectos comportamentais relacionados a 
memória e motivação. 
Córtex Pré-Motor: início da ação. 

Áreas corticais superiores sensitivas conectadas diretamente a áreas primárias 
sensitivas projetam estímulos para o Córtex pré-motor, que projeta para o Córtex 
motor primário. 

Áreas corticais superiores sensitivas não conectadas diretamente a áreas 
primárias sensitivas projetam estímulos para o Córtex Pré-Frontal, que projeta para 
o Córtex Pré-Motor. 

O Córtex Parieto-Têmporo-Occipital recebe projeções de áreas somáticas 
superiores visuais e auditivas, processando a informação sensitiva envolvida com a 
percepção e a linguagem O Córtex Límbico recebe projeções de áreas sensitivas 
superiores e projeta para outras regiões corticais, dentre elas o Córtex pré-frontal. 

No Cérebro normal, dotado de inúmeras e quase infinitas interconexões, a 
interação entre os dois hemisférios é tão integrada que não se podem dissociar 
claramente suas funções específicas. Ambos se auxiliam na efetuação de tarefas 
várias. Nenhuma parte do sistema nervoso funciona isoladamente, de tal forma que 
o Cérebro pode fazer com que as funções das áreas lesadas sejam assumidas por 
outras áreas sadias. 

É importante sabermos que depois dos 12 anos se desenvolve, mais 
satisfatoriamente na pessoa, seus lobos frontais e pré-frontais.  

O Córtex Pré-Frontal do hemisfério esquerdo é muito mais relacionado à 
cognição e consciência, ou seja, intelectual, que o seu homólogo do lado direito. Os 
argumentos racionais das terapias cognitivas procuram fazer a pessoa reaprenderem 
a lidar com suas emoções através da cognição, como uma alternativa racional das 
exigências da angústia detonada, seja pelo Córtex frontal direito ou Sistema 
Límbico. 
 
(Fonte: Ballone GJ - Neurofisiologia das Emoções - in. PsiqWeb Psiquiatria Geral, 
http://www.psiqweb.med.br/cursos/neurofisio.html) 
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As Estruturas Cerebrais na Formação das Emoções 

Amígdala 

Pequena estrutura em forma de amêndoa, situada dentro da região antero-
inferior do lobo temporal, se interconecta com o Hipocampo, os núcleos septais, a 
área pré-frontal e o núcleo dorso-medial do tálamo. Essas conexões garantem seu 
importante desempenho na mediação e controle das atividades emocionais de 
ordem maior, como amizade, amor e afeição, nas exteriorizações do humor e, 
principalmente, nos estados de medo e ira e na agressividade. A Amígdala é 
fundamental para a auto-preservação, por ser o centro identificador do perigo, 
gerando medo e ansiedade e colocando o animal em situação de alerta, aprontando-
se para se evadir ou lutar. A destruição experimental das Amígdalas (são duas, uma 
para cada um dos hemisférios cerebrais) faz com que o animal se torne dócil, 
sexualmente indiscriminativo, afetivamente descaracterizado e indiferente às 
situações de risco. O estímulo elétrico dessas estruturas provoca crises de violenta 
agressividade. Em humanos, a lesão da Amígdala faz, entre outras coisas, com que 
o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção de uma informação vinda de fora, 
como a visão de uma pessoa conhecida. Ele sabe quem está vendo, mas não sabe 
se gosta ou desgosta da pessoa em questão. 

Hipocampo 

Está particularmente envolvido com os fenômenos de memória, em especial 
com a formação da chamada memória de longa duração (aquela que persiste, as 
vezes, para sempre). Quando ambos os Hipocampos (direito e esquerdo) são 
destruídos, nada mais é gravado na memória. O indivíduo esquece, rapidamente, a 
mensagem recém recebida. Um Hipocampo intacto possibilita ao animal comparar as 
condições de uma ameaça atual com experiências passadas similares, permitindo-
lhe, assim, escolher qual a melhor opção a ser tomada para garantir sua 
preservação. 

Tálamo 

Lesões ou estimulações do núcleo dorso-medial e dos núcleos anteriores do 
tálamo estão correlacionadas com alterações da reatividade emocional, no homem e 
nos animais. No entanto, a importância desses núcleos na regulação do 
comportamento emocional possivelmente decorrem não de uma atividade própria, 
mas das conexões com outras estruturas do sistema límbico. O núcleo dorso-medial 
conecta com as estruturas corticais da área pré-frontal e com o Hipotálamo. Os 
núcleos anteriores ligam-se aos corpos mamilares no Hipotálamo (e, através destes, 
via Fornix, com o Hipocampo) e ao Giro Cingulado, fazendo, assim, parte do circuito 
de Papez. 

Hipotálamo  

Esta estrutura tem amplas conexões com as demais áreas do prosencéfalo, 
localizado nas imediações do Tálamo, interligado a este e ao tronco cerebral, e com 
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o mesencéfalo, na parte superior do tronco cerebral próxima cerebelo. A estrutura é 
composta de vários núcleos que regulam, junto com o tronco cerebral, varias 
funções do sistema autonômico. Lesões dos núcleos Hipotalámicos interferem com 
diversas funções vegetativas e com alguns dos chamados comportamentos 
motivados, como regulação térmica, sexualidade, combatividade, fome e sede. 
Aceita-se que o Hipotálamo desempenha, ainda, um papel nas emoções. 
Especificamente, as partes laterais parecem envolvidas com o prazer e a raiva, 
enquanto que a porção mediana parece mais ligada à aversão, ao desprazer e a 
tendência ao riso (gargalhada) incontrolável. De um modo geral, contudo, a 
participação do Hipotálamo é menor na gênese do que na expressão (manifestações 
sintomáticas) dos estados emocionais. Quando os sintomas físicos da emoção 
aparecem, a ameaça que produzem, retorna, via Hipotálamo, aos centros límbicos e, 
destes, aos núcleos pré-frontais, aumentando, por um mecanismo de "feedback" 
negativo, a ansiedade, podendo até chegar a gerar um estado de pânico. O 
conhecimento desse fenômeno tem importante sentido prático, dos pontos de vista 
clínico e terapêutico. 

Giro Cingulado  

Situado na face medial do Cérebro, entre o sulco cingulado e o corpo caloso 
(principal feixe nervoso ligando os dois hemisférios cerebrais). Há ainda muito por 
conhecer a respeito desse giro, mas sabe-se que a sua porção frontal coordena 
odores, e visões com memórias agradáveis de emoções anteriores. Esta região 
participa ainda, da reação emocional à dor e da regulação do comportamento 
agressivo. A ablação do Giro Cingulado (cingulectomia) em animais selvagens 
domestica-os totalmente. A simples secção de um feixe desse giro (cingulotomia), 
interrompendo a comunicação neural do circuito de Papez, reduz o nível de 
depressão e de ansiedade pré-existentes. 

Tronco Cerebral  

O tronco cerebral é a região responsável pelas "reações emocionais", na 
verdade, apenas respostas reflexas, de vertebrados inferiores, como os répteis e os 
anfíbios. As estruturas envolvidas são a formação reticular e o locus cérulus, área 
que se estende desde altura da medula oblonga, logo do final da medula espinhal, 
até o topo do mesencéfalo, logo abaixo do tálamo. É importante assinalar que, até 
mesmo em humanos, essas primitivas estruturas continuam participando, não só 
dos mecanismos de alerta, vitais para a sobrevivência, mas também da manutenção 
do ciclo vigília-sono. Outras estruturas do tronco cerebral, os núcleos dos pares 
cranianos, estimuladas por impulsos provenientes do Córtex e do estriado (uma 
formação sub-cortical, em baixo do cérebro), respondem pelas alterações 
fisionômicas dos estados afetivos: expressões de raiva, alegria, tristeza, ternura, 
etc. 

Área tegmental ventral 

Na parte mesencefálica (superior) do tronco cerebral existe um grupo 
compacto de neurônios secretores de dopamina - área tegmental ventral - cujos 
axônios vão terminar no núcleo accumbens (é um local de convergência para 
estímulos procedentes da amígdala, hipocampo, área cingulada anterior e parte do 
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lobo temporal. Devido às suas conexões aferentes e eferentes o núcleo accumbens 
desempenha importante papel na regulação da emoção, motivação e cognição). A 
descarga espontânea ou a estimulação elétrica dos neurônios desta última região 
produzem sensações de prazer, algumas delas similares ao orgasmo. Indivíduos que 
apresentam, por defeito genético, redução no número de receptores das células 
neurais dessa área, tornam-se incapazes de se sentirem recompensados pelas 
satisfações comuns da vida e buscam alternativas "prazerosas" atípicas e nocivas 
como, por exemplo, alcoolismo, usuário de cocaína, compulsividade por alimentos 
doces e pelo jogo desenfreado. 

Septo 

Anteriormente ao tálamo, situa-se a área septal, onde estão localizados os 
centros do orgasmo (quatro para a mulher e um para o homem). Certamente por 
isto, esta região se relaciona com as sensações de prazer, principalmente aquelas 
associadas às experiências sexuais. 

Área Pré-frontal  

A área pré-frontal compreende toda a região anterior não motora do lobo frontal. Ela 
se desenvolveu muito, durante a evolução dos mamíferos, sendo particularmente 
extensa no homem e em algumas espécies de golfinhos. Não faz parte do circuito 
límbico tradicional, mas suas intensas conexões bi-direcionais com o tálamo, 
Amígdala e outras estruturas sub-corticais, explicam o importante papel que 
desempenha na gênese e, especialmente, na expressão dos estados afetivos. 
Quando o Córtex pré-frontal é lesado, o indivíduo perde o senso de suas 
responsabilidades sociais, bem como a capacidade de concentração e de abstração. 
Em alguns casos, a pessoa, conquanto mantendo intactas a consciência e algumas 
funções cognitivas, como a linguagem, já não consegue resolver problemas, mesmo 
os mais elementares. Quando se praticava a lobotomia pré-frontal, para tratamento 
de certos distúrbios psiquiátricos, os pacientes entravam em estado de 
"tamponamento afetivo", não mais evidenciando quaisquer sinais de alegria, 
tristeza, esperança ou desesperança. Em suas palavras ou atitudes não mais se 
vislumbravam quaisquer resquícios de afetividade. 
 
(Fonte: Sistema Límbico: O Centro das Emoções - Celia Regina Russo Pagano --São Paulo - 
2003) 
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Papel das Estruturas Cerebrais na Formação das Emoções: 

um pouco de historia e de teoria 

 
William James, no fim do século passado, propôs que um indivíduo após 

perceber um estímulo que o afeta, sofre alterações fisiológicas perturbadoras: 
angústia, palpitações, falta de ar, etc. O reconhecimento desses sintomas pelo 
Cérebro é que gera a emoção. Pode-se dizer que as sensações físicas são as 
emoções.  

Walter Cannon em 1929 apresentou outra teoria contrapondo a de W. James 
que também teve sua teoria modificada por Phillip Bard. 

A teoria de Cannon-Bard diz que quando um indivíduo encontra-se diante de 
um acontecimento que de alguma forma, o afeta, o impulso nervoso atinge 
primeiramente o tálamo e a mensagem se divide. Uma parte vai para o Córtex 
Cerebral, onde as experiências subjetivas de medo, alegria raiva, tristeza se 
originam. Uma outra se dirige para o Hipotálamo, o qual determina os sintomas 
(alterações neurovegetativas periféricas). Segundo essa teoria as reações 
fisiológicas e a experiência emocional são simultâneas. 
O erro dessa teoria foi considerar o tálamo como centro inicial para a emoção. 

Em 1937, James Papez (já falamos dele anteriormente) afirmaria que a 
emoção não é função de centros cerebrais específicos e sim de um circuito que 
envolve quatro estruturas básicas, interligadas por feixes nervosos: 

 

O Hipotálamo com seus corpos mamilares O núcleo anterior do tálamo 
O Giro Cingulado O Hipocampo 

 

Este circuito (O Circuito de Papez) atuando harmonicamente, é o responsável 
pelo mecanismo de elaboração das emoções (funções centrais das emoções), bem 
como dos sintomas (expressões periféricas). 

Em 1949, Paul Mac Lean reafirmou a importância do Hipotálamo na expressão 
emocional e do Córtex na experiência emocional. Observando que a estimulação de 
regiões rinencefálicas, como o Córtex cingulado, a amídala e o Hipocampo, 
produziam reações autonômicas, passou a chamar o rinencéfalo de Cérebro visceral. 
Segundo MacLean, o Cérebro visceral é o elo e ligação entre o NeoCórtex e o 
Hipotálamo. O NeoCórtex detém o domínio das funções cognitivas e o Cérebro 
visceral comanda a organização do comportamento afetivo em impulsos básicos 
como a atenção de alimento, defesa e reprodução. Em 1952, após a publicação da 
teoria do Cérebro visceral, MacLean introduziu a expressão 'sistema límbico' 
baseando-se na nomenclatura utilizada por Paul Broca (Broca denominou o Córtex 
medial de Córtex límbico). 

O sistema límbico foi descrito como um circuito de estruturas corticais e sub-
corticais responsável pela gênese e controle das emoções. MacLean retomou e 
ampliou a teoria de Papez adicionando a Amígdala, o Septo e o Córtex pré-frontal, e 
integrou-a aos achados de H. Kluver e P. Bucy (1937) que publicaram uma série de 
trabalhos relatando os efeitos de lesões nos lobos temporais de macacos. 
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Hoje enquanto alguns consideram a formação reticular como componente 
deste sistema, outros seguem o ponto de vista de MacLean (Machado, 1993), e 
outros, como Joseph LeDoux não aceitam a idéia da existência de um grande 
sistema cerebral emocional, responsável pela gênese e controle das mais diversas 
emoções. Sabe-se que o Hipocampo, estrutura central na gênese da emoção 
segundo Paul MacLean, tem uma participação menor nas funções emocionais e 
autonômicas que na cognição (LeDoux, 1998). Alterações no Hipocampo, corpos 
mamilares e outras regiões do Circuito de Papez, como o tálamo anterior, exercem 
efeitos relativamente insignificantes sobre as funções emocionais, mas produzem 
graves distúrbios na memória. Além disso, outras regiões não incluídas no sistema 
límbico, como algumas estruturas mesencefálicas, têm participação fundamental na 
gênese e regulação das reações emocionais. 

LeDoux sustenta que as emoções possuem grande valor adaptativo para o 
indivíduo. Porém, se diferentes emoções estão associadas a diferentes funções de 
sobrevivência - proteção contra o perigo, alimentação, reprodução, cuidados com a 
prole - cada uma delas provavelmente requer diferentes sistemas cerebrais. 

Emoções diferentes possivelmente são mediadas por redes cerebrais distintas, 
módulos diferentes, não havendo assim um único sistema emocional no Cérebro, 
mas vários. Neste sentido, há fortes indícios da existência de um sistema cerebral 
responsável pelo processamento de informações aversivas e organização das 
respostas comportamentais a situações de perigo (Graeff, 1990; Brandão et al, 
1993; LeDoux, 1994; Brandão et al., 1999). Graeff (1981) levantou a hipótese da 
existência de um sistema anátomo-funcional envolvido com o comando de 
comportamentos defensivos e a elaboração de estados motivacionais e emocionais 
aversivos e denominou-o de sistema cerebral aversivo (Hipotálamo dorsomedial, 
núcleo presente no centro do Hipotálamo; as camadas profundas do colículo 
superior, área incluída no mesencéfalo; a Amígdala e a matéria cinzenta 
periaquedutal dorsal, região sub-cortical chamada substância cinzenta: uma das 
principais coordenadoras das reações emocionais). 

Ao longo do processo evolutivo foram sendo selecionados circuitos e 
mecanismos cerebrais relacionados ao comportamento defensivo possibilitando aos 
organismos enfrentar as situações de perigo da vida cotidiana. Talvez nem todas as 
formas de comportamento emocional possuam uma longa história evolutiva como o 
medo. A culpa e a vergonha, por exemplo, podem ser emoções especificamente 
humanas. 

Entretanto, o comportamento humano de defesa exibe grandes semelhanças 
com o comportamento de defesa de outras espécies. Assim, estudando as reações 
de medo em animais podemos entender o medo no ser humano. 
Embora as espécies tenham suas próprias formas de reagir ao perigo, a similaridade 
dos padrões de respostas é a regra. Na verdade não são as formas de expressão do 
medo, mas sim os diferentes estímulos que ativam o sistema de defesa que 
diferenciam as reações de medo em seres humanos e em outros animais. Cada 
animal é capaz de detectar as situações de perigo específicas para ele, mas o uso 
das estratégias de reações - fuga, imobilidade, agressão, submissão e os ajustes 
fisiológicos gerais são comuns a todas as espécies. 

Os sinais de perigo são de dois tipos: inatos e aprendidos. Os inatos dizem 
respeito àquelas situações que ao longo da evolução filogenética foram selecionadas 
como fontes de ameaça à sobrevivência de uma espécie. Outros estímulos podem 
passar a sinalizar perigo através de processos de condicionamento clássico de medo, 
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ou seja, de aprendizagem. Isto ocorre quando estímulos aparentemente inofensivos 
são associados a estímulos aversivos. Similarmente, uma pessoa pode tornar-se 
apreensiva e amedrontada na presença de outra pessoa ou algo que anteriormente 
lhe infligiu dor ou extremo desconforto. 

Um grande passo foi dado nestas últimas décadas com a identificação de 
estruturas neurais envolvidas especificamente no processamento de transmissão das 
informações dos sinais de perigo, na organização e expressão das reações 
fisiológicas e comportamentais a estes estímulos, bem como na consciência da 
experiência emocional de medo.  

Estímulos ambientais que desencadeiam medo representando fontes de perigo 
ou ameaça à integridade do organismo, ativam um circuito altamente integrado de 
estruturas cerebrais comuns ao Cérebro de mamíferos. O conhecimento científico 
dos processos cerebrais envolvidos nas emoções teve sua origem com o estudo do 
sistema cerebral de defesa e sua emoção correlata: o medo. 

Este modelo leva em consideração as estruturas envolvidas desde a percepção 
do estímulo potencialmente perigoso às envolvidas nas reações comportamentais e 
fisiológicas típicas deste estado emocional. Segundo LeDoux os estímulos ambientais 
que sinalizam perigo atingem o tálamo. A mensagem proveniente do tálamo atinge 
os núcleos laterais da Amígdala, a porta de entrada desta estrutura. Após detectar 
um estímulo potencialmente ameaçador, a Amígdala organiza uma série de 
respostas fisiológicas e comportamentais visando a defesa do organismo. 

LeDoux (1998) defende que o Cérebro detecta determinados sinais de perigo 
e organiza os padrões de fuga/luta antes mesmo que tenhamos a consciência plena 
do estímulo que causou medo. As reações fisiológicas e comportamentais exibidas 
ante um sinal potencialmente perigoso são coordenadas pela Amígdala através de 
informações provenientes diretamente do tálamo. Porém, alguns milésimos de 
segundo depois, o indivíduo pode se dar conta de que não se tratava de um estímulo 
ameaçador. Este tipo de análise mais refinada é feita pelas áreas sensoriais do 
Córtex Cerebral através do seguinte trajeto: os impulsos nervosos que carregam as 
informações  de perigo chegam ao tálamo, passam pelo Córtex Cerebral e, de lá, 
são repassados novamente para a Amígdala.  

Por se tratar de um trajeto um pouco mais longo, essas informações mais 
refinadas das áreas sensoriais do Córtex cerebral, informando não se tratar de uma 
situação de ameaça à sobrevivência do indivíduo, levam mais tempo para atingir a 
Amígdala do que aquelas provenientes diretamente do tálamo. De acordo com 
LeDoux, o balanço entre essas duas informações, uma genérica e extremamente 
rápida, e a outra mais refinada porém mais lenta, apresenta claras vantagens 
adaptativas para os animais diante de estímulos ambientais que representam fontes 
de perigo para sua integridade física.  

É muito mais vantajoso reagir pronta e defensivamente a um galho de árvore 
que pareça uma cobra que tomar a decisão de fuga ou luta alguns milésimos de 
segundo mais tarde enquanto a Amígdala aguarda informações mais refinadas de 
áreas corticais. De uma maneira ou de outra, todas as informações neurais dos 
estímulos que sinalizam perigo atingem a Amígdala. A Amígdala compõe-se de 
aproximadamente 12 subnúcleos e nem todos têm participação no medo. Somente 
lesões nos núcleos que fazem parte do circuito aversivo interrompem este estado 
emocional. Humanos e outros animais perdem a capacidade de reagir aos sinais de 
perigo após lesões na Amígdala. 
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António Damásio (1996) realizou importantes estudos com uma paciente cuja 
lesão se restringia apenas à Amígdala. Numa das pesquisas, em um teste específico 
para detectar expressões faciais, ela foi incapaz de identificar corretamente as 
expressões de medo.  

Lesões dos núcleos lateral ou central da Amígdala abolem o conjunto das 
reações endócrinas, autonômicas e comportamentais de medo. Parece, portanto, 
que a função da Amígdala é a de avaliar os estímulos provenientes do meio 
ambiente, sinalizando para a matéria cinzenta periaquedutal e Hipotálamo o grau de 
perigo ou ameaça que representam para o organismo. Diante do perigo e alguns 
segundos depois das reações fisiológicas e comportamentais imediatas, outro 
processo fisiológico entra em cena. Trata-se de uma resposta hormonal regulada 
pelo Hipotálamo paraventricular (núcleo anterior do Hipotálamo com funções da 
conservação da água) e Córtex da glândula supra-renal. Após receber a informação 
do núcleo central da Amígdala sobre um perigo real ou potencial, os neurônios do 
núcleo paraventricular do Hipotálamo dão início a uma série de reações hormonais 
em cascata.  

Estes hormônios mobilizam várias reações fisiológicas que incluem desde o 
aumento dos níveis de glicose no sangue, fornecendo fontes adicionais de energia 
para uma eventual resposta de luta ou fuga, até efeitos sobre os sistemas 
imunológico e cicatricial a fim de restaurar eventuais danos físicos ao organismo. 
Não estando mais na presença de sinais de perigo ou situações de estresse, os 
níveis sistêmicos dos hormônios esteróides no organismo tendem a diminuir e voltar 
ao nível basal.  

Esta regulação é feita por intermédio de um sistema de retroalimentação 
negativa Sabe-se hoje que o Hipocampo além de intimamente relacionado à 
memória, também está envolvido nesta regulação. A ligação desses hormônios em 
receptores esteróides do Hipocampo faz com que esta estrutura dispare uma ordem 
de comando para que o Hipotálamo paraventricular interrompa a liberação 
hormonal. 

Enquanto a Amígdala reage aos estímulos de perigo e, através do comando do 
Hipotálamo paraventricular, desencadeia o processo de liberação hormonal, o 
Hipocampo atua no sentido oposto inibindo a liberação hormonal. 
 
(Fonte: As Bases Neurais da Emoção–Uma Revisão desde o Século XIX à Atualidade-Ana 
Cristina Troncoso: http://www.edumed.org.br/cursos/neurociencia/01/Monografias/bases_ 
neurais_emocao.doc) 
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Falando das emoções e dos sentimentos 

Wallon (1992) coloca que a emoção traz consigo a tendência para reduzir a 
eficácia do funcionamento cognitivo; neste sentido, ela é regressiva. Mas a 
qualidade final do comportamento no qual ela está na origem, dependerá da 
capacidade cortical de retomar o controle da situação. Se for bem sucedida, soluções 
inteligentes serão mais facilmente encontradas, e neste caso a emoção se reduzirá. 
É quando ela não consegue transmutar-se dessa maneira em ação mental ou 
motora, isto é, quando permanece emoção pura, que produz os efeitos descritos 
como desorganizadores por várias teorias.  

Entretanto, por outro lado, as paixões não se reduzem somente ao conflito, a 
passividade e a regressão. Elas também são progressivas e trazem cores, 
acompanham o desenvolvimento dos acontecimentos, sacodem a inércia e a 
monotonia, dão sabor à existência apesar dos incômodos e das dores. A total apatia, 
a falta de sentimentos e de ressentimentos, a incapacidade de alegrar-se e 
entristecer-se, de estar plenos de amor, desejo e cólera, não equivaleria à morte? “A 
ausência da paixão... hoje é o verdadeiro pecado”. (Bodei 1995) 

Para A. Damasio (96), a emoção e o sentimento são na verdade 
indispensáveis para a racionalidade. Os sentimentos encaminham-nos na direção 
correta, levam-nos para o lugar apropriado do espaço de tomada de decisão, onde 
podemos tirar partido dos instrumentos da lógica. Somos confrontados com a 
incerteza quando temos de fazer um juízo moral, decidir o rumo de uma relação 
pessoal, escolher meios que impeçam a nossa pobreza na velhice ou planejar a vida 
que se nos apresenta pela frente. As emoções e os sentimentos, juntamente com a 
oculta máquina psicológica que lhes está subjacente, auxiliam-nos na assustadora 
tarefa de fazer previsões relativas a um futuro incerto e planejar nossas ações de 
acordo com essas previsões. 

Isso quer dizer que emoção, sentimento e regulação biológica desempenham 
um papel na razão humana. Ou seja, sentimentos não são nem intangíveis, nem 
ilusórios. São tão cognitivos como qualquer outra percepção. Os sentimentos 
permitem-nos entrever o organismo em plena agitação biológica e vislumbrar alguns 
mecanismos da própria vida no desempenho de tarefas. 

Se não fosse a possibilidade de sentir os estados do corpo, que estão 
inerentemente destinados a ser dolorosos ou aprazíveis, não haveria sofrimento ou 
felicidade, desejo ou misericórdia, tragédia ou glória na condição humana...  

A emoção e os sentimentos constituem a base daquilo que os seres humanos 
têm descrito há milênios como alma ou espírito humano (A. Damásio (1996)). 
A emoção colore ou adultera as idéias, obscurece ou exalta a vontade, fixa ou 
dispersa a atenção, faz sonhar - às vezes, ter pesadelos - e interpenetra a 
personalidade (ou identidade) e o temperamento.  
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O corpo e a emoção 

William Reich e a emoção 

Segundo William Reich (1897-1957), avaliamos a capacidade de sentir de um 
organismo pela sua resposta aos estímulos. Sabemos que um organismo sentiu uma 
excitação quando ele responde por um movimento. “O vivo se expressa por 
movimentos expressivos”. 

A base das funções físicas dos organismos vivos é a expansão e a contração. 
Reich supõe que não existe emoção sem expansão e contração. A emoção depende 
da existência e do movimento de um ser vivo e apresenta uma função somática. Por 
exemplo, a tristeza corresponde a um encolhimento do sistema nervoso autônomo. 
Assim, a energia biológica governa tanto o psíquico como o somático, fazendo 
prevalecer uma unidade funcional. Segundo esse conceito, o indivíduo é sempre 
considerado como um todo, um complexo que não distingue mente e corpo, isto é, o 
que ocorre na mente é o que está ocorrendo no corpo e vice-versa. Este todo é o 
conjunto de órgãos, músculos e ossos, bem como o corpo do desejo que sente e se 
emociona na interação com outros no ambiente social. 

Contração e expansão, pulsação e fluxo, tensão/carga/descarga/relaxamento, 
são aspectos que designam o funcionamento do organismo. Então, podemos afirmar 
que o ritmo energético fundamental da vida é representado, por exemplo, pela 
respiração, com a contração e expansão dos pulmões, pela digestão, com os 
movimentos peristálticos do estômago e intestino. Esse ritmo energético pode ser 
encontrado tanto nos organismos unicelulares primitivos, quanto nos seres humanos 
em toda sua complexidade. 

É importante associar as sensações, sentimentos e emoções, a ondas em 
movimento interno de um corpo líquido, uma vez que 99% do corpo é formado por 
água, parte da qual, estruturada. Os nervos medeiam tais percepções e coordenam 
as reações, mas os impulsos e movimentos subjacentes são inerentes à carga 
energética do corpo, ao seu fluxo e pulsação naturais. Estes movimentos internos 
representam a motilidade do corpo, distinguindo-se dos movimentos voluntários que 
estão sujeitos a controle consciente. 

Um último conceito fundamental de Reich trata-se da tensão 
muscular/couraça e o seu relaxamento através do aprofundamento da respiração. A 
respiração como processo resolutivo, estabelece as bases por onde se alicerçaram 
todas as terapias corporais que visam um efeito psíquico. Para Reich, a tensão 
muscular deve ser entendida como contração ou movimento espástico crônico, 
representando a forma como todos os conflitos emocionais estão presentes no 
corpo. 

As frustrações e emoções contidas e bloqueadas que se acumulam no corpo, 
distorcem-no e transformam-no num retrato desses conflitos. Assim, revela-se nele 
a maneira como o indivíduo está situado no mundo e com que intensidade vive. A 
respiração está diretamente relacionada ao estado de excitação do corpo. Quando 
estamos calmos e relaxados, a nossa respiração é lenta e suave.  

Em estado de elevada emoção, ela se torna mais rápida e intensa. Quando 
estamos com medo, inspiramos rapidamente e seguramos o fôlego. Se estivermos 
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tensos, a respiração se torna pouco profunda. O inverso também é verdadeiro: 
respirar fundo ajuda a relaxar o corpo. 

Alexander Lowen define a Análise Bioenergética como “uma aventura de auto-
descoberta que busca entender o ser humano, através da compreensão dos 
processos energéticos do corpo e de como esses atuam na mente”. 

Nesses processos, considera-se a energia que é produzida através da 
respiração e do metabolismo, carga e descarga de energia nos movimentos 
realizados. Estas são as funções básicas da vida. A quantidade de energia que temos 
e como a usamos, determina a forma como estamos na vida. 

Os processos energéticos do nosso corpo estão relacionados ao seu estado de 
vitalidade. Quanto mais vigorosos estamos, mais energia temos. Rigidez e tensão 
crônica diminuem a vitalidade e rebaixam sua energia. 

Quando buscamos nosso auto-conhecimento através da linguagem expressiva 
do organismo, dificilmente traduzível em palavras, caminhamos em direção à 
espontaneidade e à descarga energética emocional. 

Uma emoção é o movimento de resposta a um estado de excitação de prazer 
ou de desprazer. 
 
(Fonte: Cecília Carmen Jacinto Andrade Psicóloga organizacional, mestre e doutoranda em 
psicologia social (PUC-SP ); Maria Ercília Rielli Psicóloga clínica e educacional) 
 

Teoria da Análise Dinâmica Corpórea 

 

Emoções negativas e positivas? A opção de escolher... 

O termo emoções negativas se refere às emoções que produzem uma 
experiência emocional desagradável, como a ansiedade, a raiva e a tristeza, estas, 
consideradas as três emoções negativas mais importantes. As emoções positivas 
são aquelas que geram uma experiência agradável, como a alegria, a felicidade ou 
o amor. 

Mas de verdade o verdadeiro sentido é como vivemos as emoções, há 
pessoas que se regozijam de saberem "controlar" as emoções. Mas, o fato de não 
se comportarem de acordo com esses sentimentos negativos não significa, 
automaticamente, que não estão experimentando as tais emoções negativas. Pode 
não bastar a essas pessoas o controle das manifestações das emoções negativas, 
pois, mesmo controlando as reações de ansiedade, pode haver níveis elevados da 
ativação fisiológica global, de alterações do sistema nervoso autônomo, de 
mudanças no sistema imune, etc. 

Ao invés de se imunizarem contra as emoções negativas, que seria o ideal, 
as pessoas que se dizem "controladas", podem não estar reconhecendo os estados 
emocionais negativos que estão experimentando. Podem estar dissimulando a 
raiva, a ansiedade, o medo ou a tristeza. 

As tentativas de livrar-se (dissimular) dessas emoções negativas nem 
sempre têm êxito, pois algumas pessoas que aparentam certa tranqüilidade podem 
estar desenvolvendo uma alta reatividade fisiológica. São pessoas obrigadas, pelo 
papel social que desempenham, a dissimular sentimentos diuturnamente, mas nem 
por isso significa que não estão, intimamente, experimentando tais emoções. 
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O primeiro fator será de predisposição individual, pelo qual a pessoa tende a 
experimentar maior reação fisiológica diante da emoção. Significa que essa pessoa 
tem certa excitabilidade exagerada do sistema nervoso autônomo, bem como 
endócrino e imunológico. O segundo fator será que essa reação fisiológica seja 
intensa e crônica, como por exemplo, manter níveis altos de ansiedade ou raiva. 
Portanto, um fator é predominantemente fisiológico e o outro de personalidade. 

Há anos se estudam as características do perfil de resposta de pessoas com 
diferentes transtornos psico-fisiológicos, tais como a hipertensão arterial, a asma, 
a úlcera digestiva, as dores de cabeça, vários tipos de dermatites, etc. Os 
resultados indicam que as pessoas que apresentam tais transtornos costumam ter 
níveis mais altos de ansiedade do que outras pessoas da mesma idade e sexo.  

A mesma emoção negativa pode, ainda, se apresentar com características 
internas ou externas, variando de acordo com a capacidade de controle e 
dissimulação da pessoa. Assim, segundo Cano (Cano-Vindel & Fernández 
Rodríguez, 1999), as pessoas com hipertensão essencial têm níveis maiores de 
raiva interna que os grupos controle, sem hipertensão. Os pacientes com asma, 
por exemplo, apresentam níveis maiores de raiva externa do que as pessoas sem 
asma. A raiva, neste caso, ajudaria a manter níveis altos de ativação fisiológica. 

A maioria das pessoas com estilo repressivo de enfrentamento de suas 
emoções negativas não costuma ter consciência de sua alta ativação fisiológica e, 
inclusive, podem referir-se a si mesmos como pessoas relaxadas, calmas e 
tranqüilas. Na realidade não são bem assim. 

Embora essas pessoas apresentem baixas pontuações nos testes para 
ansiedade, apresentam uma alta ativação fisiológica. Esta alta ativação fisiológica 
continuada será um fator de vulnerabilidade para o desenvolvimento de 
transtornos psico-fisiológicos. Segundo Cano, em testes de laboratório, submetidos 
a tarefas estressantes, os indivíduos com maiores tendências para ocultação e 
dissimulação das emoções apresentaram maior reatividade cardiovascular com 
uma resposta de aumento da pressão arterial diastólica. 

O estilo repressivo de enfrentamento das emoções negativas também é um 
fator que pode introduzir certo grau de imunodepressão (Cano-Vindel, del Rosal, 
Sirgo, Pérez Manga e Miguel-Tobal, 1999). Uma alta ativação fisiológica mantida ao 
longo do tempo pode provocar alterações no Sistema Imunológico que tornam a 
pessoa mais vulnerável a enfermidades infecciosas ou a doenças auto-imunes. 
Assim, por exemplo, pacientes com câncer que apresentam estilo repressivo de 
enfrentamento das emoções têm uma menor expectativa de vida (Cano-Vindel, 
Sirgo y Díaz-Ovejero, 1999).  

Deve ser destacado que as emoções são reações naturais, universais, que 
têm uma finalidade adaptativa, mas, não obstante, quando demasiadamente 
intensas e/ou freqüentes, essas mesmas reações podem provocar alterações 
patológicas na saúde. Se essas emoções não podem ser relacionadas diretamente 
ao desenvolvimento de doenças, no mínimo elas provocam uma alteração no nível 
e qualidade de vida que favorecem o desenvolvimento patológico. A ansiedade, a 
tristeza e a raiva, quando em níveis demasiadamente intensos, ou freqüentes, 
quando se mantêm por um tempo longo, tendem a determinar mudanças na 
conduta, ao ponto de determinar atitudes não sadias, como por exemplo, o 
consumo de fumo, álcool, sedentarismo, apatia, falta de exercícios, transtornos 
alimentares (hipo ou hiperfagia), etc. 
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Assim sendo, podemos dizer que a elevação da pressão arterial diante do 
estresse, por exemplo, parece depender mais da avaliação pessoal (subjetiva) que 
o indivíduo faz da situação do que da própria situação, objetivamente considerada. 
Alguns observadores notaram que os hipertensos tendem ao pessimismo, 
antecipando conseqüências negativas dos fatos e a interação interpessoal e social é 
por eles vivida como fonte de ansiedade e estresse. 

Desde a década de 60, Selye já dizia que a "preferência" de um agente 
estressor por um determinado órgão ou sistema, bem como a intensidade dessa 
resposta, parece ser determinada por fatores condicionantes internos e externos ao 
indivíduo, ou seja, depende de características herdadas e adquiridas. 

De acordo com esse aspecto extremamente pessoal da resposta do sujeito 
ao estresse, podemos entender porque diante de situações semelhantes, os 
diversos indivíduos reagirão de forma diferente. Isso refletirá sempre o modo 
peculiar de cada um avaliar as situações, e o que é estressante para um, pode não 
ser para outro. 

Da mesma forma, também o modo de enfrentar cada situação é peculiar e 
particular a esse determinado indivíduo, conforme sua história, circunstâncias, 
aptidões e personalidade. Essas aptidões pessoais (de personalidade) são quem 
nos oferece maiores ou menores "opções" de enfrentamento da situação. 

E a palavra "opções" foi colocada entre aspas por tratar-se de uma atitude 
intencional e involuntária. Pode-se dizer, então, que a opção mais elaborada de 
enfrentamento seria aquela de encarar a situação conscientemente, objetivamente, 
podendo falar sobre ela, discutir, refletir, superando-a conforme as características 
e os recursos à nossa disposição. Quando não é possível encarar a situação 
objetivamente, seja porque o problema não está sendo consciente, seja porque 
faltam recursos disponíveis à personalidade, a tendência será lançar mão de outras 
formas mais atípicas de enfrentamento.  

A forma mental de enfrentar a situação seria, por exemplo, fantasiar, 
racionalizar, negar, rezar. A maneira emocional de enfrentamento seria deprimir-
se, agredir, culpar os outros ou culpar-se, chorar, gritar. Ainda existem algumas 
atitudes de enfrentamento atípico, que seriam isolar-se, exibir-se, brincar, arriscar-
se, comer, beber, transar, fumar, trabalhar excessivamente e, finalmente, de 
particular interesse à psicossomática, uma maneira somática de enfrentamento, 
representada pelo adoecer. 
Eis algumas "opções" de enfrentamento adotadas pela maioria das pessoas: 
 

1. Olhar o problema objetivamente.  
2. Buscar alternativas para 
enfrentar a situação.  
3. Falar sobre o problema.  
4. Ter esperança de que as coisas 
melhorem.  
5. Procurar apoio com familiares e 
amigos. 
6. Agitar-se fisicamente. 
7. Fumar, beber e usar drogas. 
8. Comer e dormir em excesso. 
9. Adoecer fisicamente. 

10. Gritar e agredir. 
11. Meditar e relaxar. 
12. Isolar-se e ficar só. 
13. Esquecer o problema. 
14. Resignar-se. 
15. Sonhar e fantasiar sobre o 
problema. 
16. Rezar. 
17. Ficar nervoso. 
18. Preparar-se para o pior. 
19. Deprimir-se. 
20. Dedicar-se excessivamente ao 
trabalho. 
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(Fonte: Melo Filho J. – Psicossomática Hoje – Artes Médicas, 1992) 
 

Para entendermos de forma mais clara os processos da somatização devem 
ser considerados, sobretudo, os tipos de resposta emocional resultante da 
avaliação que fazemos da realidade (e dos estressores) e nossos mecanismos 
pessoais e particulares de enfrentamento da situação. A escolha somática para 
eclosão das emoções parece depender de uma série de fatores ou mecanismos, 
desde os mais somáticos aos mais psíquicos. 

Observando-se tanto os animais quanto as pessoas, notamos a presença de 
dois componentes no processo emocional de adaptação do sujeito às exigências da 
realidade. Existe o componente expressivo ou sinalizador e o componente 
comportamental ou de enfrentamento, propriamente dito. 

As manifestações fisiológicas e/ou somáticas resultantes do estresse 
adaptativo, chamadas de somatizações, podem ser entendidas como uma forma de 
falar ou de se expressar. E quanto menos eficientes são os mecanismos mentais ou 
cognitivos de sentir, falar e agir, mais o sistema somático será utilizado para 
expressar emoções. Isso significa que quanto mais "puras" forem as emoções, 
menos somáticas se tornarão.  

A Síndrome Geral de Adaptação, descrita por Hans Selye e posteriormente 
identificada como o próprio estresse é um conjunto de reações fisiológicas e 
eminentemente somáticas, de cunho, sobretudo emocional, que surge quando o 
organismo é compelido adaptar-se a alguma situação alarmante. O processo que 
vai do estresse até o resultado somático final será sempre um processo fisiológico 
e biológico, atrelado às características da espécie, mas, identificar ou considerar 
um estímulo como sendo estressante ou não, será sempre uma atribuição 
emocional e particular do sujeito (não mais e exclusivamente da espécie). 

Na realidade, não será errado chamar o estresse de "extrema ansiedade", 
uma vez que é produto de uma avaliação emocional acerca do potencial 
estressante dos estímulos. Será de natureza ansiosa, na medida em que aparece 
cada vez que o organismo se percebe ameaçado em sua integridade. Podemos, 
então, afirmar que a ansiedade é um estado de tensão interna do indivíduo no 
sentido da adaptação, diante de algo que o ameaça. 

A resposta ao estresse envolve um nítido componente somático e a 
localização dessa resposta neste ou naquele órgão, neste ou naquele sistema 
dependerá, primeiramente, da natureza e intensidade do agente estressante, em 
segundo, da participação da estrutura orgânica do indivíduo e, finalmente, da 
possível hipersensibilidade ou fragilidade constitucional que tornaria tal estrutura 
menos resistente. 
 

O Temperamento 

O temperamento pode ser interpretado como uma predisposição biológica 
para responder emocionalmente de certos modos quando o indivíduo é achado em 
determinados contextos ambientais. Caminhos duradouros de desenvolvimento do 
temperamento variam, do momento que o indivíduo diferencia as características 
dele, presumivelmente como reflexo da variação genética.  

Tem muito a entender respeito ao temperamento, é certo que nossa 
compreensão será fortalecida por um conhecimento mais preciso e identificação do 
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mapa genético dos indivíduos, especialmente se o significado da experiência será 
entendido como expressão genética. 

Nosso conhecimento do temperamento com bases neurocientíficas está 
avançando graças à idéia do temperamento descrita por Kagan e colegas como 
inibição de comportamento. Para isto podem ser pensados como uma predisposição 
para o medo e a fuga, que acontece quando um indivíduo é exposto a um ambiente 
pouco familiar. Kagan construiu uma teoria coerente para o extremo da inibição de 
comportamento que é verificada em indivíduos que têm uma predisposição 
genética em particular a uma atividade excessiva em núcleos da Amígdala. 

A evidência sugere que o extremo da inibição de comportamento pode ser 
um fator de risco para desordens da ansiedade nas crianças pequenas e as 
implicações para a prevenção deste estão se tornando um ponto de interesse para 
pesquisa. Inibição de comportamento pode ser identificada nos primeiros dois anos 
de vida, mas, alguns tipos de experiência em círculo de família podem transformar 
o desenvolvimento do temperamento e suas características, inclusive o fato que a 
tendência para o medo pode não persistir (Kagan, 1994).  

Uma análise psicanalítica infantil das experiências individuais de certas 
crianças e das famílias deles/delas podem contribuir a uma grande compreensão 
destes e outras transações temperamentais de envolvimento ambiental. De modo 
semelhante, tais explorações podem contribuir para melhorar a compreensão do 
que faz diferença em uma variedade, ainda a especificar, de condições de risco e 
incapacidade no desenvolvimento que serão delimitados pela especificação 
genética. 
 

A resposta emocional 

Como se cria esta capacidade de responder em maneira saudável ou não ao 
“estresse”, às emoções? 
A influência das pessoas que cuidem do bebe, da criança é decisiva nesse processo 
de identificação de estressores e escolhas dos modos de enfrentamentos, além da 
nossa bagagem genética. Não esquecendo do período que passamos na barriga da 
nossa mãe. 

Daqui nasce um grande enfoque que a prática clínica tem mostrado que 
grande parte das manifestações somáticas pode ter como componentes básicos, 
uma forma primitiva de expressão e de defesa que é a culpa. O indivíduo aprende 
a falar e se defender com o corpo. Com o corpo ele obtém atenção e cuidados que 
necessita, exprime desejos e fantasias, com o corpo ele enfrenta as situações 
estressantes e, muito provavelmente, com o corpo ele se recrimina e se culpa. 

A utilização do corpo como meio de autopunição merece um destaque 
especial por sua característica psicodinâmica. Essa situação representa uma reação 
e defesa ao estresse interior proporcionado por algum conflito íntimo. É assim que 
o sujeito se impõe o sofrimento.  

Muitas vezes ficam evidentes as condutas mórbidas e auto-destruidoras de 
pacientes poli-traumatizados, portadores de diabetes melito, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, hipertensão arterial, úlceras varicosas, como se eles agissem de 
forma a agravar suas doenças. Costumam ser descuidados, abusam da dieta, 
fumam, comem salgado. 
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Isso não quer dizer que todos os portadores dessas afecções exibem tal 
comportamento auto-destrutivo, mas seus freqüentes "deslizes" em relação aos 
cuidados terapêuticos que deveriam tomar, apontam para uma forma inconsciente 
de perpetuar a doença, como forma de manter o auto-flagelo.  

 
(Fonte: EMOCIONES NEGATIVAS (ANSIEDAD, DEPRESIÓN E IRA) - Cano Vindel, A. Miguel 
Tobal, JJ. Y SALUD. I Congreso Virtual de Psiquiatría 1 de Febrero - 15 de Marzo 2000 
[citado: *]; Conferencia 28-CI-A: 2.000, 
http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa28/conferencias/28_ci_a.htm) 
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Imagem: http://www.psiqweb.med.br/cursos/repres1.html 

 

 
Imagem: http://www.afh.bio.br/nervoso/nervoso1.asp 

 

 
Imagem: http://www.afh.bio.br/nervoso/nervoso1.asp 
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Imagem: McCRONE, JOHN. Como o cérebro funciona. Série Mais Ciência. São Paulo, 

Publifolha, 2002. 
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IMUNOLOGIA 

A imunidade 

As doenças auto-imunes são expressões de um desequilíbrio entre os 
sistemas psicológico, neurológico, endocrinológico e imunológico. A fonte deste 
desequilíbrio é, em geral, o estresse, que pode ser definido como a resposta não 
específica do organismo, em relação à adaptação a estímulos considerados 
anômalos. Cada situação de estresse evoca uma resposta biológica de 
adaptabilidade que tem intensidade, duração e freqüência e testam o nível-limite do 
indivíduo. 

Além dos estressores físicos temos também o estressor emocional, que são 
eventos reconhecidos como perigo para integridade psicobiológica, real ou virtual. A 
resposta a esses eventos comporta reações conectadas com a ativação hipotálamo-
hipófise–corticosurrenal, com relativo envolvimento do sistema imunológico, pelo 
sistema límbico-hipotálamico. 

No momento em que o estressor evoca uma particular avaliação cognitiva, em 
conseqüência uma resposta emocional individual, é capaz de despertar reações seja 
a nível biológico que comportamental. Assim podemos perceber que a resposta é 
uma resposta de adaptabilidade subjetiva e particular. Os fatores que são 
responsáveis pela resposta cognitiva pessoal do estressor são: personalidade, 
fatores genético, constitucionais e adquiridos, tipologias dos relacionamentos 
interpessoais, modalidade da gestão dos eventos, nível sócio-cultural. Esses fatores 
revelam que cada um de nós elabora e age em maneira diferente frente aos eventos 
estressantes. Olhando isso podemos afirmar que não é importante avaliar o 
estressor, mas a reação do indivíduo frente ao estressor. 

A reação ao estresse é uma complexa resposta operada da ativação emocional 
no sistema Límbico, que com as suas conexões com o hipotálamo, induz a ativação 
do sistema nervoso, endócrino e imunológico. Nesse percurso é fundamental o 
sistema neurovegetativo pelas suas repercussões no sistema imunológico, porque a 
resposta neurovegetativo do sistema imunológico atua antes da resposta neuro-
hormonal, ativando o eixo hipotálamo-hipófise–supra-renal. 

O aspecto imunológico é espelho do hábito psicológico subjetivo, assim como 
o hábito postural é reflexo do caráter individual. 

É possível pensar que como temos uma imagem abstrata de nós mesmos 
devemos ter um homólogo relacionado a uma imagem do plano bioquímico. 

Foi observado que pessoas com pouco auto-conhecimento ou com pouca 
percepção de si mesmas ficam mais expostas a fenômenos de auto-agressão 
imunológica.  

Uma condição de não aceitação, provavelmente já presente na fase pré-natal, 
pode ser um problema no mecanismo de auto-tolerância imunológica e 
consequentemente de aceitação auto-gênica, ligada a auto-preservação e a 
autodestruição. 

Considerando o Ser como um processo fluido conectado com as exigências 
orgânicas e ambientais, podemos entendê-lo como um integrador experimental 
correspondente às funções de contato através de como nos relacionamos com o 
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meio e finalizado com a satisfação das nossas exigências ou à adaptabilidade as 
mudanças.  

As frustrações precoces das necessidades induzem a perda de conhecimento e 
impossibilidade de agir através das funções de contato, ensinando a renegar as 
necessidades, e em conseqüência, alienar partes do Ser. Transladado ao plano 
imunológico, o paralelo entre o Ser e o sistema imunológico é forte. O sistema 
Imunológico, neste caso, não nos permite acolher aquilo que podemos assimilar 
(tolerância) e alienar aquilo que é estranho (rejeição).  

Quando interiorizamos um modelo psíquico sugerimos para o sistema 
Imunológico um análogo comportamento. A estrutura característica que mais se 
presta a evocar doenças auto-immunes é aquela na qual a fratura presente entre 
mente e o corpo exprime a negação do direito a existir, correlata à percepção de 
não ser aceito. A intelectualização das emoções (mexer para fora) cria inibição para 
o externo, com prejuízos para a auto-estima e aumento da autodestruição. 

No caminho evolutivo da espécie aparece a faculdade de atribuir valores aos 
eventos vividos. A capacidade de “dar um valor” representa a sensibilidade de um 
indivíduo para entender se aquilo que esta ao seu redor é de seu agrado (positivo ou 
negativo, prazeroso ou doloroso). As emoções são um “resumo” da complexidade do 
estado psico-fisiológico de cada pessoa. Este estado interfere no processo de seleção 
e arquivamento dos eventos com “valor”. 

Assim as emoções que podemos experimentar são reflexos da complexidade 
do nosso habitat natural. É suficiente pensar que a gente lembra o evento que evoca 
a emoção e não o evento em si. As emoções representam assim a moeda de nosso 
relacionamento com o meio externo e que permite distinguir aquilo que é melhor 
daquilo que é pior, tendo cada um de nós uma moeda diferente das outras. 

Então, as emoções influenciam a razão e contribuem à consolidação das 
opiniões, mas é também um patrimônio pelo qual o homem pode tornar-se vítima. 
As emoções são formadas pelo vivido psicológico de cada um de nós, então elas são 
sem igual, mas paradoxalmente igualam-nos a todo o mundo. Elas são 
sentidas/percebidas completamente de modo subjetivo, mas manifestadas pelas 
mesmas expressões físicas; na realidade, elas são manifestadas em modelos típicos 
e estereotípicos de comportamento. Estes modelos estão definidos pelas expressões 
da face, do comportamento e do envolvimento do sistema nervoso autônomo (não 
voluntário). 

A percepção humana é a chave fundamental do processo, foi demonstrado 
que a percepção visiva cria mecanismos de alerta de maneira consciente e 
inconsciente, a conexão não consciente permite respostas mais rápida entre o 
estimulo e áreas corticais (amígdala) do cérebro, criando um mecanismo de resposta 
rápida, no qual a parte consciente não agiu. 

Perceber as emoções ajuda a completar uma escolha válida, por exemplo, 
olhando a expressão da face de quem está na frente. O controle voluntário do 
próprio comportamento, então, nasce da integração de informação consciente e 
inconsciente, porque uma escolha razoável não pode separar-se do conhecimento 
detalhado de todas as conseqüências que pode encontrar. 

 
(Fonte:Dolan RJ. Emotion, Cognition, and Behavior. Science 2002; 298:1191-1194) 
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Anatomia e funcionamento do sistema imunológico 

As relações mais íntimas entre o cérebro e sistema imunológico começaram a 
ser mais bem esclarecidas na década de 70, quando o psicólogo Robert Ader e o 
imunologista Nicholas Conhem realizaram um importante experimento, envolvendo a 
administração em ratos de uma droga imunossupressora, junto com água adoçada 
com sacarina. O sistema imunológico dos ratos fica condicionado ao sabor da 
sacarina; por fim, a administração da água adoçada, isoladamente, levou à 
supressão do sistema imunológico, à doenças e à morte. Oferecem-se provas 
irrefutáveis de que o cérebro poderia influenciar diretamente a imunidade.  

A partir daí, numerosos pesquisadores descobriram diversas conexões 
fisiológicas entre o cérebro e o sistema imunológico. Eles mostraram que as células 
do sistema imunológico podem reagir às substâncias químicas e que as células 
nervosas reagem a mensageiros químicos secretados pelo sistema imunológico, 
estabelecendo uma comunicação plausível entre os dois sistemas.  
Essa descobertas fisiológicas, juntamente com vários estudos clínicos de doenças 
que vão do resfriado comum à AIDS, deram origem à área da Psiconeuroimunologia  

As pesquisas de Ader e dos novos imunologistas criaram uma ponte ente a 
mente e o corpo: a pesquisa experimental demonstra como o condicionamento 
comportamental possa inibir ou intensificar a resposta do sistema imunológico. 
(Ader, 1981, 1983, 1985; Ghanta, Hiramoto, Solvason e Spector, 1985; Solomon, 
1985). 

Há dois tipos fundamentais de imunidade: congênita e aquisitiva. Nós 
nascemos com uma imunidade congênita que constitui uma defesa geral, não 
específica contra todos os invasores. A pele, junto com as secreções ácida e as 
enzimas digestivas do estômago, representam uma primeira linha de imunidade 
congênita. Na segunda linha de defesa achamos o sangue, onde glóbulos brancos e 
numerosas outras moléculas podem atacar e destruir muitos tipos de agentes 
patogênicos invasores. Os glóbulos brancos do sangue são formas de imunidade 
congênita que trabalham como unidade móvel para destruir os invasores estranhos 
no sangue. Eles também são chamados Linfócitos porque são ajuntados no sistema 
linfático do organismo. O adulto humano possui 7.000 glóbulos brancos por 
milímetro cúbico de sangue.  

Há muitos tipos de glóbulos brancos com as seguintes típicas porcentagens: 
Neutrófilos, 62%; Eosinófilos, 2,3%; Basófílos, 0,4%; Monócitos, 5,3% e Linfócito, 
30%. Na imunidade congênita são principalmente os Neutrófilos e os Monócitos que 
destroem as bactérias, os vírus e outras toxinas que invadem o organismo. Os 
Neutrófilos são células maduras que prendem e destroem bactérias e vírus no círculo 
do sangue. Os Monócitos são células imaturas que inicialmente têm uma habilidade 
muito escassa para lutar com agentes patogênicos no sangue. Porém, quando eles 
entram nos tecidos próximos às zonas feridas, eles aumentam em cinco vezes a 
própria dimensões (de 80 mícron, ao tamanho visível a olho nu); tão crescidos, as 
células são chamadas Macrófagos e têm uma habilidade muito grande para lutar 
com agentes patogênicos.  

A imunidade aquisitiva ou de adaptação consiste na habilidade do corpo de 
desenvolver algumas defesas específicas muito poderosas contra tipos particulares 
de bactérias, vírus e toxinas letais. Qualquer substância de tal tipo (bactérias, 
toxinas, etc.), capaz de estimular a atividade do sistema imunológico, é chamada de 
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antígeno. É desenvolvida imunidade adquirida pelo processo de reconhecimento dos 
antígenos e a criação de duas grandes classes de defesas contra eles: a imunidade 
humoral e de imunidade celular. Ambos os tipos de imunidade têm origem na 
medula óssea que produz os fundadores de células. A imunidade humoral é 
constituída pelos fundadores de células produzidos pela medula óssea que 
amadurecem transformando-se em glóbulos brancos, chamado Linfócito.  

As células do sistema imunológico formam um forte exército, cujos principais 
elementos são Linfócitos. Os Linfócitos B ou Células B são células que produzem 
anticorpos circulantes. Os anticorpos são pequenas proteínas membros da família 
das imunoglobulinas, que atacam bactérias, vírus e outros invasores externos 
(antígenos). Os anticorpos se "encaixam" às moléculas de antígeno que atacam 
como uma chave que se ajusta à fechadura. Cada anticorpo ataca apenas um tipo 
de antígeno - p. ex, um vai atacar o vírus do resfriado, enquanto o outro ataca uma 
bactéria - e cada Linfócitos B produz apenas um tipo de anticorpo para cada epítopo 
(epítopo = parte do antígeno que é capaz de estimular a produção de anticorpos 
específicos contra ele).  

Os Linfócitos T ou células-T, não produzem anticorpos. Essas células atacam 
os invasores externos ou trabalham junto com outras células que o fazem ("T" vem 
do Timo, onde essas células se desenvolvem).  

Os vários grupos de células-T possuem diferentes funções: As células-T 
citotóxicas, junto com outras células sangüíneas citotóxicas naturais (NK - Natural 
Killer) patrulham constantemente o organismo em busca de células perigosas. 
Quando encontram essas células-T "associam-se" às células invasoras e liberam 
substâncias químicas microscópicas que as destroem. Cada célula-T citotóxica , 
assim como cada anticorpo, ataca apenas um alvo muito específico: algumas atacam 
células que foram infectadas por vírus, outros atacam células cancerosas e algumas 
atacam tecidos e órgãos transplantados. Cada célula citotóxica natural (NK), por sua 
vez, tem uma ampla gama de alvos e pode atacar tanto células tumorais quanto 
uma variedade de micróbios infecciosos.  

Dois outros tipos de células-T, chamada de células-T "auxiliar ou LThelper" e 
"supressoras" são especialmente importantes devido aos seus efeitos regulatórios 
sobre o sistema imunológico. As células-T auxiliar ajudam os Linfócitos B a produzir 
anticorpos, enquanto as células-T supressores desativam a ação das células-T 
auxiliares, quando o número de anticorpos produzidos é suficiente. Essas células 
comunicam-se entre si produzindo interferons, interleucinas e outros mensageiros 
químicos que governam a atividade das células do sistema imunológico. A proporção 
entre células auxiliares e supressores deve ser equilibrada para a saúde do 
organismo.  

Os leucócitos são distribuídos pelo sangue no sistema linfático do corpo 
inteiro. O sangue vem filtrado continuamente por estes sistemas linfáticos (nódulos 
linfáticos, baço e manchas de Peyer). Se no sangue estão presentes os antígenos, 
estimulam o Linfócito-B para evoluir em células do plasma que pode sintetizar 
alguns anticorpos (moléculas grandes de globulina chamadas imunoglobulina) que 
têm a habilidade específica para destruir um antígeno. Este sistema de descoberta 
dos antígenos fornece as defesas principais contra os vírus e as infecções 
bacterianas e também é implicado nas reações alérgicas. Existem cinco classes 
principais de anticorpos.  

A imunidade celular é desenvolvida quando as células fundadoras viajam da 
medula óssea à glândula do timo que a faz amadurecer transformando-a em 
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Linfócito-T (glóbulos brancos sensibilizados), que destroem os antígenos invadindo-o 
diretamente. Então, alguns deste Linfócito-T viajam, pelos vasos do sangue, até a 
pele, aqui a epiderme produz alguns hormônios os quais subseqüentemente 
facilitam a maturação da célula-T (Edelson e Fink, 1985).  

Deste modo a pele é uma parte intrínseca do sistema imunológico do corpo. 
Há muitas formas de célula-T que pode ajudar ou suprimir outros componentes da 
imunidade humoral e celular (Hokama e Nakamura, 1982; Waksman, 1985). Muitos 
destes componentes imunológicas são expostos às influências psico-sociais (Ader, 
1983; Et de Ghanta para o., 1985). Assim imunidade aquisitiva tem uma história 
evolutiva específica em todo indivíduo e suas funções estão, então, particularmente 
sujeita à influência da informação, adquirido nas primeiras experiências de vida. 
 

Modulação do Sistema Imunológico 

Para entender como a mente pode influenciar o sistema imunológico, é 
necessário que nós observemos um aspecto mais detalhado do modo no quais os 
Linfócitos-T e -B operam: eles têm nas próprias superfícies celulares receptores que 
podem ativar, dirigir e modificar as funções imunológicas deles. Estes receptores são 
a bases moleculares da influência da mente nos Linfócitos. Os receptores são como 
fechaduras que podem ser abertas para começar as atividades das células. As 
chaves que abrem estas fechaduras são moléculas mensageiras psicofísicas: os 
neurotransmissores do sistema nervoso autônomo, os hormônios do sistema 
endócrino e os imunotransmissores do sistema imunológico. A forma e a estrutura 
destes mensageiros das moléculas e dos receptores que se devem encontrar para 
começar a atividade celular oferecem uma visão da natureza arquitetônica da vida e 
da mente. Os sistemas autônomo, endócrino e imunológico podem modular-se 
reciprocamente influenciando um a atividade do outro. O sistema imunológico pode 
produzir comunicações de resposta para o hipotálamo e os sistemas autônomo e 
endócrino pelos imunotransmissores. Nícholas Halle e os colegas dele (Corredor, 
McGillis, Spangelo e Goldstein, 1985) delinearam esta concepção do modo seguinte: 
existe a hipótese que existe circuitos bidirecionais entre o sistema nervoso central 
(SNC) e o sistema imunológico. Os produtos solúveis que parecem transmitir 
informação do sistema imunológico para o SNC incluem timosinas (pode servir como 
imunotransmissor, modulando os eixos hipotalâmicos-hipofisário-supra-renal e das 
gônadas.), linfocinas (substâncias são secretadas por células linfóides e Macrófagos, 
e são dotadas da capacidade de amplificar a inflamação produzida pelas reações 
imunológicas) e certas proteínas. Os peptídeos do opiáceo, o hormônio 
adrenocorticotrófico (ACTH) e o hormônio que estimula a tiróide (TSH) são produtos 
adicionais dos Linfócitos que pode funcionar em circuitos neuroendócrinos 
imunoreguladores. É proposto usar o termo imunotransmissores para descrever 
moléculas que são produzidas de modo predominante por células que fazem parte 
do sistema imunológico, mas eles transmitem sinais específicos e informações aos 
neurônios.  
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NEUROTRANSMISSORES E HORMÔNIOS 
COM PROPRIEDADES IMUNOMODULATÓRIAS 

Glicocorticóide 
Estimula produção de anticorpo, atividade NK, 

produção de citocinas 

Catecolaminas 
Estimula proliferação linfocitária sob estímulo 

mitógeno in vitro 

Acetilcolina 
Diminui o número de Macrófagos e Linfócitos na 

medula óssea 

Hormônios sexuais Controla transformação de Linfócitos 

Endorfinas 
Controla a síntese de anticorpo, ativação de 

Macrófagos e células-T 

Metionia - encefalina 
Estimula em dose baixa, ativação de células-T; em 

altas doses inibe 

Tiroxina Estimula a ativação de LT e anticorpos 

Prolactina Ativos Macrófagos e anticorpos 

Hormônio do crescimento Ativa Macrófagos, síntese de anticorpos 

Vasopressina Estimula a proliferação de LT 

Acitocina Estimula a proliferação de LT 

Peptídeo intestinal vasoativo Controla a produção de citosinas 

Melatonina Aumenta a síntese de anticorpos 

ACTH (o hormônio 

adrenocorticotrófico) 

Controla a produção de sinas do corpo, atividade NK, 

síntese de anticorpos, ativação de macrófagos 

Somatostatina 
Controla a síntese de anticorpos, resposta de 

Linfócitos a mitógenos 

 

Lt - Linfócito T 
Citocinas – moléculas de comunicação entre células imunitária e outra células e 
aparados do corpo. 
 

Apresento, a seguir, este material que fala dos neuropeptídeos: 
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Os neuropeptídeos 
A Phd americana Candace Pert, dirige a seção de Bioquímica do Cérebro, 

Clinical Neuroscience Branch, National Institute of Mental Health, descobriu que os 
neuropeptídeos são moléculas “psíquica”, porque não transmitem somente 
informações hormonais e metabólicas, mas emoções através de sinais psicofísicos, 
diferentes para cada emoção (foram descobertos ate hoje 60 neuropeptídeos). Este 
neuropeptídeos e os receptores foram achados em cada parte do corpo e não 
somente no sistema nervoso. Isso pode significar que o corpo inteiro “pensa” e cada 
célula “vive” emoções e elaboram as próprias informações transmitindo-as para 
outras partes do corpo. 

 
(Fonte: Material de Harris Dienstfrey, relato presentado ao Symposium on Consciousness and Survival, 
25-26 Ottobre, 1985 organizado da Institute of Noetic Sciences e imprimido no “Advances”, Volume 3, 
Numero 3, Estate 1986. Copyright 1986, Institute for the Advancement of Health. );-C. B. Pert, M. R. 
Ruff, R. J. Weber, M. Herkenham, Neuropeptides and their receptors: A psychosomatic network. J. 
Immunol. 1985; 35.2; C. B. Pert, Cybernetics 1985; 1:1; F. O. Schmid, Molecular regulation of brain 
function: A new view. Neuroscience 1984; 13:991; C. B. Pert, M. R. Ruff, R. J. Weber, M. Herkenham, 
op.cit.). 
 

O psicofisiologo frances Jean-Francois Lambert introduziu o conceito que os 
neuropeptídeos são neuromoduladores com funções integradas assim da fala que 
existem sistemas neuropeptídicos, que agem em áreas sinápticas muito grandes 
harmonizando e modulando juntos as centenas de milhares dos impulsos 
elementares que viajam nas vias nervosas, com função mais complexa e de maior 
duração que os neurotransmissores. 

Assim foram individuados (Pancheri, Biondi e outros) grupos de peptídeos 
associados as comportamentos humano, os grupos são quatros:o sistema da ação, o 
sistema de prazer-dor, o sitema da reprodução e o sistema de suporte metabólico 
das funçoes vitais. 
 

Ader (1983) expôs seis tipos de dados experimentais que documentam 
sinteticamente a influência moduladora da mente no sistema imunológico. Aqui uma 
lista dele com algumas referências: 

1) A prova neuroanatômica e neuroquímica da inervação do tecido linfóide 
(medula óssea, timo, baço, amígdala, manchas de Peyer, etc.) da parte do sistema 
nervoso central (Bulloch, 1985). Isto significa que a mente (pelo sistema nervoso 
central) tem um acesso neural direto para modular todos estes órgãos do sistema 
imunológicos. 

2) As observações que a inibição ou a excitação do hipotálamo criam mudanças 
na reatividade imunológica e, vice-versa, que a ativação de uma resposta 
imunológica no corpo será resolvida em mudanças mensuráveis no intemo do 
hipotálamo (Roszman, Cruz, Riachos e Markesbery, 1985, Schleifer e Keller, 1981). 
Do momento que o hipotálamo é regulado pelos centros superiores do cérebro 
(pelas conexões com o córtex límbico), esta intercomunicação entre o sistema 
imunológico e o hipotálamo pode ser exposta à ação moduladora da mente. 

3) A descoberta que os Linfócitos tem alguns receptores para os hormônios do 
sistema endócrino e para o neurotransmissores do sistema nervoso autônomo 
(Cohn, 1985; Wybran, 1985). Isto significa que todos os efeitos moduladores da 
mente no sistema autônomo e naquele endócrino também podem ser comunicados 
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ao sistema imunológico. Esta conclusão também acha confirmação no ponto que 
segue. 

4) O teste que as alterações da função dos hormônios e o neurotransmissores 
modificam a reatividade imunológica e, vice-versa que a reação que provocam uma 
resposta imunológica é acompanhada por mudanças dos níveis hormonais e dos 
neurotransmissores (Besedovsky, do Rey e Sorkin, 1985; Corredor e Goldstein, 
1985). 

5) Os dados que documentam o efeito de interferências de comportamento, 
compreendido o condicionamento, em variados parâmetros da função imunológica 
(Ader, 1985,; Gorczynski, Macrae e Kennedy, 1982). 

6) Os estudos experimentais e clínicos nos quais é achado que fatores 
psicológicos como a tensão (Palmblad, 1985, Stein et al, 1985) e a depressão (Stein 
et al., 1985) influenciam a instalação de processos patológicos. Maclean e Reichlin 
(1981) também notaram muitos modos indiretos de acordo com os quais a mente 
pode modular a resposta imunológica por mudanças do comportamento. Estes 
modos incluem a modificação da dieta, dos ritmos circadiano, dos ciclos dormir-
vigília, da temperatura do corpo, do volume do sangue e as reações vasculares.  
Foram desenvolvidos vários experimentos usando a imaginação para tentar 
modificar o sistema imunológico congênito (Neutrófilos elementos fundamentais do 
sistema imunológico), foi demonstrado como era possível melhorar a capacidade dos 
Neutrófilos para destruir agentes patogênicos. (Schneider, Smith e Witcher (1984)). 

Também foi demonstrado como com a meditação é possível modular a 
resposta do sistema imunológico adquirido (Smith e McDaniel (1983)) assim que 
podemos dizer que o ser humano tem capacidade, em geral, de regular o próprio 
sistema imunológico ou de desenvolver esta capacidade. 

Bowers e Kelly (1979) lembram que o nosso corpo produz células cancerosas 
ao longo da nossa vida, com um processo natural, sem a formação de tumores 
clinicamente reconhecíveis. Isto é ilustrado pelo fato que até mesmo nos bebês uma 
forma particular de célula cancerosa (o neuroblastoma) é muito mais 
freqüentemente encontrada do que apenas na incidência clinicamente verificada da 
doença. Para o outro extremo da escadaria da vida, praticamente todas as autópsias 
de homens de 50 anos ou mais revelam a presença de células cancerosas na 
próstata, embora o caso clínico não esteja claro na maior parte deles. De momento 
que apesar da maioria dos indivíduos produzirem células cancerosas continuamente, 
eles não desenvolvem o tumor, é evidente que o organismo tem que ter um sistema 
natural de vigilância imunológica que descobrem e destroem as células cancerosas 
antes delas se transformarem clinicamente em tumores evidentes. Descobriu-se que 
a secreção, induzida por estresse, de adrenocorticosteróides provoca a neutralização 
deste sistema natural de vigilância imunológica.  

As diferenças individuais no comportamento, nos estilos pessoais de 
enfrentamento dos conflitos, nos traços de personalidade e psicológicos podem 
acompanhar diferentes características imunológicas. Amkraut, em 1972, percebeu 
que ratos dotados de maior comportamento de luta espontânea mostravam maior 
resistência imunológica à indução de vírus tumorais. Kamen-Siegel constatou em 
idosos que um estilo pessimista em relação à vida se correlacionava com baixa 
imunidade. 

De um modo geral, as anormalidades imunológicas que ocorrem junto com 
transtornos psico-emocionais devem ser divididas em dois grupos; aquelas 
associadas às desordens afetivas e aquelas associadas à esquizofrenia. 
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 Aparentemente, no caso das desordens afetivas (depressão) a baixa 
imunidade apareceria como conseqüência e, no caso da esquizofrenia, como causa 
ou como fator importante. De qualquer forma, a constatação da contribuição de 
processos imunológicos em doenças mentais e vice-versa é muito problemática. 

Toda forma de derivante de tensão/estresse, de uma mudança significante de 
vida (por exemplo, morte de um membro da família, mudança de trabalho, etc.) 
podem ativar o eixo cortico–hipotalamico–pituitário-adrenalinico criando a produção 
de corticosteróide que neutraliza o sistema de vigilância imunológica. Os corticóides 
atuam no núcleo das células retardando a multiplicação celular e isso impede a 
expansão clonal leucocitária. Em resposta à mudança estressante de vida observa-
se uma diminuição na atividade das NK (natural Killer) exterminadoras naturais. A 
boa habilidade em lidar com desafios (poucos sintomas diante de um considerável 
estresse) estava associada com uma alta atividade celular NK exterminadora 
natural. O uso da sugestão hipnótica para intensificar ou deprimir a imunidade 
celular e resposta às injeções de antígenos foi bem comprovado por diversos 
autores.  

A ansiedade, a depressão e baixa auto-estima são fenômenos associados com 
uma hipoatividade do sistema imunológico. Locke e outros (1984) descobriram, por 
exemplo, que os sintomas de ansiedade e depressão em resposta para uma 
mudança de vida estressante eram índice de uma insuficiente habilidade de 
adaptação, criando assim diminuição na atividade das células que servem como 
killer naturais; de outro lado, uma boa capacidade de adaptação (poucos sintomas 
em comparação a uma tensão de mudança considerável de vida) era associada com 
uma atividade mais elevada das células killer natural. 

As investigações sobre as contribuições do bom humor para a saúde são mais 
recentes e menos numerosas que os estudos sobre os efeitos danosos da tristeza, 
da angústia e da raiva. 

Mas um recente estudo sobre a atividade das células tipo Natural Killer (NK), 
importantes na imunidade contra tumores, mostrou os efeitos de programas que 
estimulam o riso e o bom humor no aumento da atividade desses componentes 
imunológicos, ao mesmo tempo em que os estados depressivos enfraqueciam esse 
aspecto da defesa orgânica (Takahashi, 2001). 

Saber com que meios o corpo distingue antígenos (ou substâncias estranhas) 
do que é dele por natureza é o problema que conduz a ciência imunológica: 
realmente é esta a distinção entre o eu e o não eu, essa capacidade vem diminuída 
durante uma disfunção imunológica.  
Nemiah, Freyberger e Sifneos (1976) avançarão a hipótese que os pacientes com 
distúrbios psicossomáticos tenham um modelo “imperfeito” de conexões associativas 
entre o córtex e o sistema límbico. 

A atividade neural de que é normalmente associado com processos 
emocionais não são experimentados nas vias corticais superiores do cérebro, mas 
são curto-circuitada através do hipotálamo e suas diretas associações com o sistema 
autônomo, endócrino e imunológico. Talvez os sintomas psicossomáticos sejam, 
então, uma forma de linguagem corporal que age como substituto para a falta de 
linguagem oral (hemisfério esquerdo) e daquele emocional - imaginativo (hemisfério 
direito), esta condição também foi chamada “incapacidade para elaborar fantasias”. 

Uma explicação psicodinâmica mais convencional para Erickson e Rossi (1979) 
foi fundada no princípio da negação, remoção e/ou de repressão da experiência do 
hemisfério direito, de forma que o hemisfério esquerdo fique privado das 
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informações necessárias para expressar o problema com palavras. A corrente de 
informações que flui continuamente vem bloqueada, em curto circuito, ou desviada 
de forma que o corpo é abandonado para elaborar daquela informação, que seria 
melhor enfrentar a nível mental de que maneira sintomática. 

Desde 1984 Blalock se referia ao Sistema Imunológico como uma espécie de 
"sexto sentido" orgânico, remetendo informações, do ambiente e acessível aos cinco 
sentidos, ao cérebro. Para ele, as evidências da interação entre Sistema Imunológico 
e elementos do Sistema Nervoso Central (SNC) incluem: 

1- As alterações psicológicas que ocorrem no início e no curso das doenças 
infecciosas e cancerígenas, bem como nas alergias e doenças autoimunes; 

2- As evidentes influências dos hormônios do estresse (corticóides e 
adrenalina) na imunidade; 

3- Os constatados efeitos dos neurotransmissores e neuropeptídeos na 
imunidade; 

4- Os muitos efeitos experimentais do estresse na imunidade dos animais e 
dos humanos; 

5- Os efeitos de drogas psicoativas sobre a imunidade; 
6- A correlação das diferenças psicológicas individuais com as diferenças na 

imunidade individual; 
7- A ocorrência de anormalidades imunológicas em doenças psico-emocionais, 

como por exemplo, na depressão, no estresse e na esquizofrenia. 
"Um choque afetivo feliz pode recuperar um paciente com câncer, se ele prova 

novamente, depois do choque, a alegria para viver.” Doutor M. Moirot 
Foi demonstrado que pessoas com depressão possuem uma capacidade menor 

de defesa, Linfócito, em respeito a pessoas sem depressão. Também foi 
demonstrado que pessoa com câncer tem mais possibilidade de viver se tiverem 
uma vida mais conectada com alegria e o prazer. 
A capacidade de adaptação ao estresse resulta fundamental para se ter um sistema 
de defesa forte. Também foi demonstrado que ficar perto de uma pessoa doente 
pode influenciar o próprio sistema de defesa imunológico. 
Foi também demonstrado como todas estes pessoas fazendo parte de grupo de 
relaxamento, de tai-chi, yoga tiveram melhora nas próprias defesas imunológicas. 

Um jornalista americano Norman Cousins, afetado por uma doença crônico 
degenerativa, com a técnica do sorriso voltou a ficar bem e escreveu um livro: “A 
biologia da esperança”. Ele se perguntou: ”Ao contrário da depressão – por 
exemplo, a antecipação dum evento feliz – pode aumentar o número das células 
imunológicas?” E foi assim, ele fez uma análise do sangue, depois de um intervalo 
de cinco minutos onde ele se conectou com estados de alegria e de bem-estar, o 
nível do sistema imunológico melhorou em 200%.  

Podemos pensar em como ter acesso a um Linfócito, como ter acesso a uma 
célula; neste caso acho que C.G. Jung pode nos ajudar através do conceito de 
arquétipo. Ele expõe assim esse conceito (Jung, 1954, pp. 31-32): 

“Nem uma só das idéias ou concepções essenciais é privada de historia e/ou 
de antecedentes. Em última análise, são todas fundadas em formas arquetípicas 
primitivas, cuja evidência sobe novamente para uma época na qual a consciência 
ainda não pensou, mas percebeu. O pensamento era objeto de percepção interior, e 
não do pensado, mas percebido, olhado, ouvido como fenômeno externo. O 
pensamento era essencialmente revelação, não foi inventado, mas se impôs, para 
sua realidade direta. O pensar precede a consciência primitiva do eu que é mais o 
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objeto que o sujeito. Nós não alcançamos até agora o mais alto nível da consciência; 
nós também temos um pensar preexistido do qual nós não percebemos até que nos 
sustentam os símbolos tradicionais, ou, expressando-se como a linguagem dos 
sonhos...” 

Algumas alterações emocionais podem surgir no início e durante o curso de 
muitas doenças autoimunes. Essas alterações podem incluir forte tensão, 
sentimentos de insegurança, retraimento social, dificuldade para expressar 
sentimentos e sensibilidade afetiva muito aumentada. 
Vejamos aqui um elenco de transtornos ligados a partes emocionais: 

ALGUMAS (POUCAS) DOENÇAS PSICOFISIOLÓGICAS 

Transtornos 
cardiovasculares 

enfermidade coronariana, hipertensão arterial, 
arritmias 

Transtornos 
respiratórios 

asma brônquica, síndrome de hiperventilação, rinite 
alérgica 

Transtornos 
endócrinos 

hiper ou hipotiroidismo, doença de Addison, Síndrome 
de Cushing, alterações das glândulas paratireóides, 
hipoglicemia, diabetes 

Transtornos 
gastrintestinais 

transtornos esofágicos, dispepsia, úlcera péptica, 
síndrome do cólon irritável, colite ulcerosa, Doença de 
Crohn 

Transtornos 
dermatológicos 

prurido, hiper-hidrose, urticária, dermatite atópica, 
alopecia areata, psoríase, herpes, vitiligo 

Dor crônica lombalgia, cefaléias, dor pré-menstrual, fibromialgia 

Reumatólogia artrite reumatóide 

Transtornos 
imunológicos 

lúpus, depressão imunológica inespecífica 

 

Existe, também, um relacionamento entre órgãos imunes, como é o timo, o 
baço e a medula óssea, e sistema imunológico; estes órgãos recebem inervação do 
Sistema Nervoso Autônomo, mais precisamente, de sua porção simpática, havendo 
sinapses nas uniões entre os terminais nervosos simpáticos e as células 
imunológicas. Portanto, a imunidade se regula cerebralmente, havendo maior 
influência do córtex cerebral esquerdo na maturação e na função de Linfócitos T, as 
células imunológicas por excelência. 

Entre 1970 e 1990 foram muito expressivos os experimentos de laboratório 
que tentavam comprovar a relação entre Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema 
Imunológico. Nessas duas décadas, chegou-se constatar o despovoamento celular 
do timo em ratos, através da indução de lesões no hipotálamo. Também se 
demonstrou que lesões destrutivas no hipotálamo dorsal levavam à supressão da 
resposta de anticorpos. Isso tudo sugeria que o hipotálamo seria uma espécie de 
base de integração entre o sistema nervoso e imunológico na resposta ao Estresse 
(Moreira, Melo Filho, 1992, Khansari, 1990). 
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A partir de 1990 constata-se também que alterações ocorridas na hipófise 
(pituitária) também poderiam determinar modificações imunológicas, visto que a 
extirpação dessa glândula ou mesmo seu bloqueio farmacológico impedia a resposta 
imunológico no animal de laboratório (Khansari D N, Effects of stress on the immune 
system - Immunol. Today, v.11, no. 5, p.170, 1990). 
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A Imunidade e o Estresse 

O Estresse, como já citei no capítulo especifico, seja ele de natureza física, 
psicológica ou social, é um termo que compreende um conjunto de reações 
fisiológicas, as quais, quando exageradas em intensidade e duração, acabam por 
causar desequilíbrio no organismo, freqüentemente com efeitos danosos. 

Os experimentos relacionando imunidade e estresses em animais foram, sem 
dúvida, a porta de entrada para a Psiconeuroimunólogia.  

As primeiras constatações do Estresse emocional foram relatadas em 1943, ao 
se comprovar um aumento da excreção urinária dos hormônios da Glândula Supra-
renal em pilotos e instrutores aeronáuticos em vôos simulados e, alguns anos antes 
essas alterações já haviam sido suspeitadas em competidores de natação, 
momentos antes das provas. O conceito original de Estresse foi apresentado antes 
(1936) pelo pesquisador canadense de origem francesa Hans Selye a partir de 
experimentos, onde animais eram submetidos a situações agressivas diversas 
(estímulos estressores), e cujos organismos respondiam sempre de forma regular e 
específica. Selye descreveu toda ocorrência do Estresse sob o nome de Síndrome 
Geral de Adaptação, a qual comportava três fases sucessivas: alarme, resistência e 
esgotamento. Após a fase de esgotamento, observava o surgimento de algumas 
doenças, tais como a úlcera péptica, a hipertensão arterial, artrites e lesões 
miocárdicas. 

Existe uma sensibilidade (afetiva) pessoal e particular em cada um de nós, 
constituindo um conjunto de mecanismos do qual o organismo lança mão quando 
reage aos agentes particularmente tidos como estressores, caracterizando a forma 
como cada pessoa avalia e lida com estas situações. Essa sensibilidade pessoal à 
realidade explica por que avaliamos desta ou daquela forma as situações tidas como 
desafiadoras, enfrentando-as ou não, e reagindo a elas de maneiras particulares e 
pessoais, "permitindo" assim que elas exerçam maior ou menor repercussão sobre o 
organismo. 

Como vimos ao estudar Estresse e Alterações Hormonais, uma alteração precoce 
que se observa durante o Estresse é o aumento nos níveis dos hormônios 
corticoesteróides (cortisona) secretados pelas Glândulas Supra-renais. Parece que 
estes níveis se acham em proporção inversa à eficácia dos mecanismos de 
adaptação, ou seja, nos casos com capacidade adaptativa adequada os níveis de 
cortisona não são muitos elevados, mas no caso de pessoas deprimidas, portanto, 
com severas dificuldades adaptativas, esses níveis são maiores. 

A Glândula Supra-renal parece ter um desempenho mais ou menos seletivo no 
Estresse. Em estados de agressão, enquanto a córtex secreta cortisona, a medula da 
glândula também participa, liberando noradrenalina (norepinefrina). Nas situações 
estressoras de tensão e ansiedade a liberação medular privilegia a adrenalina 
(epinefrina). 

Mello Filho reviu esse experimento de 1976, em macacos submetidos a Estresse 
que apresentavam um aumento dos níveis de 17 hidroxicorticóides, catecolaminas 
(adrenalina e noradrenalina), Hormônio Estimulador da Tireóide (TSH) e Hormônio 
do Crescimento (GH), enquanto se observava um decréscimo dos hormônios 
sexuais, invertendo-se essa situação à medida que o animal se recuperava. 
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As catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) afetam as reações imunológicas, 
seja por reação fisiológica, como, por exemplo, a contração do baço, seja por 
estímulo celular através de receptores específicos (adrenérgicos) na membrana 
celular. O certo é que o aumento das catecolaminas inibe as respostas de 
anticorpos. 
As catecolaminas também podem ter sua liberação condicionada a fatores 
neuropsicológicos. Num estudo clássico, conseguiu-se experimentalmente a 
supressão da função imunológica pelo uso de uma substância imunossupressora 
(ciclofosfamida). Mas essa substância era sempre administrada associada a uma 
bebida de gosto muito particular e forte, a sacarina. 

Depois de algum tempo conseguia-se a supressão imunológica administrando 
apenas a bebida com sacarina. O organismo associava, assim, o gosto da sacarina 
com a imunossupressão, caracterizando, portanto, uma alteração imunológica 
importante e desencadeada por condicionamento, já que a sacarina não é 
imunossupressora. Portanto, como vimos até agora, as células do sistema 
imunológico encontram-se sob uma complexa rede de influência dos sistemas 
nervoso e endócrino. Seus mediadores (neurotransmissores e hormônios diversos) 
atuam sinergicamente com outros produtos linfocitários, de Macrófagos e moléculas 
de produtos inflamatórios na regulação de suas ações. 

Experiências dessa natureza sugerem grande variedade de hipóteses sobre a 
influência das emoções na imunidade. Será a crença no remédio tão importante 
quanto o próprio remédio? Será que isso ajuda a explicar o efeito dos placebos e da 
medicina alternativa? Seriam essas hipóteses, capazes de estabelecer relações entre 
os estados de ânimo positivos e o aumento da sobrevida de pacientes portadores de 
AIDS, ou de câncer? 

Alguns estudos, elaborados a partir de experiências com primatas, mostram 
que o apoio social pode ser um importantíssimo modificador dos efeitos deletérios do 
estresse. Isso sugere a importância do apoio ambiental na saúde da pessoa 
estressada. Quando o tipo de resposta do indivíduo ao estresse se caracteriza por 
uma postura de derrota e pessimismo, que são valores culturais, o Sistema 
Imunológico corre sérios riscos. 

Todos os hormônios mobilizados no estresse atuam sobre o sistema 
imunológico, através de receptores específicos situados nas células linfóides. Mas 
para compreender melhor os mecanismos hormonais do Estresse, é importante 
saber que esses hormônios são também produzidos, em pequenas quantidades, por 
Linfócitos. 

Outras substâncias produzidas por Linfócitos e que participam ativamente das 
reações de Estresse são as linfocinas e monocinas. Estas substâncias são secretadas 
por células linfóides e Macrófagos, e são dotadas da capacidade de amplificar a 
inflamação produzida pelas reações imunológicas. Algumas destas linfocinas e 
monocinas podem influenciar glândulas na liberação de alguns hormônios, como é o 
caso da Interleucina 1, que volta a estimular a hipófise na liberação de ACTH. 

Diversos outros produtos inflamatórios, tais como prostaglandinas, etc., 
produzidos nas mais variadas células, sejam elas linfóides ou não, desempenham 
alguma influência sobre o sistema imunológico. Na reação ao Estresse eles atuam 
sobre os Linfócitos T e Macrófagos, estimulando-os ou inibindo-os. 

O estresse agudo em humanos, cuja fisiologia é semelhante às reações de 
luta que se vê no reino animal, geralmente aumenta o número e a atividade das 
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Células-NK. Porém isso só ocorre numa primeira fase dessa atitude de defesa (Coe, 
1987 e Nallibof, 1991). 

O estresse da vida cotidiana, principalmente nas situações mais exaustivas, 
tensas e crônicas, pode afetar uma série elementos imunológicos. Entre essas 
alterações estão as funções de células-T, a atividade de células-NK, a resposta de 
anticorpos, a função dos Macrófagos, a reativação de vírus latentes (como o Herpes 
Simples), entre outras, com severas implicações na saúde global da pessoa (Glaser). 
As relações entre o estresse e infecções são bastante antigas e, inúmeras vezes, 
constatados por trabalhos experimentais, alguns bastante rigorosos (Friedmam). 

Segundo Cohem (1991), existe uma grande variedade de vírus intra-nasais 
capazes de desenvolver alterações imunológicas, tanto através da produção de 
anticorpos, quanto de infecções, como uma forma de resposta aos aumentos no 
grau de tensão psicológica. Cada vez mais trabalhos científicos confirmam efeitos 
danosos do estresse sobre infecções virais e bacterianas. 

Também os hormônios respondem ao estresse, incluindo a adrenalina, os 
corticoesteróides e as catecolaminas. Esses hormônios têm variados efeitos na 
regulação da resposta imune (Buckingham). Em níveis anormais, altos ou baixos, os 
hormônios afetam a imunidade. 

A atividade integrada entre o hipotálamo, a hipófise e as glândulas Supra-
renais, conhecido por eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal, é ativado por eventos 
psicológicos, regulando assim a secreção de hormônios produzidos na hipófise e 
destinados às Supra-renais, como é o caso da corticotrofina (CRF) e do hormônio 
adrenocorticotrófico (ACTH). Esses, por sua vez, terão efeitos diretos na imunidade. 

O hormônio do crescimento, também estimulado por eventos psíquicos, pode 
aumentar as funções dos Linfócitos T e NK em animais de experiência. Os hormônios 
sexuais também afetam a imunidade. A atividade da célula-NK é mais alta na fase 
lútea (o início do ciclo menstrual é marcado pelo primeiro dia de sangramento 
menstrual. A primeira fase do ciclo é chamada fase folicular e tem a duração de 
aproximadamente 14 dias. A segunda fase, após a ovulação ter ocorrido, é chamada 
fase lútea) do ciclo menstrual e é também estimulada pelos hormônios da tireóide. 

A Psiconeuroimunologia está, assim, se desenvolvendo a passos largos, 
colaborando fortemente para apagar o incômodo dualismo ainda presente na 
medicina, o qual separa hermeticamente a mente do corpo. A Psiconeuroimunologia 
contribui para que os pacientes possam compreender que seu corpo é uma 
somatória integrada e indissolúvel do mental com o orgânico, influenciado 
significativamente pela experiência de vida e por sua própria sensibilidade, 
contribuindo não só para a compreensão da fisiopatologia médica como da visão 
holística (da grego “holos” = tudo) da medicina. 

Olhando o homem no contexto holístico não podemos esquecer o fato do 
apoio social ser um importantíssimo modificador dos efeitos deletérios do estresse. 
Em experiências com primatas foi possível entender a importância do apoio 
ambiental na saúde da pessoa estressada. Quando o tipo de resposta do indivíduo 
ao estresse se caracteriza por uma postura de derrota e pessimismo, o Sistema 
Imunológico corre sérios riscos. 

O estresse agudo em humanos, cuja fisiologia é semelhante às reações de 
luta que se vê no reino animal, geralmente aumenta o número e a atividade das 
Células-NK. Porém isso só ocorre numa primeira fase dessa atitude de defesa (Coe, 
1987 e Nallibof, 1991). 
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O estresse da vida cotidiana, principalmente nas situações mais exaustivas, 
tensas e crônicas, pode afetar uma série elementos imunológicos. Entre essas 
alterações estão as funções de Células T, a atividade de Células-NK, a resposta de 
anticorpos, a função dos Macrófagos, a reativação de vírus latentes (como o Herpes 
Simples), entre outras, com severas implicações na saúde global da pessoa (Glaser). 
 
(Fonte: Ballone, GJ, Psiconeuroimunologia, http://sites.uol.com.br/gballone/ 
psicossomática/psiconeuroimunologia.html; George F. Solomon, Psiconeuroinmunología: sinopsis de 
su historia, evidencia y consecuencias -2001, http://www.psiquiatria.com/interpsiquis2001/2713; 
Rossi, E. (1991). L'Eterna Ricerca - I ritmi nascosti dello Stress e della Guarigione nella vita di ogni 
giorno. L'immaginale, 11(7), 87-102; Rossi, E. (1992). Come Creare un Grande Giorno. 
L'immaginale, 12(8), 109-118; Rossi, E. (1993). Che Cos'e La Vita? Dal Flusso dei quanti all'lo. 
L'immaginale, 15(9), 129-143; Material do Dr. M.C. de Mello Motta) 
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A BIODANZA 
 
 
 

“Imagino que a consciência possa ter prevalecido na 
evolução porque conhecer os sentimentos causados pelas 
emoções era absolutamente indispensável pela arte de 
viver. A consciência foi inventada para que pudéssemos 
tomar conhecimento da vida.” 

A. Damásio “O mistério da consciência” pág. 52 
 
O enfoque deste capítulo é a conexão da Biodanza com nossa saúde, em 

especial com o Sistema Imunológico, que é um tema fundamental para o meu 
trabalho de Biodanza com Portadores de HIV.  

 
Para escrever esta monografia li muitos livros, monografias e vários materiais 

da internet, e no final ficou claro que não é possível separar o Sistema Imunológico, 
do Sistema Endócrino e do Sistema Nervoso: os três são partes uma Unidade em 
contínua interação com a mesma finalidade: a Vida, e às vezes a “Sobrevivência”.  

Cada vez mais sinto que a fonte da Vida é Única, as diferenças estão nas 
formas como ela se apresenta. 

Lendo o livro “Microcosmos”, de L. Margulis e D. Sagan, ficou claro para mim 
que aquilo que chamamos de Vida é uma representação de um sistema semi-aberto 
com diferenças, exemplo: o Ser Humano é uma representação, uma Formiga é uma 
outra representação, mas a fonte é Única. O Ser Humano, os outros Seres, as 
Plantas, a Terra, o Universo, a própria Vida podem ser olhados com teorias 
diferentes (interessante ler “A Mente de Deus” de P. Davies), mas no final ninguém 
pode fugir da idéia que cada elemento é parte do Todo e que não se pode olhar uma 
parte se não é inserido dentro um conceito maior: o Grande Mistério da Vida, e 
Biodanza é parte deste mistério. 

 
O que é Biodanza? Quais são os seus fundamentos teóricos? Como atua? 
Quero primeiro lembrar uma definição de Biodanza dada por Rolando Toro, 

antropólogo e psicólogo chileno, criador desta arte, que acho clara e que uso 
sempre: 
 

“Biodanza é um sistema de integração afetiva, renovação orgânica e 
reaprendizagem das funções originárias de vida, baseada em vivências 
induzidas pela dança, pelo canto e por situações de encontro em grupo”. 

 

Gostaria de acrescentar que Biodanza é viver a Vida através da poesia, da 
doçura e da emoção continua. Mergulhamos no mar da Vida que se junta com a Vida 
dos outros Seres (o Grupo) e do Universo inteiro: Somos Um com a Totalidade. Não 
existe a solidão, se não é a gente mesmo que cria isso, e somente com o Amor 
presente na Vida e transcendendo nossos limites corporais podemos Ser Totais. 

Desse ponto, sinto que a Biodanza penetra este Grande Mistério com o 
Inconsciente Vital (Rolando Toro), que se juntou com o Inconsciente Pessoal (S. 
Freud) e Coletivo (C.G. Jung). 
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Rolando assim define Inconsciente Vital: 
 

“O Inconsciente Vital representa o psiquismo das células e órgãos. Significa que 
as células e os órgãos têm memória, sistemas de defesa, afinidade e rechaço, 
solidariedade entre elas e uma riquíssima forma de comunicação. É um verdadeiro 
funcionamento integrado e este psiquismo é que dá origem aos estados de humor. 
Este psiquismo não trabalha com idéias nem com imagens, só responde a estímulos 
externos, principalmente internos e respostas instintivas, defesa imunitária e 
adaptação ao meio ambiente”. 

 

Os Inconscientes estão ligados com os estados de humor relacionados com a 
condição de equilíbrio, vitalidade e saúde do organismo.  

Outros conceitos que a Biodanza introduziu são da Vivência e as cincos Linhas 
de Vivência, que resumem o contínuo pulsar da Vida entre um movimento 
Ergotrópico (conectado com a consciência intensificada de si) e um movimento 
Trofotrópico (conectado com a Regressão), que cada um de Nós vive com a própria 
“dança”, nossa singularidade é estimulada a se expressar na sessão de Biodanza, 
potencializando sua expressão na vida cotidiana. Lembrando que “dança” tem um 
sentido de movimento emocional, físico-celular-atômico. 
 

A VIVÊNCIA 
Vivência é "a experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo em 

um lapso de tempo aqui - agora (gênese atual) abarcando as funções emocionais, 
cenestésicas e orgânicas”. (Rolando Toro 1968).  
A importância do conceito de vivência surge plenamente na Teoria de Biodanza de 
Rolando Toro, que definiu suas características essenciais e propôs um método 
preciso para provocar vivências integradoras capazes de expressar a identidade, 
modificar o estilo de vida e restabelecer a ordem biológica. 
 

CARACTERÍSTICAS DAS VIVÊNCIAS 
1. São subjetivas, isto é, se expressam a partir da identidade de cada 

indivíduo. As vivências experimentadas por cada pessoa são únicas. Pertencem à 
intimidade e muitas vezes são incomunicáveis. 

2. Intensidade variável. A intensidade das vivências é variável segundo a 
sensibilidade de cada pessoa e o tipo específico da vivência experimentada. 

3. São anteriores à consciência. As vivências podem chegar à consciência 
imediata ou tardiamente. 

4. Temporalidade: São produzidas no lapso temporal do "aqui−agora". São 
passageiras, são experiências de "gênese atual" no sentido de Alfred Awersperg. 

5. Dimensão cenestésica. As vivências são sempre acompanhadas de sensações 
cenestésicas, envolvem sensações de prazer, alegria, bem−estar, erotismo, e 
comprometem todo o organismo. 

6. A raiz geradora das vivências é o substrato orgânico do inconsciente vital. 
7. As vivências têm um valor ontológico, isto é, comprometem a realidade do 

ser. 
8. Expressão da identidade: As vivências comprometem a identidade como um 

todo; isto significa que têm influência em todos os estratos orgânicos emocionais e 
existenciais. 

9. Têm conseqüências neuroendócrinas e imunológicas. A vivência é a 
encruzilhada psicossomática, é o processo de transmutação do psíquico em 
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orgânico. Vivências desorganizadoras podem produzir transtornos orgânicos; 
vivências integradoras conduzem a uma elevação da vitalidade e da saúde. 

10. Emocionalidade. É comum que as vivências se combinem dando origem às 
emoções. 

11. Influência sobre o inconsciente vital. As vivências integradoras são o maior 
fator de regulação do inconsciente vital. 

12. As vivências podem ser descritas através do método fenomenológico. Não 
necessitam ser analisadas ao nível da consciência. 

13. Espontaneidade. Como a água de uma vertente, as vivências surgem com 
espontaneidade e frescura, possuem a qualidade do original e têm uma "força de 
realidade" que compromete todo o corpo. As vivências não estão sob o controle da 
consciência; podem ser "evocadas", mas não dirigidas pela vontade. 

14. Expressão original de nós mesmos. O poder reorganizador que possuem as 
vivências se deve a que constituem a expressão original de nós mesmos, anterior a 
toda elaboração simbólica ou racional. As vivências são o dado primordial da 
identidade. 
 

As Cinco Linhas de Vivência 
1- Vitalidade: o desenvolvimento da linha de Vitalidade é gerado estimulando, 
através das danças, o sistema neurovegetativo (simpático-parassimpático), a 
homeostase (equilíbrio interno que se conserva apesar das mudanças 
externas), o instinto de conservação (luta e fuga), a energia para a ação e para 
a resistência imunológica. Basicamente, os exercícios de Vitalidade mobilizam o 
“Inconsciente Vital” que constitui o fundo endotímico, o humor, e os estados de 
ânimo. 
2- Sexualidade: Os exercícios estimulam os movimentos e sensações 
relacionadas com o erotismo, a identidade sexual e a função do orgasmo. Estes 
exercícios permitem o despertar das fontes do desejo e superar a repressão 
sexual. Nós conectam com o prazer de viver. 
3- Criatividade: São estimulados os impulsos expressivos e de inovação, a 
capacidade de criar danças, a criatividade existencial e artística. 
4- Afetividade: Cerimônias de encontro, rituais de vínculo e danças de 
solidariedade, permitem uma reeducação afetiva e o acesso à amizade e ao 
amor. 
5- Transcendência: As danças na natureza, os exercícios na água, as danças 
dos Quatro Elementos, vinculam os participantes de Biodanza com a harmonia 
universal, despertam a atitude ecológica e o acesso à consciência cósmica. 
As cinco linhas de vivência se relacionam entre si e se potencializam 
reciprocamente. 
Nas sessões de Biodanza as cinco linhas de vivência são desenvolvidas de 

forma combinada e são destinadas a se deflagrar em vivências. 
A ativação freqüente de determinados tipos de vivências reorganizam as 

respostas frente à vida. A ação reguladora dos exercícios de Biodanza se exerce 
principalmente sobre a região límbico-hipotalâmica, onde se originam as emoções. 

 
Na prática da Biodanza, com o estímulo de vivências integradoras, podemos 

resgatar a capacidade de mergulhar no processo de cura dentro de Nós, de nos 
conectarmos mais profundamente a Vida. 
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Resumindo, é possivel dizer que ela nos convida à viver dentro um grande fluxo 
contínuo de vida, sendo que, para isso devemos entregar-nos a cada instante como 
único e irrepetivel. 

Cada Ser Humano é parte de uma engrenagem maior, e nosso corpo é um elo 
com tudo e com todo. Somente nós podemos responder pelo nosso agir e suas 
conseqüências, um movimento de ação e reação a nível físico-emocional-espiritual. 
É através essa pulsão de ação e reação (feed-back com a vida) que podemos buscar 
a nossa essência. 

 A nossa Vida é um contínuo fluxo entre o dia e a noite, entre mutações das 
estações, entre o sistema nervoso simpático e parassimpático, entre o bem estar e o 
mal-estar, entre a saúde e a doença; e Biodanza “nos conduz à Arte de Viver, nos 
convida para a grande dança cósmica, seus recursos são também universais: ritmo e 
harmonia musical, movimento orgânico, criação e encontro amoroso. Biodanza é a 
Ars Magna, a Arte Suprema que nos conduz à saúde como expressão da ordem 
cósmica”. Somente partindo de uma imagem integral do ser humano podemos 
conceber a doença como um processo da totalidade e a cura como um ato que 
requer a mais profunda intimidade... 

Devemos encontrar inspiração na medicina xamânica para compreender a 
natureza deste compromisso, que é um compromisso com a vida. 

 
 

Através destes aspectos a teoria e prática da Biodanza mostra como é possível 
resgatar o nosso bem-estar frente a Vida, seja sentimentalmente que 
corporalmente, sabendo que viver significa pulsar, rir e chorar, ser alegre e ser triste 
sem estagnar dentro de um estado , mas seguindo o fluxo da vida, aprendendo a 
ser cada vez mais, construindo nessa dança os caminhos da nossa auto-realização 
existencial. Em cada um de Nos existe um Xamã ou uma Xamã, um Curandeiro ou 
Curandeira, um Deu ou Deusa, cada um de Nós tem o Poder de Ser. E sobre cura, 
apresentamos na tabela abaixo, como transtornos relacionados aos Inconscientes se 
manifestam em problemáticas psicopatológicas, e quais vivências de Biodanza 
atuam na dissolução destas patologias: 

 

INCONSCIENTE PSICOPATOLOGIA EXERCÍCIOS 
 
 

INCONSCIENTE 
 

PESSOAL 
 

 

Transtomos de comunicação 
Dissociação afetivo-motora 
Sentimento de inferioridade 

Repressão sexual 
Incapacidade criativa 

Bloqueio da expressão das 
emoções 

Transtornos graves de 
identidade 

 

Exercícios de integração 
Dês-repressão da 

sexualidade 
Canto do nome 

Expressão de emoções 
Danças criativas 
Acariciamentos 

Encontros 
 

 
 

INCONSCIENTE 
 

COLETIVO 

 

Medos existenciais 
Dificuldade de conectar 

consigo mesmo 
Desvinculação com o 

transcendente 
 

 

Projeto Minotauro 
Os Quatro Elementos 
Círculo dos Arquétipos 
Pressentimento do Anjo 

Retorno a Dionísio 
Missão Argonautas 
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INCONSCIENTE 
 

VITAL 

 
 

Depressões 
Doenças psicossomáticas 

Doenças neoplásicas e auto-
imunes 

Desvinculação com o cosmo 
 

 

Grupo compacto 
Biodanza aquática 

Exercícios de regressão 
Biodanza em argila 
Massagem sensível 

Cerimônia das frutas 
Receber continente 

Jogos de samba 
Transe de suspensão 

 
 

Os exercícios vivênciais de Biodanza estabelecem uma forte relação com os 
Arquétipos, modelos que trazemos em nosso inconsciente e marcados pelo nosso 
percurso existencial, desde o primeiro Homem/Mulher da Terra até hoje; com todas 
as emoções, sentimentos vividos. 

Podemos perceber pela tabela como é ampla a visão da Biodanza frente nossa 
Vida. Biodanza quer um Ser feliz, que possa viver e não esconder-se, que possa ser 
em cada instante com as próprias características, aceitando-se com infinita ternura. 
Biodanza salienta o lado positivo, o lado saudável de cada um, não estimula o jogo 
da “doença” e da “vítima”, a proposta é de mudar o enfoque, mudar o hábito e 
conectar-nos cada vez mais com a Vida.  

Falei até agora do significado da Biodanza, introduzindo conceitos 
fundamentais como o dos Inconscientes e das Vivências. 
Desejo relembrar, também, “Os sete poderes da Biodanza”, que tornam o 
sistema Biodanza um sistema profundo e eficaz. 
 

O Poder deflagrador da Música (Semântica Musical) 
A música é o instrumento de mediação entre a emoção e o movimento 

corporal. 
A música é uma linguagem universal acessível a crianças e adultos de qualquer 

época e região. Sua influência vai diretamente à emoção sem passar pelos filtros 
analíticos do pensamento. 

A identidade é permeável à música e por isso mesmo pode expressar-se 
através desta. 

A música estimula a dança expressiva, a comunicação afetiva e a vivência de si 
mesmo. 

O órgão para sentir a música não é o ouvido mas sim o corpo. 
A Carícia 

A carícia é um dos instrumentos fundamentais de Biodanza. 
As terapias e a medicina em geral possuem geralmente uma alta tecnologia e 

uma semântica sofisticada mas uma total falta de afeto. 
A carícia induz mudanças funcionais a nível orgânico e existencial. 
A carícia desperta a fonte do desejo e expressa a identidade. 
As motivações existenciais se enriquecem pela força do Eros e o desejo de 

amor. 
O desenvolvimento do erotismo é essencial no processo de mudança. 
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A Unidade Música-Movimento-Vivência 
A música utilizada em Biodanza é rigorosamente selecionada em relação aos 

exercícios e às vivências que se pretende alcançar. 
Para selecionar a música se requer preparação em Semântica Musical e 

conhecimentos acerca dos efeitos da música sobre o organismo. 
É necessário encontrar as formas musicais que possam ter "potência 

deflagradora" de respostas emocionais específicas. Assim, por exemplo, propor uma 
dança de alegria com música de acordes depressivos induz processos dissociativos. 

Os centros motores do cérebro e os centros que integram a percepção musical 
com as emoções, começam a atuar em forma dissociada. É necessário trabalhar com 
estruturas coerentes de "Música-Movimento-Vivência" para não induzir processos 
iatrogênicos que, em lugar de integrar, dissociem. 
O Grupo 

O grupo é a matriz do desenvolvimento humano. A socialização compõe um 
fator fundamental na formação da nossa maleável relação com o mundo, 
determinando grande parte de nossos comportamentos futuros. O ser humano, ao 
nascer, se encontra muito imaturo e indefeso, incapaz de gestos mínimos como se 
alimentar ou se deslocar sozinho. Tal condição, comum nos mamíferos, se prolonga 
na espécie humana, por isso necessitamos ser cuidados por um tempo maior. Esta 
aparente vulnerabilidade acabou sendo um fator fundamental para nossa 
sobrevivência como espécie que se distingue por sua herdada capacidade de 
aprender. O tempo estendido tornou-se essencial para a formação de laços afetivos, 
base sobre a qual construímos nosso complexo processo de aprendizado. 
Ampliação da percepção e da consciência 

O que forma a consciência é nossa capacidade de perceber o mundo e nós 
mesmos. Entretanto, nossa percepção se restringe a uma pequena parte da 
realidade. Não obstante nossos sentidos só serem capazes de perceber uma parcela 
dos estímulos do meio, formamos barreiras que nos impossibilitam conscientizar 
tudo que percebemos. O que chamamos consciência é o âmbito da percepção que 
nos permite ter uma pequena noção da nossa existência; tateamos em noções sobre 
como somos e qual nosso lugar no mundo. A organização da consciência é simbólica 
e conceitual. 

Hoje vivemos em um mundo que valoriza e possibilita amplo acesso às 
informações; porém, ser bem informado não significa ser consciente. A consciência 
se forma em um processo de interação com o mundo, ao protagonizarmos nossa 
própria história. Uma das características da consciência é sua capacidade de 
expansão; durante a existência podemos ampliar gradualmente nossa percepção e 
atingir graus cada vez mais sutis e elaborados. 

A Biodanza propõe um processo de desenvolvimento da consciência a partir 
da interação com a realidade, possibilitando o envolvimento e conhecimento do 
mundo que nos rodeia. O excesso de informações a que somos submetidos 
diariamente pelos meios de comunicação de massa; ao invés de nos aproximar da 
realidade, nos distancia dela ao gerar um sentimento de impotência diante dos fatos 
cotidianos. 

O conhecimento implica a ação sobre o fato, o viver algo; portanto, é um 
estado mais avançado que a informação, fato em si. A sabedoria vem do acúmulo de 
conhecimento, que pode ser enriquecido por informações. O saber é um segundo 
passo, vai além do conhecer. A sabedoria vem da maturidade alcançada não 
somente com a idade, mas com a intensidade e profundidade da vivência. Todos nós 
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somos capazes de ser sábios, mas para isso é necessário ir além do embotamento 
característico da nossa cultura. Para tanto, primeiro devemos nos encantar com a 
vida, brincar e perder o controle da situação. O saber é fruto da afetiva e 
apaixonada interação com a realidade.  

A Biodanza nos proporciona uma nova sensibilidade frente à vida. Sabedoria 
não é poder, imagem ou ego; é ser, sentir e docemente perceber. A doçura da 
percepção, a sensibilidade frente à manifestação da vida e a singularidade de cada 
momento único são valores cultivados vivencialmente na Biodanza. 
Transe  

Sob a base perceptual da vivência está o transe, que pode ser definido como 
um estado e uma passagem. Nossa cultura teme os estados de transe; associando-
os ao misticismo, à perda de controle e à loucura. Existe a crença de que pessoas 
comuns e adaptadas ao sistema não devem acessar a experiência de transe. 

Na realidade, o fato é que o transe é uma necessidade que têm bases 
fisiológicas. Todos os dias, ao dormirmos, entramos em estado de transe, que é a 
passagem de um estado perceptual a outro. Esta alternância está ligada aos ciclos 
naturais, a nossa natureza rítmica e cíclica. Assim, o transe é um processo natural 
de contato com nossos ritmos orgânicos. 

A Biodanza entende o transe como a passagem de um estado de consciência 
de si, enquanto singularidade; para outro estado de consciência de si na fusão da 
totalidade, enquanto parte de um todo maior (família, grupo, ecossistema, planeta). 
Aprofundar os estados de transe significa agir diretamente sobre o equilíbrio 
homeostático, gerando momentos de estabilidade e instabilidade que levam ao 
desenvolvimento e a auto-regulação orgânica. Os estados de transe também 
promovem renovação celular e estimulam a ação no mundo. 
Integração afetivo-motora 

A Biodanza tem como um de seus pontos centrais a integração afetivo-
motora, movimento que parte de uma motivação afetiva e a expressa. Nossa cultura 
tem se caracterizado por uma repressão ideológica da manifestação, através do 
movimento, das nossas emoções e sentimentos; somos “treinados” a controlar até 
nossas expressões faciais na intenção de não revelar o que sentimos. Hoje o 
movimento é associado à produtividade; um bom exemplo disso é o taylorismo - 
sistematização do movimento humano em relação ao meio de forma a gerar o 
máximo de produção com o mínimo gasto de energia. 
 
(Fonte: “OS SETE PODERES DA BIODANZA” por Myrthes Gonzalez, Facilitadora Didata) 
 

Incluí o conceito dos “Os sete poderes da Biodanza”, porque os considero 
importantes para uma melhor compreensão de como atua o sistema Biodanza. 
Poderíamos desenvolver muito mais cada um deles, mas aqui desejo divagar mais 
sobre alguns deles. 

A Música esta dentro de nós, também um surdo pode criar musica (como 
Mozart), a música é o ritmo da vida, existe sempre um som, até mesmo o átomo 
que gira no redor do núcleo dança com o ritmo da Vida. A Música dá ritmo a vida.  

A filosofia hinduísta fala que o som do Big Bang é o som de um tambor tocado 
pelos Deuses no momento da criação, na representação de Shiva o tambor é o som 
da música da criação (representado pelo mantra OM).  

Sinto que a Música toca, toca a nossa pele e a nossa alma. Quantas vezes 
ouvindo a música nos arrepiamos, lembrando de um evento da nossa vida? 
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Em Biodanza convidamos à carícia, o toque pleno de sentido. Tocar é 
trabalhar o nosso limite entre o dentro e o fora. 

A pele é o nosso limite entre o dentro e o fora. Na pele é possível fazer 
medida elétrica (a condutância que é uma medida da resistência elétrica), é através 
dessa medida que é possível medir como “sentimos” uma emoção porque muda a 
condutância da pele (nesse conceito é que se baseia o detector de mentiras). 

A ciência demonstrou que através do contato é possível “alimentar-se”, sem 
ele possível “morrer de fome”. Tocar desperta Vida, e este conceito é muito forte 
nos mamíferos. A pele é um “limite” e também uma possibilidade. Cada célula tem 
um dentro e um fora, isso é vital para viver e para reproduzir-se, para defender-se e 
preservar-se.  

Mas vamos ampliar a visão da conexão da Biodanza em referência as cinco 
Linhas de Vivências e a ligação entre patologia e saúde, a ligação entre o ficar bem e 
mal e a possíveis patologias com a tabela abaixo: 

FENOMENOLOGIA: MODOS DE SENTIR-SE DOENTE 
 

LINHA DE 
VIVÊNCIA 

AUTOPERCEPÇÃO 
PATOLÓGICA 

AUTOPERCEPÇÃO 
SAUDÁVEL 

TENDÊNCIA 
PATOLÓGICA 

Vitalidade 
Frágil, débil, sem 

energia, paralisado, 
petrificado, vazio. 

Firme, forte, ativo, 
dinâmico, potente, 

pleno. 

Astenia 
Abulia - Stress 

Hipocondria 
Sintomatologia 
difusa múltipla. 

Sexualidade 

Insensível, 
impotente, 

encouraçado, 
anestesiado, rígido. 

Excitável, quente, 
erétil, sensual, 
voraz. Fluido. 

Impotência 
Frigidez 
Alergias 

Criatividade 

Desintegrado, sem 
estrutura, inconsis- 

tente, vazio, 
absurdo, 

grotesco, repulsivo, 
mecânico. 

Abundante, 
potente, 

frutificante. 
Mania Depressiva 

Afetividade 
Podre, frio, 

despedaçado, seco, 
mecanizado. 

Nutritivo, orgânico, 
turgente, cálido, 

aberto. 

Infarto do 
Miocárdio, 

Neurose, Doenças 
Auto-imunes 

(Reumatismo) 

Transcendência 

Pesado, aplastado, 
reduzido a nada, 

morto. 
Escuro, tenebroso, 

em decadência. 

Leve, harmônico, 
exaltado, unitário, 

luminoso. 

Esquizofrenia 
Delírios 

Depressão 
Suicídio 

 
 

A percepção do corpo pode adotar formas diversas: brando, seco, sem forças, 
úmido, quente, desorganizado, etc. Nestas imagens pictóricas são mostradas 
algumas alterações subjetivas do esquema corporal. Estas alterações 
correspondem freqüentemente a diferentes formas de ”sentir-se doente”. 
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Sentir-se doente ou saudável é um estado da nossa sensibilidade, da nossa 
integridade.Que ligação temos quando vivemos dentro de Nós um “estado”, por 
exemplo, de medo em nosso comportamento e em nossa ação? Qualquer estado que 
vivemos cria uma reação na nossa “linguagem” de Seres. Veja-mos nesta tabela 
como: 

 
Linguagem 
Subjetiva 

Linguagem 
Comportamental 

Linguagem 
Funcional 

Medo, terror Retirar-se, fugir Proteção 

Raiva, fúria Atacar, luta Destruição 

Alegria, êxtase Possuir Reprodução 

Tristeza, desafogo Perda, chorar de dor Reintegração 

Aceitação, conter Ingerir Incorporação 

Repugnância Vomitar, defecar Expulsão 
Vigilância, 

t ti  
Sentir, contatar Exploração 

Surpresas, espanto Parar, alertar Orientação 
 

Através das duas últimas tabelas podemos ver como é a relação entre as 
Vivências, o Instinto e as Emoções. Os Instintos e as Emoções representam a 
maneira como elaboramos e construímos as respostas aos eventos em nossas Vidas. 
Vejamos a tabela abaixo: 

 

RELAÇÃO DAS VIVÊNCIAS COM OS INSTINTOS E AS EMOÇÕES 
 

VIVÊNCIA INSTINTO EMOÇÕES 

Vitalidade 
 

Fome - sede 
Conservação 

 

Alegria 
Entusiasmo 
Ímpeto vital 

Raiva 
Medo 

Sexualidade 
 

Sexual 
Desejo - prazer 
Voluptuosidade 

Criatividade 
Exploratório, construção 

do ninho 
Exaltação criativa 
Exaltação estética 

Afetividade 
Comunitário (gregário) 

Nutrição maternal 

Ternura 
Maternidade 
Solidariedade 

Amor 

Transcendência 
Identificação 

Fusão 

Plenitude, êxtase 
Beatitude 

Gozo supremo 
 

Através de estímulos orgânicos nas cinco Linhas de Vivência, propostos pela 
Biodanza, podemos resgatar a nossa Vida, fortalecendo experiência integradora e 
abandonando a “Vida patológica”.  
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As Vivências estimulam a expressão de nossa integridade, ligadas ao nosso 
comportamento e possibilitam a experiência de nossa Cura, e a próxima tabela 
expressa isso: 
 

RELAÇÃO DAS VIVÊNCIAS COM O COMPORTAMENTO E A EXPERIÊNCIA 
VIVIDA 

 

VIVÊNCIA 
EFEITOS 

COMPORTAMENTAIS EXPERIÊNCIA 

Vitalidade 
 

Atividade, Jogo, 
Luta e Fuga 

Plenitude 

Sexualidade 
Carícias 

Busca de prazer 
Voluptuosidade 

Fusão orgásmica 

Criatividade 
Expressão das emoções 

Busca de estímulos novos 
Inovação Existencial 

Criação artística 
ou científica 

Afetividade 
Dar continente 

Ação altruísta e Social 
Autodoação eucarística 

Amizade 

Transcendência Busca de Harmonia 
Gozo Supremo 

Êxtase e Iluminação 
 

Na abordagem de Biodanza, as vivências têm prioridade sobre o pensamento 
conceitual ou sobre as programações de conduta. O pensamento lógico racional não 
é o instrumento adequado para a modificação existencial e para induzir mudanças 
profundas de atitudes e tendências. 

As vivências têm efeitos sobre a identidade, sobre os processos de integração 
afetiva, sobre a reabilitação existencial e os estados de consciência, alem da 
renovação orgânica. 

As vivências têm um poder de integração em si mesmo e não necessitam 
elaboração consciente. 

A Vivência nos relembra o sentido de Totalidade da Vida, é como se o corpo se 
diluísse no Todo e ao mesmo tempo contivesse o Todo, é um convite de entrega ao 
fluxo da vida, e que nos faz ampliar a consciência de nosso Ser no mundo. 

Em Biodanza se dá a maior importância à indução de vivências integradoras de 
alegria, paz, ternura, erotismo, transcendência, ímpeto vital, entusiasmo, etc. 

As vivências integradoras têm um efeito harmonizador em si mesmas, não é 
necessário elaborá-las ao nível da consciência. 

Estas considerações nos induzem a rechaçar categoricamente a absurda 
pretensão de "elaborar, interpretar e racionalizar as vivências". Tal atitude provém 
de um psicologismo deformante. A inteligência conceitual não é o instrumento 
apropriado para "elaborar" as vivências. Pelo contrário, as vivências, que são os 
conteúdos nutridores da existência, são as que devem orientar e dar sentido à 
existência. A consciência tem o papel de registrar e resolver os problemas com o 
mundo externo. As comovedoras sensações que surgem das vivências, têm que ser 
assumidas e não interpretadas. 

Na vivência não há conflito; o conflito surge entre a consciência e o mundo 
externo.Biodanza trabalha com vivências sustentadas sobre grandes significados 
gerais tais como o valor do contato na relação humana e a expressão dos próprios 
potenciais  criativos e transcendentes. 



 67

As vivências são elaboradas nos órgãos, nas glândulas endócrinas e nos 
neurotransmissores. As vivências têm sua representação fisiológica no sistema 
límbico, centro regulador da conduta flexível dos instintos e emoções. O sistema 
límbico abarca as funções do hipocampo, amígdala cerebral e hipotálamo. O 
hipotálamo regula a hipófise, a qual, por sua vez, influi sobre o sistema 
endócrino.Estas funções cerebrais são, por sua vez, retroalimentadas por circuitos 
de retorno que conduzem os estímulos nervosos provenientes da atividade Vivencial. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Abordamos vários aspectos que considero fundamentais para uma melhor 
compreensão do processo pelo qual a Biodanza atua em nossa Identidade. 
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Quero apresentar uma última tabela sobre os mecanismos de ação de Biodanza: 
 

MECANISMOS DE AÇÃO DE BIODANZA 
 

Exercícios que possibilitam processos integrativos 
- Integração motora 

- Integração afetivo-motora 
- Regulação neurovegetativa 

Inibição temporal da atividade do 
Córtex; 

Ativação de sistemas 
autorreguladores (simpático-

parassipático) 
Elevação dos umbrais de excitação 

do hipotálamo 
 

 
 
 

Transe 
 
 
 

Restauração de padrões não 
alienados de respostas fisiológicas. 

Renovação biológica (alterações 
metabólicas e endócrinas). 

Experiência de renascimento. 
Reparentalização (modificação dos 

padrões de respostas adquiridos 
durante a infância) 

 
 
 

Exercícios de Comunicação e Encontro 
 
 

Retribalização (reintegração ao 
grupo social). Humanização 
(reintegração à espécie). 

Integração Ecológica 
(Sensibilização ao meio 

ambiente) 
Integração afetiva (identificação 

com o semelhante). 
Padrão de encontro em feedback. 

 
Carícias e Danças de Amor 

 
 

Restauração da função de contato. 
Erogenização e ativação da libido. 
Diminuição dos níveis de repressão 

sexual. 
Novos padrões de acariciamento e 

ajuste corporal. 

Indução de vivências integradoras dentro das cinco 
Linhas de Vivência 

Produção de ecofatores para a 
expressão de potencialidades em 

torno do projeto existencial 
(Reorientação de base afetiva). 

Exercícios de Transcendência e Êxtase 
Elevação do nível de consciência. 
Experiência de Êxtase e Íntase. 

 
 
Optei em apresentar as tabelas que são usadas nas Apostilas para a Formação para 
Facilitadores, porque nos dão um ótimo resumo daquilo que o sistema Biodanza 
oferece. 
Enfocarei agora mais atenção no Sistema Neuro-Endocrino-Imunitario. 



 69

Biodanza e o Sistema Neuro-Endocrino-Imunitario 

As informações a acerca do tema são muitas, tentei aglutinar as mais 
pertinentes ao conteúdo da Biodanza dando um mínimo de ordem, de sentido lógico. 
Cada vez que abri um livro ou material na minha pesquisa para a monografia me 
surgiram novas idéias... O que tornaria essa tarefa interminável. Mas voltemos a 
falar da Biodanza e as suas ligações com o Sistema Neuro-Endocrino-Imunitário. 

Somos vivos se respiramos e se nossa temperatura está próxima de 37 graus 
centígrados: é dessa premissa que quero partir. 

Viver é respirar e é através, também, da respiração que podemos trazer 
mudanças em nossa Vida. Uma boa respiração alimenta todo nosso corpo, 
ajudando-o também a diblar o ritmo estressante em que a maioria de nós vive no 
dia-dia. 

Abrir o peito para respirar tem, simbolicamente, o significado de abrir o 
coração também para a Vida. É por isso que quero dedicar uma parte deste 
parágrafo para falar da respiração na Biodanza. 

A respiração é o caminho mais direto para se conectar com o próprio corpo e 
com o universo. Propomos desenvolver uma nova atitude frente à vida e frente ao 
semelhante, o que envolve novas formas de energização. 

A energização que produzem os exercícios respiratórios harmônicos devolve a 
vitalidade, o peso e o valor cenestésico aos órgãos que permaneceram durante 
muito tempo mal oxigenados. A reeducação respiratória cria uma atividade nova de 
abertura frente ao mundo e um sentimento gozoso de liberdade. 

Respirar é produzir energia para o corpo, e produzir energia significa também, 
produzir calor, e o nosso corpo precisa ter a temperatura certa para viver bem. 
Muitas vezes percebemos que nosso corpo tem partes frias e outras quentes, isso 
nos aponta para a existência de um desequilíbrio energético. Biodanza com as 
propostas Vivênciais atua na termo-regulação corporal, ajudando-nos a restabelecer 
um equilíbrio energético em nosso corpo, alimentando assim cada parte dele de 
maneira saudável. 

A fundamentação teórica de Biodanza nos fala: 
Durante os exercícios de Biodanza a temperatura corporal se altera 

notavelmente. Isto pode ser observado através da termografia. 
A temperatura pode ter duas direções básicas: para fora ou para dentro, 

segundo o predomínio do sistema simpático ou parassimpático, respectivamente.  
Diversos transtornos psíquicos têm, como um de seus sintomas, alterações da 

temperatura corporal. O exercício sistemático de Biodanza estabelece uma 
apropriada termo-regulação, no sentido de que realmente a temperatura corporal 
seja uma resposta ao contato humano e que a função pecilotérmica (de regulação 
térmica orgânica face às mudanças de temperatura ambiental) cumpra 
perfeitamente seu trabalho de compensação. Do ponto de vista energético, a 
temperatura corporal se relaciona com o estado de integração psicofísica e com a 
função respiratória. A vivência de calor corporal é experimentada como radiação de 
calor de dentro para fora. Esta vivência é muito diferente do calor que é produzido 
com o exercício físico. 
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Depois de ter evidenciado o aspecto do respirar e da temperatura corporal, 
podemos introduzir como é visto o conceito dos Sistemas Neurológico, Endócrino e 
Imunológico na Biodanza.  

Existe uma perfeita relação orgânica entre o sistema nervoso, as glândulas 
endócrinas e o sistema imunitário. O sistema neuro-endócrino-imunitário (N.E.I.) 
constitui um modelo recente de interpretação da unidade funcional do organismo. Os 
três sistemas, que antigamente eram estudados separados, estão estreitamente 
integrados e são interdependentes. 

O Sistema Nervoso Central abarca funções de relação com o mundo externo. O 
Sistema Nervoso neurovegetativo regula a atividade visceral. 

A relação entre Sistema Nervoso e Sistema Endócrino é conhecida desde há 
muito tempo através da conexão hipotálamo-hipófise. Ignorava-se, não obstante, a 
relação entre o Sistema Neuro-endócrino e o Sistema Imunitário. Atualmente se 
sabe que esta relação se realiza através de neuropeptidios (endorfinas, encefalinas, 
somatostatina, prolactina, hormônio do crescimento). O Sistema Imunológico é 
estimulado ou inibido pelos hormônios. 

Qualquer doença, desde uma dor de cabeça até um neoplasma, provém de um 
desequilíbrio da totalidade do organismo. Pensar a enfermidade como um transtorno 
de um órgão ou sistema isolado, representa o erro mais dramático da medicina. 
Esse modo de pensar dissociativo implica que o ser humano é uma soma ou 
conjunto de peças isoladas e não um sistema de circuitos funcionais em que o 
processo vital é uma complexidade muito maior que a soma das funções Atualmente 
pensamos em termos de uma medicina ecológica; sabemos que o organismo 
humano, instalado no mundo, em inter-relação com seus semelhantes, está sujeito 
a extraordinárias mudanças.  

A imagem do ser humano nas ciências humanas contemporâneas abarca sua 
totalidade. A imagem de totalidade oferece, por outra parte, a dimensão evolutiva 
de um ser em processo de desenvolvimento. Por outra parte, é necessário enfatizar 
que um enfoque de totalidade deste tipo não significa, de modo algum, entrar em 
um sincretismo mágico, em um globalismo superficial. Pelo contrário, uma imagem 
organísmica exige uma informação e uma inteligência notável que capacitem para 
compreender os diferentes níveis de autonomia dos sistemas e, ao mesmo tempo, 
detectar as influências simultâneas, ás vezes remotas e até insidiosas, de outros 
sistemas. 

Desde as primeiras abordagens de uma imagem unitária do ser humano até 
hoje, transcorreram ao redor de oitenta anos, o que representa uma revolução na 
medicina tão importante ou maior que a ocorrida ao mesmo tempo na física e na 
bioquímica. 
 

Biodanza é uma arte de viver, é um retorno a nossa origem, um retorno para 
aquela estrela que nos originou. 

A teoria da Biodanza é multidisciplinar, agrega diferentes teorias para 
desenvolver os próprios conceitos, acredito interessante desfrutar da teoria do 
doutor Franz Alexander que explica como é a evolução de uma doença, que a meu 
ver complementa a teoria do doutor H. Selye que já vimos no outro capitulo. 

Esta teoria diz: 
Que sustenta que as Doenças Psicossomáticas estão determinadas pelo estilo 

de vida ergotrópico ou trofotrópico e estabeleceu algumas correlações entre emoção 
e sintomatologia psicossomática: 
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Situação 
desencadeante 

Reação 
psíquica 

Reação somática 

Perda Tristeza Pranto (glândulas lacrimais) 
Exame Tensão ansiosa Suor (glândulas sudoríparas) 

Revelação embaraçosa Vergonha Rubor (sistema vascular) 
Ameaça Medo Palpitações (sistema cardiovascular) 

 
Modelo de Evolução de Doenças Psicossomáticas segundo Franz Alexander 
 

     Conflito desencadeante 
 
 
 
 
 
 

     Hostilidade       Dependência 
 (raiva – agressão)     (submissão) 

 
 
                    

Sistema Nervoso            Sistema Nervoso 
       Simpático           Parassimpático 

 
 
        
       Luta ou    Fuga         Busca de Proteção 

     e Cuidado 
 
 
 

        Sistema            Sistema 
    Neuroendócrino        Neuroendócrino 

 
 
 
 

Hipertensão arterial              Úlcera duodenal 
     Hemicrania                 Colitis ulcerosa 
        Artritis               Asma bronquial 

 
 
 

 
 
 

     Doenças Psicossomáticas 
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Acho interessante o trabalho de F. Alexandre por ter introduzido o conceito de 
Ergotrópico e de Trofotrópico, também utilizados na teoria da Biodanza e da Vida.  
Lembro-me de ter lido a recomendação do seguinte lema por H. Selye: 

 

“Luta sempre pelo alcance de tua mais elevada aspiração, mas não forces 
a resistência em vão”. 

 

Quero mostrar que juntando as teorias do doutor H. Selye e do F. Alexandre e de 
Long e Sarover é possível construir um novo mecanismo de Adaptação ao Estresse: 

 
Mecanismo de Adaptação ao Estresse 

 
Illustração esquemática dos mecanismos que intervêm na Síndrome Geral de 
Adaptação, de Selye, modificada por Long e Saroyer. O estresse, seja de origem 
orgânica ou psíquica, estimula o hipotálamo com os seguintes efeitos: 

1. Ativação do Sistema Nervoso Simpático e liberação de noradrenalina pela 
medula da supra-renal. 
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Repressão 
de 

emoções 
Estilo de 

vida tóxico 
Estresse 

emocional 

Dês-regulação 
neuroendócrina 

Queda da 
defesa 

imunológica 

Dês-regulação 
neurovegetativa 

2. Liberação de um agente neuro-humoral pelo hipotálamo que estimula a 
pituitária anterior (hipófise) aumentando a secreção de hormônios tróficos 
(Mirsky). 

 

Acredito que o esquema apresentado anteriormente seja interessante para 
entendermos melhor a nossa adaptação ao estresse, aos eventos da vida. 
Também Rolando Toro, descobridor da Biodanza introduziu um esquema para 
entender melhor os fatores desencadeantes das doenças psicossomáticas: 

 
Fatores Desencadeantes da Doença Psicossomática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IDENTIDADE 
      ATUAL 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       

 DOENÇA PSICOSSOMÁTICA 
 
 

Carência de afeto, dependência, hostilidade reprimida, condutas competitivas, 
falta de auto-estima, tendências inconscientes à autodestruição, sentimentos de 
culpa, frustração sexual, etc. induzem doenças psicossomáticas. 
Asma, hipertensão arterial, artritis, distúrbios auto-imunes, se originam em conflitos 
emocionais e em dificuldades de expressão emocional. 

DISTÚRBIOS DA IDENTIDADE 
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Vivências de Biodanza 

                     Sistema Nervoso 
 
Sistema Imunológico  Sistema Endócrino 

Expansão de 
Consciência 

Reforço 

Mudanças de 
estilo de vida 

Integração dos 
sistemas 
orgânicos 

O trabalho de diagnóstico deve ser feito, portanto, sobre o estudo das 
desordens emocionais, os níveis de repressão emocional, o estilo de vida e a 
estrutura da identidade. 

Acho o resumo no esquema acima, apresentado por Rolando Toro, excelente; 
mas penso necessário apresentar, depois de tantas informações, a proposta da 
Biodanza como um caminho de cura. 

A proposta de Biodanza é atuar, através de exercícios específicos que 
deflagram emoções integrativas, para favorecer a auto-regulação orgânica. 
Do ponto de vista psicológico, Biodanza é uma técnica ansiolítica, isto é, redutora de 
ansiedade. O estresse produzido por conflitos emocionais tende a diminuir 
rapidamente. 

Biodanza atua sobre o Sistema Integrador-Adaptativo-Límbico-Hipotalâmico. 
No âmbito psicológico, modifica o estilo de vida e cria novas motivações para viver. 
De um ponto de vista biológico, Biodanza é uma técnica de integração interorgânica. 
Isto significa que a prática de Biodanza integra o organismo em todos os níveis: 
emocional, neurológico, endócrino e imunológico. Por esta razão, tem efeitos 
curativos e de reabilitação nos mais diversos quadros clínicos. 
Em Biodanza se descreve o caminho inverso: “da lesão à emoção” (integradora). 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A expansão da identidade gera saúde, alegria de viver e novas formas de 
comunicação afetiva e erotismo. 
O tratamento específico das diversas doenças psicossomáticas consiste na prática de 
Biodanza com exercícios adequados a cada quadro clínico. 
O Programa de Biodanza para Doenças Psicossomáticas inclui: 

• Exercícios de expressão de emoções reprimidas (raiva, medo, sofrimento). 

Sistema Adaptivo 
Límbico Hipotâlamico 

(Identidade) 
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• Auto-regulação neurovegetativa. 
• Mobilização e desbloqueio da energia erógena. 
• Exercícios de contato e carícias. 
• Reforço da auto-estima e segurança em si mesmo. 
• Eliminação de impulsos auto-destrutivos inconscientes. 
Esta proposta é atuável somente através da Musica, lembram que já falei dela, 

da sua importância?  
Precisa abrir um ulterior espaço para falar de como age a musica em Nós, 
lembrando que o nosso corpo é composto da 75% de água e que a água é sensível a 
musica, veja o livro maravilhoso “Mensajes de Água” de Masaru Emoto. 

 

A Música e a Dança no Sistema Neurovegetativo 

Os exercícios de Biodanza que reforçam a consciência da identidade, ativam o 
Sistema Simpático. Os exercícios que induzem regressão ou transe ativam o 
Parassimpático. A repetição continuada contribui para estabilizar o equilíbrio 
neurovegetativo. 

De maneira geral, o Sistema Simpático atua como estimulante circulatório, 
elevando o ritmo cardíaco e a pressão arterial. O Parassimpático atua como inibidor. 
No aparelho digestivo estas ações se invertem, agindo como estimulante o 
Parassimpático (colinérgico) e como inibidor o Simpático (adrenérgico). 

A música suave, as danças em câmara lenta, os exercícios de regressão, 
ativam o Sistema Parassimpático: 

∗ Diminui o ritmo cardíaco 
∗ Aumenta a secreção das glândulas lacrimais e salivares 
∗ Fomenta o acúmulo de reservas 
∗ Predispõe ao sono e ao repouso 
∗ Ativa o eros em geral 
(Todas as sensações de plenitude e paz). 
A música de ritmo euforizante tem ação estimulante sobre o Sistema 

Simpático: 
∗ Aumento do ritmo cardíaco 
∗ Elevação da pressão arterial 
∗ Vaso constrição da área esplênica (baço) 
∗ Deslocamento do sangue aos músculos que vão entrar em ação 
∗ Mobilização do glicogênio do fígado 
∗ Bronco dilatação para permitir uma ventilação maior 
∗ Aumento da coagulação do sangue 
(Todas as reações de emergência). 
Considerando estas ações, não é difícil compreender o efeito harmonizador 

neurovegetativo que tem a Biodanza, quando se aplicam de forma combinada 
exercícios que estimulam ambos os sistemas.Indicamos brevemente alguns aspectos 
neurofisiológicos de suma importância para compreender a polaridade de sistemas 
que entram em jogo em Biodanza. 

O Sistema Nervoso Autônomo (que se divide em Simpático e Parassimpático) 
está destinado à inervação das vísceras e como tal, rege a vida vegetativa. O 
Simpático e Parassimpático não funcionam totalmente independentes entre si. Estes 
dois setores não são tampouco completamente independentes do Sistema Nervoso 
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Central, porque este último envia fibras aos gânglios simpáticos. Isto explica que 
certos fatores emocionais podem provocar uma excitação do Sistema Autônomo. Do 
que foi dito resulta evidente que cada víscera tem uma dupla inervação: uma 
simpática e uma parasimpática. O funcionamento normal de cada órgão é o 
resultado da ação equilibrada dos dois setores do Sistema Nervoso Autônomo. 
 
(Fonte: Toro, Rolando Araneda. Contato e carícias. Curso de Formação Docente de Biodanza®; Aspectos 
Psicológicos. Curso de Formação Docente de Biodanza®; Aspectos Fisiológicos. Curso de Formação 
Docente de Biodanza®; Aspectos Biológicos. Curso de Formação Docente de Biodanza®; Vivencias. 
Curso de Formação Docente de Biodanza®;, Biodanza e Ars Magna. Curso de Formação Docente de 
Biodanza®;, Mecanismos de Ação. Curso de Formação Docente de Biodanza®; Inconsciente Vital e 
Principio Biocentrico. Curso de Formação Docente de Biodanza®; Vitalidade. Curso de Formação 
Docente de Biodanza®; (2002). Biodanza. Editora Olavobrás/EPB. Torres, Tânia Vieira do Nascimento. 
(2001). Biodanza e o Desenvolvimento dos Sentidos. Monografia de Titulação em Biodanza. Associação 
Escola de Biodanza Rolando Toro do Rio de Janeiro.) 
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Os meus pensamentos... 

Estudando o material presente na Apostilas da Formação em Biodanza e lendo 
materiais presentes na Bibliografia ou indicados em monografias ficou ainda mais 
claro o quanto é profundo o embasamento científico da Biodanza e da grande 
eficácia do sistema em obter resultados positivos em todos os campos da saúde.  

Já temos resultados de cura, por exemplo, em grupo com Mal de Parkinson 
(Rolando Toro. “Riabilitazione dei malati di Parkinson attraverso la Biodanza, 
Boletino Anciani Cultura, Varese. 1996) e Doenças Cardiovasculares (Cantos,G A; 
Mello, E. S; Dutra, R. L., Valtrick C. D.W. A Biodança: avaliação bioquímica e estado 
de estresse de pacientes com doenças cardiovasculares In: XXX Congresso Brasileiro 
de Análises Clínicas, Rio de Janeiro.). 

Além deste dois exemplos, muitos grupos que trabalham com Diabéticos, 
portadores de Doenças Auto-imunes, Estresse, Distúrbios Gastro-intestinais, etc, 
tem obtido resultados positivos e relatado melhora nas condições de vidas de seus 
participantes. 

Acredito que o Ser Humano seja poderoso, que seja fruto e semente da Vida e 
que permitindo-se olhar para dentro e entregando-se à vida, como propõe a 
Biodanza, seja possível encontrar-se amorosamente, achando assim a cura de 
qualquer doença. 

Biodanza leva o participante a re-encontrar o próprio ritmo, a própria música, a 
própria melodia interna, para no cotidiano expressa-la de forma harmônica, na 
Dança da Vida. 

Penso que se fossemos recolher testemunhos dos resultados positivos que 
Biodanza nos traz necessitaríamos de muito tempo para entrevistar os participantes 
de grupos regulares de Biodanza. 

Biodanza é Vida, é a dança da Vida. 
Embora a literatura que aponta para a eficácia de Biodanza ser vasta, não 

pretendemos exauri-las nessa monografia, também porque, certas coisas se 
comprovam verdades pela experiência, vivendo, e é justamente isso que a Biodanza 
nos convida a fazer. 

A Vivência em Biodanza nós traz a profunda e comovente percepção que 
existimos, que vivemos, a Dança da Vida existe, o “aqui e agora” existe: Rolando 
Toro mostrou isso, para mim, e isso se expandiu em minha vida para além da 
Biodanza – Sistema Rolando Toro. 

No intuito de apresentar em maneira o mais simples possível a Biodanza e seus 
efeitos benéficos para saúde que me inspirei e escrevi essa monografia. Espero ter 
ajudado nessa compreensão muitas outras pessoas, além de mim. 
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Biodanza e o GAPA 

No inicio de abril 2006 eu e Edineia da Rocha, colega de escola, amiga e irmã, 
começamos a fazer as supervisões de Biodanza dentro do GAPA (Grupo de Apoio 
para Prevenção da AIDS) de Florianópolis. 

Antes de tudo: O que é o GAPA/Florianópolis? Uma estrutura que ajuda 
portadores de HIV, que promove conscientização da população, mas que apresenta 
em sua estrutura muitas carências. Eu considero o GAPA um lugar que está no 
limite, além disso, não sei se existe outra estrutura de ajuda para pessoas que 
tenham o perfil atendidos no GAPA, aqui é possível encontrar pessoas que moram 
na rua, na favela, no morro. 

No início de abril 2006, apresentamos a Biodanza num grupo de encontro de 
portadores, com mais de 25 pessoas, e aqui encontramos uma realidade bem 
diferente daquela que vivemos no nosso cotidiano: outro paradigma. E foi também a 
primeira vez que ficamos do outro lado, como facilitadores. Os olhos das pessoas 
eram um pouco incrédulo frente as 5 vivencias propostas, algumas pessoas 
gostaram, outras não.  

O meu coração estava a mil, o da minha parceira também, a sala era 
pequena, não muito limpa, e as pessoas estavam ali para receber, principalmente, a 
cesta básica e assim ficaram na apresentação sabendo que depois era possível 
comer...  

Pessoas que moram na rua, pessoas que tem dificuldade de comer, de tomar 
um banho, pessoas com um coração ferido e assustado. Uma participante desmaiou 
no inicio da roda inicial... 

Foi assim que começamos.  
A próxima aula ficou marcada para uma semana depois, mas a proposta foi de 

fazer aula a cada 15 dias.  
Se apresentaram 8 pessoas...  
Aqui encontramos o melhor sorriso do mundo, o sorriso, um sorriso de um só 

dente na boca. Nunca imaginei um sorriso assim. Era Babalu, portadora e moradora 
de rua, com dois filhos deixados com os pais dela, o pai dos filhos morreu de aids. 

Fico assim sem palavras, somente imagens e lembrança da força da vida e ao 
mesmo tempo da dureza dela que Babalu deixou o grupo, ela morreu pouco tempo 
depois, deixando um vazio enorme no nosso coração, ela sempre falava que 
Biodanza foi um momento importante para ela... 

Continuamos a dar aula de Biodanza, na terceira sessão demos uma aula sem 
som, porque o aparelho do GAPA foi esquecido dentro uma outra sala e ninguém 
estava com a chave. 

Neia e eu inventamos uma nova aula, sem música, no momento, com o 
coração na boca, Dalila que supervisionava a gente nos deixou a vontade confiante, 
estimulando para que déssemos um jeito diante do primeiro imprevisto e 
“orgulhosos” demos um jeito, improvisando uma nova dança, superando o medo e a 
inexperiência com coragem e criatividade... 

Fomos encontrando dificuldades quanto ao comprometimento das pessoas em 
vir na aula, falta de dinheiro para pagar a passagem, doenças várias, retorno as 
drogas, a Morte deixaram pulsar o grupo entre 3 pessoas até 15. 
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Sempre buscando dentro de nossos corações, meu, de Neia e das pessoas que 
dançavam com mais freqüência, a coragem para continuar. Apesar de sentir falta de 
ajuda da parte do GAPA, das estruturas públicas, dentro de nós achamos sempre o 
sorriso da Babalu que nos deu uma força, uma esperança. Sabendo que as 3 
pessoas que estão/estavam indo falavam que Biodanza era fundamental para a vida 
deles. 

Cada aula foi sempre um desafio para nós e para as visitas que encontramos. 
Não havia problema no mau cheiro, na sala suja e com cadeiras, vidro, caixas 

de roupa velha que nos desestimulasse; percebemos que a troca entre eles e nós 
era além de qualquer outra coisa. 

Fazer as aulas nem sempre foi/é fácil, porque as propostas devem ser bem 
pensadas: os participantes têm várias dificuldades tanto na compreensão quanto na 
execução da maioria das vivências: na fluidez, no segmentar de pescoço (para a 
maioria é um segmentar de quadril). Ouvir e ficar atento na demonstração das 
vivências? muito complicado. 

Tocar e ser tocado? Difícil: eles acham a nossa postura de dar beijo e tocar 
uma coisa estranha, rejeição e habito culturais estão forte. Brincar também é difícil. 
A medicação “bombas”, o “cocktail” como eles chamam, não é certamente de ajuda 
e, além disso, a maioria tem outros problemas de saúde, além de ser soropositivos, 
e principalmente de desnutrição ou de má alimentação. 

Auto-estima e identidade? Para vários participantes pensar em um adjetivo 
para apresentar a própria qualidade é: ser feio... 

Está parecendo tudo ruim? Não, quero somente apresentar como vivemos a 
nossa experiência, isso não é ruim, é assim, é uma realidade como outras. 

No nosso coração a percepção é que aqui todo mundo pode aprender o valor 
da Vida, o valor de ser e de poder resgatar aquilo que é o Viver, acredito que Viver 
seja uma sensação profunda de Ser “aqui e agora” construindo o próprio Caminho 
Existencial. 

Aqui aprendi que coisa é a esperança: não sempre tem tempo do amanhã, o 
agora é agora. Essa experiência marcou fortemente na minha Alma. Não temos 
tempo a perder, a Vida pede “urgência”. 

De verdade, quando falo que sou voluntário é apenas um modo de dizer: não 
sou voluntário, estou lá para aprender, para fluir, para gozar cada segundo, cada 
fagulha de vida, para mim e com os outros. 

As presenças da Neia e da Dalila foram fundamentais, e agradeço a Vida por 
ter encontrado as duas, por terem suportado as minhas reclamações, a minha 
impaciência, pelo colo que recebi. Grazie !!! 
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