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TRANSTORNOS PSICOFISIOLÓGICOS ASSOCIADOS À 
PROBLEMAS EMOCIONAIS 

 
RESUMO 

A Homeostase é fundamental para o funcionamento orgânico, sendo sua 

propriedade auto-reguladora. São frisadas as conseqüências advindas pelo trabalho 

contemporâneo, que se baseia no pensamento ideológico capitalista. As emoções 

sejam elas agradáveis ou desagradáveis são capazes de mobilizar a parte 

autônoma do sistema nervoso juntamente com outros órgãos e sistemas 

diretamente, podendo ter um importante papel na qualidade de vida psicológica. Há 

dados suficientes afirmativos que emoções positivas potencializam a saúde 

enquanto emoções negativas tendem a comprometê-la. Problemas emocionais 

como depressão, ansiedade, e uns de seus transtornos, a síndrome do pânico, 

ganham enfoque quando se trata do comprometimento à saúde humana. Neste 

estudo o objetivo é elucidar os transtornos psicofisiológicos que estão 

correlacionados aos vários tipos de problemas emocionais com ação sobre o 

orgânico, causando possíveis alterações fisiológicas. O meio investigativo avança 

evidenciando relevância dos fatores psicológicos na etiologia e desenvolvimento de 

grande número de doenças ainda não consideradas psicofisiológicas. Aumenta o 

número de especialistas que defendem a inclusão de sentimentos como a ansiedade 

e a depressão na lista de fatores de risco para males cardiovasculares. Impactos 

emocionais podem refletir sobre o coração levando a conseqüentes transtornos tais 

como: arritmias, alterações do fluxo sanguíneo, freqüência cardíaca e batimento 

sanguíneo.  

Palavras Chaves: Problemas Emocionais, Transtornos Psicofisiológicos e 

Transtornos Cardiovasculares. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo Homeostasia, formado pelos radicais gregos homeo (o mesmo) e 

stasis (ficar), foi criado pelo fisiologista americano Walter Canon, em 1929, inspirado 

no conceito de “fixidez no meio interno”, proposto por Claude Bernard em 1878, para 

significar a manutenção de condições estáticas ou constantes no meio interno. A 

homeostasia é a propriedade auto-reguladora de um sistema, ou organismo, que 

permite manter o estado de equilíbrio de suas variáveis físico-químicas essenciais 



ou de seu meio ambiente (GUYTON, 2011). Contudo, vive-se num contexto no qual 

o meio externo tem grande influência sobre o meio interno. Não há o que se pode 

chamar de Homeostasia Mental. O próprio ser humano que cria sua conexão, 

conjunto de idéias e mantém o equilíbrio mental de acordo com seus pensamentos 

(ANGELIM, 2003). 

Influentes questões do momento histórico, como trabalho e conquista, 

refletem sobre a realidade social fragilizando as relações existentes estabelecidas 

pelo homem. De acordo com o mundo atual, o ser humano traça planos e ações em 

busca de realizações influenciado pelo pensamento ideológico capitalista, sendo que 

a maioria busca disparidade de estilo de vida e, em busca de seu objetivo surgem às 

dificuldades (PREVIATI, 2001). A realização histórica do capitalismo toma a 

dimensão de uma verdadeira revolução técnica social, que conseqüentemente, 

repercute em escala e abrangência inéditas, em todos os aspectos da vida das 

sociedades ocidentais modernas, inclusive o trabalho, a saúde e o ambiente 

(RIGOTTO; AUGUSTO, 2007). A globalização e o neoliberalismo geraram uma 

precarização do trabalho, como conseqüência em todo o mundo (ALVES, 2009; 

FREIRE, 2008). 

A era neoliberal constitui uma nova morfologia social de acumulação 

capitalista baseada na “lógica da redundância do trabalho vivo”, sendo que, nesta 

perspectiva tornam-se necessário aprender as novas “experiências da precarização 

do trabalho”, experiências determinantes, que exercem pressão sobre a consciência 

social existente e que propõe novas questões (ALVES, 2009). Uma nova questão se 

compõe por uma série de exigências, há uma brutal mudança no meio ambiente de 

trabalho e como conseqüências, as alterações tornam o ambiente de trabalho hostil 

desumano, e portanto, qualitativamente desequilibrado, o que afeta abruptamente a 

saúde mental do trabalhador, e pode-lhe causar uma série de danos psicológicos 

(FREIRE, 2008). A saúde e a qualidade do ambiente sofreram com o processo de 

modernização forçada (RIGOTTO; AUGUSTO, 2007). O homem independente só o 

é quando a si mesmo deve a sua existência, e procura conquistar sua 

independência e autonomia como possibilidade de independência econômica e 

moral da família (RODRIGUES; MARINHO; AMORIM, 2009). O tempo é o campo de 

desenvolvimento humano, e na medida em que tempo de vida se interverte em 

tempo de trabalho, naturalmente ocorre à perda de espaços de sociabilidade 

humano social (ALVES, 2009). 



De acordo com a sua nova concepção e significação pós revolução-industrial, 

o trabalho passa a ter profundas repercussões no modo de viver das pessoas. As 

falhas na organização do trabalho mostram grande discrepância entre a concepção 

do trabalho e sua prática quotidiana, sendo sentidas na saúde mental dos 

trabalhadores, já que cobra-se dos empregados o prejuízo advindo dessas falhas, 

ao mesmo tempo em que esses erros geram o medo, e dependendo da estrutura 

emocional de cada indivíduo, pode causar inúmeros danos psicoemocionais 

(FREIRE, 2008). Além disso, pode haver a ocorrência de assédio moral, e todos 

estes acontecimentos afetam o equilíbrio emocional das pessoas e seu modo de se 

relacionar com o mundo e com os demais indivíduos. De acordo com as alterações 

comportamentais, a insegurança, a baixa auto-estima e o sentimento de impotência 

geram comportamentos de intolerância, frustração, isolamento e agressividade nas 

relações afetivas do indivíduo, como por exemplo, as relações familiares (FREIRE, 

2008 apud CAMPOS, 2006). 

Em suma, a importância de abranger todo esse contexto narrado em relação 

ao trabalho humano nos tempos-pós moderno, e por conseguinte, as conseqüências 

trazidas por ele é mostrar que os danos emocionais refletem diretamente sobre o 

orgânico, podendo causar possíveis alterações fisiológicas e uma ampla variação de 

transtornos psicofisiológicos, que conseqüentemente podem acarretar em reflexos 

patológicos. No decorrer da apresentação serão classificados os transtornos 

psicofisiológicos e descritas algumas doenças relacionadas com variáveis 

psicológicas, contudo, o foco dar-se-á aos transtornos cardiovasculares. De que 

maneira? (BALLONE, 2011). Todos os problemas causados pelas alterações e 

modificações do meio externo podem gerar desequilíbrio psicofisiológico e, o 

sistema cardiovascular participa ativamente do processo de adaptação, sendo ele 

profundamente afetado, e será falado como ocorre a sua participação neste 

processo e de doenças que podem ser envolvidas (LOURES, et al., 2002). O 

sistema cardiovascular está sujeito às influências neuro-humorais. As respostas 

cardiovasculares resultam principalmente em um aumento da freqüência cardíaca, 

da contratilidade, débito cardíaco e pressão arterial. Estudos demonstram que o 

estresse mental pode afetar processos que são relevantes para a hemostase e 

trombogênese. Além disso, segundo estudos epidemiológicos, há uma correlação 

entre estresse emocional e isquemia miocárdica, arritmias cardíacas e função 

ventricular (LOURES, et al., 2002). 



Vale ressaltar que este mecanismo é inversamente proporcional, não é 

apenas uma potencialização do sistema emocional que pode levar à alteração 

fisiológica, como também uma função natural fisiológica pode alterar o sistema 

emocional. Segundo uma pesquisa comprovada, o calor estimula a secreção de 

hormônios da felicidade. Quando a temperatura corporal sobe, a informação térmica 

é transmitida para o sistema nervoso central, ativando um grupo de neurônios 

responsáveis por um processo de resfriamento, que tem um efeito colateral positivo 

(LOWRY, 2011). 

Atualmente, trabalhos relacionados sobre o tema se multiplicam e apresentam 

resultados tão coincidentes quanto preocupantes. Quanto mais se avança o meio 

investigativo, mais se evidencia a relevância dos fatores psicológicos na etiologia e 

desenvolvimento de inúmeras doenças ainda não consideradas psicofisiológicas. 

 

 OBJETIVO 

O presente estudo tem como finalidade elucidar os transtornos 

psicofisiológicos que estão correlacionados aos vários tipos de problemas 

emocionais com ação sobre o orgânico, causando possíveis alterações fisiológicas. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi elaborado utilizando-se artigos científicos em base de dados 

considerados relevantes para todo o desenvolvimento através de meios tais como, 

Lilac’s, Scielo, Pubmed e Revistas Eletrônicas. 

 

 DESENVOLVIMENTO 

A abordagem psicossomática é baseada no conhecimento específico dos 

fatores emocionais que operam em cada caso e dos mecanismos fisiológicos por 

meio dos quais os fatores emocionais influenciam o processo de doença (RIBEIRO, 

2004 apud ALEXANDER, 1989, p. 198). De acordo com a psicossomática, palavra 

de origem grega psyche= alma e soma = corpo é utilizada como estudo das relações 

entre as emoções e os males do corpo, definindo que mente e corpo são 

inseparáveis não só anatomicamente (RIBEIRO, 2004 apud FREIRE, 2000). O que 

contribui para o desenvolvimento ou retrocesso de algumas doenças é a influência 

dos fatores psicossociais. Situações de desequilíbrio provocam stress, que aumenta 



a susceptibilidade a doenças e, a falta de habilidade do organismo em resgatar a 

homeostase após stress prolongado pode reduzir a competência do sistema 

imunológico (RIBEIRO, 2004 apud ADER, 1981). 

 Cada ser humano tem um lado depressivo, mas a depressão não é feita de 

momentos, é um estado, uma doença. Hoje se vive um extremo, cultuação do eu, 

onde a felicidade individual e a liberdade se encontram em primeiro plano em nossa 

democracia. Vive-se numa situação na qual se perdem os ideais, os valores de 

preservação da integridade humana, onde o modelo comunista pertence ao passado 

e o capitalismo triunfa. A ordem reinante torna as pessoas doentes, pois a estrutura 

das nossas sociedades ocidentais é por elas mesmas depressivas, sendo que, 

torna-se idem a relação entre adoecimento psíquico e a sociedade na qual vivem as 

pessoas (MOLLER, 2007).  

As emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, são capazes de 

mobilizar o ser humano para a atividade e de influir na comunicação interpessoal. 

São capazes de mobilizar a parte autônoma do sistema nervoso juntamente com 

outros orgãos e sistemas diretamente, podendo ter um importante papel na 

qualidade de vida psicológica. As emoções influem sobre a saúde e sobre a doença 

não apenas em decorrência da psico-neuro-fisiologia, influindo também através de 

propriedades motivacionais pela capacidade de modificar as condutas saudáveis, 

tais como exercícios físicos, uma dieta equilibrada, o descanso, entre outros 

exemplos e, conduzindo muitas vezes para condutas não saudáveis, como o abuso 

do álcool, tabaco, sedentarismo, entre outros (BALLONE, 2007). 

Hoje em dia pode-se afirmar que as emoções positivas potencializam a 

saúde, enquanto emoções negativas tendem a comprometê-la, pois há dados 

suficientes para isto. Um exemplo para tal fato, em períodos de estresse, quando as 

pessoas desenvolvem muitas reações emocionais negativas, é mais provável que 

surjam certas doenças relacionadas ao sistema imunológico, seja uma gripe, herpes, 

diarréias ou outras infecções ocasionadas por vírus oportunistas. Em contra partida, 

emoções positivas como riso, bom humor, felicidade, ajudam a manter e/ou 

recuperar a saúde. A ansiedade é uma das emoções negativas que mais se tem 

estudado, pois é um estado emocional reconhecidamente associado a múltiplos 

transtornos, é a atitude biológica necessária para a adaptação do organismo a uma 

nova situação. Ela trata de um organismo submetido a uma situação fisica, seja uma 

cirurgia ou uma infecção e, uma situação psíquica, seja uma situação vista como 



ameaça. Sendo assim,  a ansiedade é um mecanismo indispensável para a 

manutenção da adaptação à vida, à sobrevivência (BALLONE, 2007; BALLONE, 

MOURA, 2008). Ela é uma emoção natural de caráter essencialmente adaptativo, 

que excessivamente, pode estar na base de muitos processos que podem levar à 

doença, favorecendo a adaptação até um certo ponto, até que nosso organismo 

atinja um máximo de eficiência. Quando esse ponto se excede, ao invés dela 

contribuir para a adaptação, contrariamente, leva à falencia da capacidade 

adaptativa. Ao ponto crítico, nao favorecendo mais a adaptação, ocorre o 

esgotamento da capacidade adaptativa (BALLONE; MOURA, 2008). Uma reação de 

ansiedade supõe uma mobilização de diferentes recursos cognitivos, como a 

atenção, percepção, memória, pensamento, linguagem; de diferentes recursos 

fisiológicos, como a ativação da parte autônoma do sistema nervoso, motora, 

atividade glandular; e de diferentes recursos de conduta, tais como estar alerta, 

evitar perigo cujo objetivo destes recursos seria o enfrentamento das possíveis 

consequências negativas (BALLONE, 2007). 

Na antiguidade, as ameaças eram concretas, tendo as pessoas um objeto 

real à combater, localizável no tempo e espaço, hoje o objeto de perigo vive dentro 

do ser humano. As ameaças são contínuas, hoje o coração bate mais forte diante do 

desemprego, das dificuldades para educação familiar, das perspectivas de um futuro 

sombrio, dos muitos compromissos econômicos cotidianos e assim por diante. Hoje 

em dia a ansiedade é contínua e crônica. A adrenalina antes aumentava só de vez 

em quando, o que agora está continuadamente (BALLONE; MOURA, 2008). Quando 

há o esgotamento, organicamente, há alterações significativas nas glândulas supra-

renais (adrenalina e cortisona), havendo dificuldades no controle da pressão arterial, 

alterações do rítmo cardíaco, alterações no sistema imunológico, controle dos níveis 

de glicose do sangue, entre outras. Estado de apatia, desinteresse, desânimo e uma 

espécie de pessimismo em relação à vida são sintomas que, psiquicamente, a 

ansiedade em seu estágio crônico ou esgotamento leva (BALLONE; MOURA, 2008). 

A Síndrome do Pânico pertence à classe dos Transtornos de Ansiedade, junto 

as Fobias, o Estresse Pós-Traumático, o Transtorno Obsessivo-Compulsivo e o 

Distúrbio de Ansiedade Generalizada.  Na Síndrome do pânico os ataques ou crises 

consistem em períodos de intensa ansiedade acompanhados por alguns sintomas 

específicos, sendo os mais comuns taquicardia, sensação de falta de ar, dificuldade 

de respirar, formigamentos, vertigem, tontura, dor ou desconforto no peito, 



despersonalização, sensação de irrealidade, medo de perder o controle, medo de 

enlouquecer, sudorese, tremores, medo de desmaiar, sensação de iminência da 

morte, náusea ou desconforto abdominal, calafrios ou ondas de calor, boca seca e 

perda do foco visual. Pode-se definir como uma ansiedade antecipatória. 

De acordo com uma análise perceptiva das emoções em toda emoção há 

pelo menos três componentes, sendo eles: um componente fisiológico, como as 

alterações respiratórias, cardíacas, vasculares e digestórias; um componente 

postural, muscular, que organiza um esboço de ação, como na raiva, a preparação 

para brigar e, um componente cognitivo, que pode reconhecer a reação interna e o 

estímulo/situação que desencadeou a emoção (SCARPATO, 2001). 

Mesmo controlando reações de ansiedade, pode haver níveis elevados da 

ativação fisiológica global, de mudanças no sistema imune, entre outros. As pessoas 

que aparentam uma certa tranqüilidade, podem estar desenvolvendo uma alta 

reatividade fisiológica. O desgaste psicossomático proporcionado pelo esforço em 

dissimular emoções pode ser muito alto, e de acordo com o conceito popular, 

emoções que não são manifestadas livremente acabam eclodindo em outro lugar do 

organismo. Acredita-se que, transtornos psicossomáticos ou psicofisiológicos como 

algumas dores de cabeça, das costas, algumas arritmias cardíacas, certos tipos de 

hipertensão arterial, algumas moléstias digestórias, entre outras doenças, podem ser 

produzidas por uma excessiva ativação das respostas fisiológicas do órgão ou 

sistema que sofre a lesão ou disfunção, como por exemplo, cardiovascular ou 

respiratória. Uma forma de disfunção do órgão ou do sistema orgânico por trabalhar 

em excesso por muito tempo (BALLONE, 2007). 

Ao descrever transtornos psicofisiológicos não se fará referência mais a um 

determinado grupo distinto de enfermidade, como na classificação existente, mas 

sim às alterações físicas que são precipitadas, gravadas e prolongadas por fatores 

fisiológicos. Utilizarse-á as reações orgânicas para compreender qualquer transtorno 

físico nos quais os fatores psicológicos sejam importantes, no caso do Lúpus 

Eritematoso Sistêmico, por exemplo, a psicossomática estará preocupada em 

estudar as alterações das emoções sobre a imunidade, sobre os linfócitos T ou 

sobre as imunoglobulinas, se em diante aparecerá Lúpus ou Artrite Reumatóide. 

Clinicamente entre eles, estão os transtornos cardiovasculares, digestórios, 

cefaléias, síndrome pré menstrual, asma, transtornos dermatológicos, transtornos 



sexuais, dependência química, transtornos alimentares, debilidade do sistema 

imune, entre outros (BALLONE, 2007). 

A classificação dos transtornos psicofisiológicos descrevendo as doenças 

relacionadas com variáveis psicológicas não deve ser levada muito em consideração 

atualmente, já que o meio investigativo patológico avança evidenciando relevância 

dos fatores psicológicos na etiologia e desenvolvimento de grande número de 

doenças ainda não consideradas psicofisiológicas. Os transtornos englobam desde 

doenças neurológicas como Esclerose Múltipla, até enfermidades infecciosas como 

a Tuberculose, passando por enfermidades imunológicas, como a Leucemia 

(BALLONE, 2007 apud WITTKOWER Y DUDEK, 1973). 

Emoções fortes são capazes de provocar desmaios. Quando ocorre o impacto 

emocional, há uma descarga de adrenalina enorme e esta substância em excesso 

no corpo, por sua vez, provoca uma vasoconstrição, as artérias diminuem a 

espessura e fazem o sangue chegar com dificuldade e em pouca quantidade às 

células cerebrais. Os impactos emocionais também podem ser causas de arritmias 

cardíacas, e esta também pode ser considerada uma razão de desmaios, pois o 

coração fica sem funcionar por um período ou funciona de forma errada, o fluxo 

sanguíneo diminui e a freqüência cardíaca reduz. A quantidade de oxigênio levada 

ao cérebro é baixa e ocorre a síncope (TIR, 2007). 

A depressão particularmente aumenta o batimento cardíaco e prejudica sua 

variabilidade. Se não há variação, há sobrecarga do músculo cardíaco, o que piora 

sua função de bombear o sangue e facilita o aparecimento de arritmias. A influência 

das emoções sobre o coração vai muito além da beleza da poesia, pois os poetas 

utilizam essa concepção sentimental como matéria prima para as suas obras. Novas 

descobertas dão as pistas do real peso das emoções sobre a saúde cardíaca. Uma 

vasta gama de sentimentos experimentada pelo ser humano pode promover 

modificações orgânicas de tal dimensão que podem contribuir de maneira decisiva 

para o vigor ou a falência do órgão, segundo pesquisas. Com isso, aumenta o 

número de especialistas que defendem a inclusão de sentimentos como a ansiedade 

e a depressão na lista de fatores de risco para males cardiovasculares, sendo que 

estariam assim, ao lado do colesterol, hipertensão, sedentarismo e de outras 

doenças conhecidas (PEREIRA, 2004). 

 Outros trabalhos dão possivelmente uma idéia de quanto a presença 

concomintante  de ansiedade e a depressão podem ser uma bomba  para o coração. 



Em entrevista com portadores de doença coroniana sob controle, os cientistas 

verificaram que aqueles que se mostravam ansiosos e depressivos apresentavam o 

dobro de possibilidade de sofrer um novo infarto comparando-se aos que não 

manifestavam as mesmas emoções e, descobriram também que os pacientes 

cardíacos são mais depressivos e ansiosos do que a população em geral (SMITH, 

2005 apud PEREIRA, 2004). 

Assim como crescem as evidências da atuação dos sentimentos sobre o 

coração, aumentam as investigações de como eles interferem no mecanismo 

cardíaco. O que se sabe até o momento é que indireferente da emoção, disparam no 

cérebro dois processos, o primeiro é o envio de sinais eletricos ao músculo cardíaco 

via sistema nervoso autônomo repercurtindo no rítmo dos batimentos, e o segundo, 

é a produção de uma cascata de substâncias químicas que terão impacto em várias 

estruturas do coração. Os caminhos percorridos são os mesmos, contudo as 

repercussões irão variar de acordo com a natureza da emoção, conhecendo-se até o 

momento o que ocorre quando elas são negativas. A ciência vem descobrindo que 

as emoções também fazem bem ao coração, pois diversos estudos demonstram que 

as boas situações da vida, como a paixão e a alegria, disparam uma cadeia de 

reações, porém, com efeitos protetores. É mais fácil manter o rítmo dos batimentos 

no compasso correto (PEREIRA, 2004). 

 

RESULTADO (JUSTIFICATIVA) 

Este estudo foi realizado com base em trabalhos científicos onde do ponto de 

vista metodológico contemplamos as idéias esplanadas por diversos autores, 

corroborando-as no desenvolvimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo concluímos que o conceito saúde e doença está relacionado à 

mente e corpo, objeto de interesse ao longo da história. De acordo com essa 

relevância, evidenciamos a importância do conflito psíquico no papel etiológico à 

uma mudança multifatorial, como exemplos citados no texto, associados à 

ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Desta forma o objetivo proposto foi 

devidamente atingido já que se encaixa perfeitamente com o que é observado nos 

dias atuais, bem como a importância para um aprofundamento de nossa 



compreensão de que viver bem depende do próprio ser humano, sendo que só ele 

pode obter seu autocontrole dentro da sociedade. 
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