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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual foram levantados e 

correlacionados os temas fatores emocionais e câncer. O estudo é relevante, tendo-

se em conta que levantamentos demonstraram que parte dos pacientes oncológicos 

apresentavam histórico prévio de depressão ou de longo período sob estresse. 

Segundo estes trabalhos, os fatores psicológicos, ao provocar alterações nos 

sistemas imunológico, neurológico e endocrinológico, podem ser fundamentais para 

o surgimento e desenvolvimento do câncer. 

INTRODUÇÃO 

Existem diversas pesquisas difundidas sobre a relação entre fatores 

psicológicos, principalmente depressão e estresse, com o câncer. Essas pesquisas 

vêm sendo mais frequentes nas últimas décadas devido ao crescimento de 

diagnósticos de depressão ou de doenças vinculadas ao estresse continuado. 

Essas pesquisas demonstram que grande parte dos pacientes 

diagnosticados com câncer tiveram antecedentes de depressão ou então 

registraram situações de grande estresse por um longo período de tempo. 

Para a Psiconeuroimunologia (PNI), a saúde é o equilíbrio dinâmico entre os 

diversos sistemas que compõem o ser. Qualquer alteração em um dos sistemas 

(psicológico, neurológico, endocrinológico ou imunológico), acarreta um desequilíbrio 

no indivíduo. Fatores psicológicos desequilibram o sistema, e a tendência posterior é 

a de o sistema se reequilibrar, pois possui mecanismos para tal. No entanto, um 

desequilíbrio continuado pode levar o sistema à falência e ensejando o 

aparecimento de doenças (STEPHAN, 2012). 

O estresse continuado, ocasionado por um trauma não sobrepujado, mina o 

sistema imunológico. Propicia, por mecanismos de retroalimentação, o descontrole 

de neurotransmissores cerebrais (entre eles a serotonina e a noradrenalina), 

causando depressão. Um organismo debilitado em suas defesas, especialmente 

carente das células Natural Killers (NK), que combatem células tumorais, e 

deprimido tem mais chances de permitir o aparecimento e o desenvolvimento de 

tumores (STEPHAN, 2012). O estresse e/ou depressão também estão associados a 

dois processos importantes para a carcinogênese: reparação deficitária do DNA 

danificado e alterações na apoptose (KIELCOLT-GLASER; GLASE,1999). 



OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é introduzir o campo da psiconeuroimunologia e 

correlacionar fatores psicológicos como estresse e depressão como uma possível 

causa no aparecimento e desenvolvimento do câncer. 

METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por 

meio de uma pesquisa bibliográfica.  

Artigos científicos sobre a temática foram acessados nas bases de dados 

Scielo, BDENF, LILACS, MEDLINE, PUBMED publicados nos últimos 15 anos (1999 

a 2014). Foram utilizados artigos nacionais e internacionais, disponíveis online em 

texto completo com os seguintes descritores aplicados: psiconeuroimunologia, 

câncer, estresse, depressão e sistema imunológico. Para a seleção das fontes, 

foram consideradas como critério de inclusão as bibliografias que abordassem a 

relação entres os fatores psicológicos e o câncer. 

DESENVOLVIMENTO 

Pesquisas recentes do ramo da psiconeuroimunologia trazem um 

esclarecimento sobre o papel dos fatores psicológicos no surgimento e progressão 

do câncer. O estresse físico ou emocional ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

que culmina na hipersecreção de cortisol pelas adrenais. Esse hormônio tem 

fundamental influência na regulação das respostas responsáveis pela vigilância 

imunológica contra a formação de células tumorais (BAUER, 2004). 

Existem várias evidências associando o estresse psicológico (ou mesmo 

físico) com surgimento ou progressão do câncer em animais. Como descrito por 

Bauer (2004) foram realizados experimentos com roedores para rastrear a influência 

do estresse com o desenvolvimento do câncer. Em um experimento com roedores 

sadios um grupo foi submetido a uma condição estressante (houve quebra de 

hierarquia social através da remoção periódica de recém-nascidos da colônia). Foi 

verificada uma incidência aumentada na formação de tumor mamário quando 

comprado ao grupo de controle. O estresse aumentou a formação de tumores 

espontâneos. Em outro experimento, roedores já diagnosticados com câncer foram 

submetidos a diferentes níveis de estresse e foi possível verificar um crescimento 

tumoral mais acelerado quando comparado com o grupo de controle, nesse mesmo 



estudo ficou claro que quanto maior o nível de estresse mais acelerado é o 

desenvolvimento do câncer. 

Pesquisas relacionando fatores psicológicos com o câncer também foram 

realizadas com humanos. Neme (2010) descreve um estudo onde foi levantado o 

histórico de eventos psicológicos relevantes em um grupo de 60 mulheres, sendo 30 

saudáveis e 30 diagnosticadas com câncer. Notou-se que no grupo de mulheres 

sem câncer havia um histórico com menores ocorrências de eventos estressantes e 

de depressão quando comparado ao grupo de mulheres com câncer. No mesmo 

estudo foi possível evidenciar que quando diagnosticado com câncer, nos casos em 

que havia um comportamento positivo com relação a doença, havia uma 

desaceleração no crescimento tumoral quando em comparação com os casos que a 

doença era tratada de forma mais negativa.    

RESULTADOS PRELIMINARES 

Estudos realizados com humanos e roedores evidenciam uma relação entre 

fatores psicológicos e desenvolvimento do câncer. Condições de estresse e de 

depressão afetaram o organismo de forma a facilitar o surgimento do câncer e em 

seu desenvolvimento, sendo que quanto maior o nível de estresse sobre o indivíduo 

maior o impacto. 
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