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Resumo 

 

Introdução: 

A asma é a doença crónica infantil mais comum nas crianças e a sua prevalência 

tem vindo a aumentar. Esta doença tem sido relacionada com a influência de vários 

factores, desde psicológicos, ambientais, genéticos, etc.  

 

Hipóteses Gerais:            

A primeira hipótese geral do nosso defende que a gravidade da asma alérgica 

infantil depende da percepção da criança acerca dos estilos parentais educativos. A 

segunda hipótese geral defende que a gravidade da asma depende das percepções dos 

pais das crianças asmáticas relativamente aos estilos psicológicos das crianças. Assim, a 

nossa investigação comportou dois estudos. 

 

Instrumentos:  

Para avaliar os diferentes graus de patologia asmática, elaborámos um 

questionário, conforme o consensus pediatricus (1998). Relativamente às práticas 

educativas parentais, usámos o EMBU-C (Perris et al., 1980) na versão Portuguesa 

(Canavarro & Pereira, 2007). Para a avaliação dos estilos psicológicos da criança, 

aplicámos o CBCL (Achenbach & Edelbrock, 1983) na versão Portuguesa (Fonseca et 

al., 1994).  

 

Participantes: 
  117 crianças (67 rapazes e 50 raparigas) com idades compreendidas entre os 6 e 

os 12 anos recrutadas na Consulta de Alergologia Infantil do Hospital de Santa Maria. 

 

Resultados: 

 Encontrou-se uma correlação estatisticamente significativa entre o género da 

criança asmática e a gravidade da asma. Nas análises de regressão, verificou-se que as 

seguintes variáveis contribuem significativamente para a explicação da gravidade da 

asma: nas raparigas – suporte emocional da mãe e hiperactividade/défice de atenção; 

nos rapazes - suporte emocional da mãe, isolamento e hiperactividade/défice de atenção. 

  

Conclusões: 

A asma infantil alérgica está intimamente relacionada com aspectos psicológicos 

das crianças asmáticas e com aspectos psicológicos dos cuidadores dessas crianças. No 

futuro, a abordagem clínica desta doença, deveria incluir este tipo de conhecimento.  

 

 

Palavras-chave: Asma, práticas educativas, estilos psicológicos, integracionista. 
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Abstract 

 

Introduction: 

Asthma is the most common childhood chronic illness in children and its 

incidence has being increasing. This disease has been linked with the influence of 

several factors, from, psychological, environmental, genetic, etc.  

 

General Hypotheses:  

The general hypothesis in our study is that severity of allergic asthma in children 

depends of the perception of the child about educational parenting styles. A second 

general hypothesis stands that the severity of children’s asthma depends on perceptions 

of asthmatic children`s parents about their children`s psychological styles. Thus, our 

investigation included two studies.           

 

Instruments: 

  To assess the several degrees of asthmatic pathology, we have drawn up a 

questionnaire, in accordance with consensus pediatricus (1998). With regard to parental 

educational practices, we used the Portuguese version (Canavarro & Pereira, 2007) of 

the EMBU-C (Perris et al., 1980). For the evaluation of the child's psychological styles, 

we used the Portuguese version (Fonseca et al., 1994) of the CBCL (Achenbach & 

Edelbrock, 1983).  

 

Participants: 
117 subjects (67 boys and 50 girls) aged 6 to 12 years old, recruited at the 

Hospital de Santa Maria, Consultation of Pediatric Allergy.   

 
Results: 

We found a statistically significant correlation between the genus of the 

asthmatic child and the severity of asthma. In regression analysis, it was found that the 

following variables contribute significantly to the explanation of the severity of asthma: 

in girls - emotional support from the mother and hyperactivity/attention deficit; in boys 

- emotional support from the mother, isolation and hyperactivity/attention deficit. 

  

 

Conclusions: Children’s allergic asthma is closely related to psychological aspects of 

asthmatic children and with psychological aspects of these children caregivers. In the 

future, the clinical approach of this disease should include this kind of knowledge. 

 

Key Words: Asthma, parenting practices, psychologial types, integrationist. 
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1. INTRODUÇÃO 

       

            A asma é a doença crónica infantil mais comum em quase todos os países 

industrializados (Bacharier e colaboradores, 2008). Em Portugal, o inquérito nacional da 

saúde de 1983 revelou uma prevalência de 6,8% na área metropolitana de Lisboa 

(Almeida & Branco, 1990). Nos principais encontros pediátricos sobre a asma 

(Bacharier e colaboradores, 2008; GINA, 2009; Internacional Pediatric Consensus, 

1998, 2012) é reconhecido que esta é uma doença que sofre a influência de vários 

factores, desde genéticos, ambientais, infecciosos e também psicológicos.  

O nosso interesse iniciou-se na prática clínica, nas dificuldades em perceber os 

factores psicológicos, nomeadamente, as dinâmicas afectivas dos asmáticos. Parecia-nos 

haver um certo embotamento afectivo em alguns destes pacientes, mas sobretudo, uma 

dificuldade de lidar com afectos, principalmente negativos. Também detectámos uma 

tendência para idealizar. O que nos intrigou foi que, apesar da constelação afectiva 

parecer possuir alguma similaridade, existia uma acentuação diferente destes factores 

conforme cada paciente. Assim, apesar de parecerem lidar dificilmente com afectos, 

principalmente negativos, existem sujeitos agressivos, hiperactivos, inibidos, tímidos, 

extrovertidos etc. A dificuldade em perceber a sua constelação afectiva não era grande 

mas a sua expressão no resto do comportamento, a sua associação à gravidade da asma, 

assim como os motivos causadores, pareciam-nos ainda difíceis de analisar. Em um 

primeiro momento, parecia haver uma singularidade de desenvolvimento afectivo em 

relação a estes pacientes. Mas, a sua expressão era extremamente diferente. Quando se 

investigava a família, também não ressaltavam grandes especificidades excepto, talvez, 

uma deficiente sintonia afectiva. Estes familiares variavam sobre o facto de serem 

bastante cooperativos, faladores, esclarecidos, desconfiados, paranóides, ansiosos, etc., 

mas igualavam na falta de sintonia com o ritmo emocional do encontro. Geralmente, ou 

começavam as entrevistas muito desconfiados, para passar a tratar-nos quase como 

família ou então falavam tanto que parecia que evitavam o diálogo.  

Em consequência do interesse em aprofundar o estudo destes pacientes, 

efectuámos um primeiro estudo onde procurámos os factores psicológicos inerentes à 

asma através das técnicas projectivas (Roque, 2004). Nesse estudo, analisámos os 

protocolos de Rorschach de nove pacientes adultos com asma e percebeu-se, 

basicamente, que estes sujeitos tendiam a intercalar entre, por um lado, respostas banais 

e, por outro, respostas de «anatomia» ou então algumas cinestesias ligadas a más formas 

e preocupações corporais. Estas observações integram-se na literatura dominante sobre 

este tipo de investigações, nomeadamente Chabert (1988) que refere, a este respeito, 

que se trata de uma defesa contra uma possível angústia relacionada com uma 

problemática narcísica, suscitada pelo Rorschach, pois este testa a solidez dos limites 

(dentro/fora) e a representação de Si (Eu mais ou menos sólido). 

          Assim, segundo esta autora (1988), o apego ao banal é uma forma de controlo 

sobre a realidade externa e interna. Quando esta estratégia falha e os limites são 

ameaçados, aparecem então as respostas de «anatomia» que demonstram um sofrimento 

narcísico essencial sob a forma de preocupação ligada ao interior do Eu. No entanto, 

tanto o apego banal como as respostas de «anatomia» têm o mesmo objectivo: manter a 

actividade mental num registo mínimo, se bem que a dificuldade do tratamento 

intrapsíquico dos sintomas parece estar ligada à sua ancoragem no corpo. O 

funcionamento tipo limite dos somatizadores mostra, através do Rorschach, que as 

preocupações corporais substituem as fantasias, porque os mecanismos de clivagem 

muito fortes de estes sujeitos impedem qualquer solução de compromisso, devido ao 

entrincheiramento das instâncias que preservam. Assim, também se observa o duplo 
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funcionamento que especifica as neuroses de carácter: de um lado, as funções 

adaptativas de um Eu periférico e, do outro, as irrupções em processos primários, onde a 

tradução corporal directa é primordial. 

            Esta investigação (Roque, 2004), de cariz essencialmente qualitativo, se por um 

lado nos ofereceu uma base teórica bastante profunda sobre o funcionamento 

psicológico de nove pacientes asmáticos adultos, por outro lado, deixava grandes 

interrogações sobre a possibilidade de extrapolar esses resultados para uma população 

asmática mais geral. Esta investigação também acabou por, consequentemente possuir 

limitações práticas a nível de intervenção, nomeadamente, precoces. Conhecia-se o 

funcionamento psicológico problemático destes pacientes, mas pouco se poderia realizar 

a fim de os tratar. Eram funcionamentos muito rígidos e consolidados. Assim, foi no 

cruzamento destas duas preocupações, por um lado, uma generalização de resultados e 

por outro lado, a possibilidade de descobrir funcionamentos ou relações patológicas 

mais precoces e intersistémicas - com mais potencial de intervenção com famílias ou 

comunidades -, que surgiu a escolha da actual investigação.  

Nesse sentido, decidimos fazer uma investigação mais alargada no intuito de 

perceber se não existiriam outros factores igualmente importantes (além, claro, dos 

biológicos, genéticos e hereditários) como, por exemplo, o papel do pai, ou interações 

patológicas, que fossem mais fáceis e eficazes de manusear clinicamente.    

            Assim, decidimos estudar concretamente a dinâmica relacional específica dos 

asmáticos alérgicos numa idade o mais precoce possível e onde fosse praticável uma 

metodologia mais objectiva. 

           Neste contexto, pareceu-nos importante dar atenção a várias questões clínicas 

que suspeitámos que poderiam enviesar o nosso estudo. Uma delas é a alergia 

respiratória e a outra é a gravidade da asma. 

           O facto de nos debruçarmos sobre a asma alérgica refere-se ao pressuposto de a 

alergia respiratória ser um grande validador do diagnóstico de asma, principalmente em 

idades precoces, despistando um mero acesso de dificuldade respiratória passageira, 

dificuldades respiratórias ocasionadas por infecções virais ou a manifestações atópicas 

surgidas fora do âmbito respiratório (Bacharier e colaboradores, 2008). 

           O facto de estudarmos a gravidade da asma ao invés do típico estudo sobre a 

diferença entre asmáticos e não asmáticos deve-se à suposição de que a componente 

genética da asma tem uma expressão maior no aparecimento da asma do que no seu 

agravamento. Ainda que saibamos existirem pacientes com terrenos atópicos propícios 

ao aparecimento de asma, mas que não a desenvolvem (como constatámos na própria 

Consulta de Alergologia Respiratória, onde estes pacientes iam à consulta com o único 

intuito de avaliar a sua atopia) pensamos, no entanto que estudar estes sujeitos era um 

projecto muito importante, mas bastante diferente do nosso.  

           Basicamente hipotetizamos que alguém com elevada disposição genética para a 

asma, dificilmente vai deixar de exibir este problema. Já pelo contrário, acreditamos que 

para o agravamento ou amenização da mesma, é preciso uma articulação de factores; 

relacionais, nomeadamente, as relações precoces; perfil psicológico mais genético 

(como factores temperamentais); factores comportamentais; ambientais; sociais, etc. 

 Nesse sentido, optamos por fazer uma investigação essencialmente 

psicossomática (o núcleo é o estudo de perfis psicológicos e relacionais). Mas, como 

mais à frente iremos desenvolver, uma vez que não conseguimos isolar os factores 

psicológicos e porque decidimos introduzir variáveis socioeconómicas e clínicas a fim 

de testar a sua influência no agravamento da asma, resolvemos chamar à nossa 

abordagem integracionista ou interaccionista. 
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 Após uma exaustiva investigação teórica acerca dos factores psicológicos que 

nos pareceram mais importantes para a finalidade da nossa investigação (as variáveis 

psicológicas e relacionais que melhor se ajustavam para explicar o aparecimento da 

asma), escolhemos investigar a interacção entre a perspectiva das crianças asmáticas 

sobre as práticas educativas dos seus pais e a perspectiva dos pais sobre o estilo 

psicológico da criança. Esta escolha também se deveu a preocupação em obtermos 

relatos diferentes entre pacientes e cuidadores a fim de tornar mais profunda e fiável a 

análise da trama psicológica das crianças asmáticas, numa perspectiva integracionista. 

Com esta perspectiva tentamos assegurar que não fiquem de fora, por questões teóricas 

ou metodológicas, por exemplo, outras variáveis, interações, direcções de causalidade e 

factores positivos, que possam aparecer nesta interação. 

           Devido à abrangência da nossa investigação (117 sujeitos) e à consequente 

impossibilidade de controlar todos os factores (como, por exemplo, controlar a 

exposição de cada sujeito aos alergénios e à toma de medicação, de forma rigorosa), 

optámos por um estudo menos aprofundado mas mais abrangente, onde reunimos o 

máximo de variáveis que pensamos possuírem alguma relevância para a problemática 

da asma, desde questões sociodemográficas, familiares, etc. Paralelamente, no 

procedimento estatístico, tentámos isolar algumas variáveis que, por si só, ou em 

correlação, adquirem um peso saliente para a descrição dos trilhos por onde a asma se 

agrava. 

           A nossa revisão teórica terá um sentido evolutivo e começará por descrever o que 

é o problema mente-corpo e como é que o conceito de psicossomática se enquadra nele, 

nomeadamente após as várias críticas que lhe foram dirigidas. Embora o nosso estudo 

tenha aspirações mais empíricas, iremos, sempre que oportuno, fazer alusões a teorias 

científicas e filosóficas sobre a questão mente-corpo. Não pretendemos aprofundar essa 

questão mas, sim, demonstrar que as necessidades e exigências relacionadas com as 

questões empíricas e clínicas também servem como estímulo para a evolução teórica e 

não somente, o contrário, como estamos habituados. Seguidamente, descreveremos 

como é que os autores mais clássicos, nomeadamente ligados ao campo da psicanálise, 

postulavam sobre o adoecer. Logo após, introduziremos outras teorias que, postulamos, 

ajudaram a que o conceito de psicossomática fosse perdendo preponderância e, com ele, 

a psicanálise, em diferentes níveis de abordagem da relação mente-corpo. 

Nomeadamente, a psicofisiologia e o behaviorismo, a nível de tratamento, a ciência 

cognitiva e neurofenomenologia, a nível teórico e finalmente, a teoria sistémica ou 

integracionista, a nível empírico. De seguida, debruçar-nos-emos sobre a asma de forma 

muito geral, e posteriormente, seguindo a mesma ordem em relação à questão mente-

corpo, de forma mais detalhada. Assim retomaremos a análise da asma em primeiro 

lugar à luz do modelo psicossomático de origem psicanalítica (o primeiro modelo a 

sistematizar a influência do psíquico no somático); de seguida o modelo 

psicofisiológico-behavorista (com grande importância a nível de intervenção 

psicológica da asma); cognitivismo-neurofenomenologia (actualmente, o modelo que 

domina o debate mente-corpo) e finalmente, teoria sistémica-integracionista que, 

segundo vários autores, é o modelo mais abrangente e empírico. Devido à natureza do 

nosso estudo, será sob a influência deste último modelo que se baseará a nossa 

investigação. Posteriormente, e agora já na senda da literatura mais empírica, iremos 

investigar os aspectos relacionais e psicológicos, sob a forma de parentalidade e, em 

particular, sobre as práticas e estilos educativos parentais, e a sua influência para o 

agravamento da asma. Posteriormente investigaremos os estilos psicológicos, 

nomeadamente, o funcionamento internalizante e a sua contribuição para o agravamento 

da asma. Esta fase acaba com a investigação empírica de estudos semelhantes ao nosso, 
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onde se funda a relação entre a gravidade da asma, o funcionamento internalizante e os 

estilos parentais. 

 Acabamos a parte teórica com a investigação empírica sobre as várias 

abordagens ao tratamento da asma. 

 Não será, pois, de estranhar que a abordagem psicanalítica seja desenvolvida 

primeiro, pois foi a primeira disciplina que sistematizou a influência dos factores 

psicológicos sobre certas doenças denominadas de psicossomáticas. No mesmo sentido, 

a abordagem neurofenomenológica irá ser mais desenvolvida quando fizermos a 

introdução teórica no debate das diferentes disciplinas sobre a relação mente-corpo. 

Também, na continuação da mesma linha de pensamento, o modelo psicofisiológico-

behaviorista será o mais desenvolvido quando investigarmos a psicoterapia na 

psicossomática. Já o modelo integracionista dominará a nossa investigação quando nos 

dirigirmos às investigações empíricas sobre a asma. 

 Após a revisão da literatura teórica e empírica, divulgaremos o método, 

hipóteses e objectivos gerais, resultados e discussão. 

           Resumindo, o objectivo central do nosso estudo será a investigação da influência 

das práticas educativas parentais e dos estilos psicológicos da criança asmática, 

nomeadamente o estilo internalizante, conjuntamente com variáveis clínicas e 

sociodemográficas, a fim de descobrir a sua importância para o agravamento da asma 

alérgica nas crianças em idade escolar. 

Começaremos, então, na revisão da literatura, sempre numa óptica do mais geral 

para o mais específico, com a discussão do problema mente-corpo e com a integração 

do conceito de psicossomática nesse problema, tentando clarificá-los. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Investigação teórica 

2.1.1. O problema mente-corpo e as vicissitudes da psicossomática. 

 

A introdução de um capítulo desta natureza numa investigação sobre a asma 

prende-se com o facto de, por vezes, serem as necessidades clínicas e empíricas que têm 

reorientado a evolução das teorias sobre a relação mente-corpo. Muitas vezes se tem 

confundido a relação mente-corpo com o conceito de fenómeno psicossomático, mas 

este, como veremos, é mais polémico, específico, datado e, actualmente não granjeia 

grande popularidade nas mais recentes e populares teorias sobre a relação mente-corpo e 

sobre as doenças que recrutam estes conceitos, como a asma. Neste sentido, sempre que 

possível, resolvemos separá-los. Apesar de muitos avanços na investigação empírica de 

certas doenças de etiologia complexa, nomeadamente, a asma, se terem inspirado nas 

críticas ao modelo psicossomático, principalmente de inspiração analítica, outros 

factores bastante importantes também ajudaram o desenvolvimento destes avanços. 

Nomeadamente, algumas descobertas científicas nas áreas da psicofisiologia, 

behaviorismo e neurociência cognitiva e, inclusive, a necessidade de a psicanálise se 

articular com estas investigações e descobertas, como Imbasciati (2002) reconheceu. De 

facto, como agora resumiremos, o problema mente-corpo está longe de se resumir ao 

conceito de psicossomática de inspiração psicanalítica, além de que actualmente este 

conceito tem sido pouco recrutado para os referidos debates. 

De facto, o problema da relação mente-corpo tem sido uma questão que tem 

intrigado os filósofos, desde, pelo menos, a Grécia Antiga. Segundo Haynal e Pasini 

(1984), desde os seus primórdios na Grécia Antiga que a medicina tem oscilado entre 

uma tendência dinâmica e sintética, estudando o homem na sua totalidade, representada 

pela escola de Kos, Hipocrática, e uma tendência analítica e mecanicista, representada 

pela escola de Cnide. 

Começando por ironizar o que chama o terreno dos “ismos”, Buser (2000) refere 

que ao longo dos séculos, duas opções dividiram filósofos e teólogos quanto à natureza 

do espírito. O materialismo e o idealismo (ou mentalismo). Para o primeiro, o espírito é 

matéria enquanto para o segundo o espírito é ideia. Com o decurso dos séculos outra 

dicotomia começou a imperar; os monistas, que consideravam que espírito e matéria são 

de natureza igual, e as dualistas, que consideravam que matéria e espírito pertenciam a 

naturezas diferentes. Esta divisão não coincidia com a precedente pois que se entre os 

monistas, a maioria é materialista, alguns, no entanto, são idealistas (como Berkeley, no 

sec. XVIII). Os dualistas desenvolveram muitas cambiantes para relacionar o corpo e o 

espírito e, no século XIX, o debate, ao princípio filosófico-teológico, tornou-se 

filosófico-científico. Defende, então, Buser (2000) que apenas com raras excepções 

(Epicuro, Gassendi), a tradição ocidental foi, primeiramente espiritualista, pois 

reconheceu a independência e a primazia total do espírito. Depois Descartes 

sistematizou o dualismo contra o idealismo platónico e a escolástica aristotélica. 

Descartes defendeu uma ideia materialista de interação entre o corpo animal-máquina e 

a alma. Descartes negava a intervenção permanente da divindade na nossa vida mental. 

Também admitia que o domínio mental poderia agir sobre o domínio físico e não apenas 

o contrário. 
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No entanto, ainda que dualistas, outros autores, nomeadamente Huxley 

(1874/1974), propuseram que só o domínio físico age sobre o mental, tornando a 

consciência um epifenómeno do funcionamento da mecânica cerebral. Entretanto 

apareceu uma visão dualista mais conciliadora, designada de paralelismo (enunciado em 

diferentes épocas por Leibniz, Lotze, Jackson e Freud, cit. In Buser, 2000) defendendo 

que os processos físicos e mentais ocorrem paralelamente. No entanto, não é difícil 

perceber as críticas que se aventavam relacionadas com esta visão e que diziam respeito 

à forma de imaginar esta equivalência. 

Buser (2000) defende que estas disputas ainda hoje se refletem na nossa forma 

de pensar, porque apesar de muitos cientistas e filósofos terem abraçado o monismo na 

sua forma materialista, a perspectiva cartesiana continua muito incutida na nossa cultura 

ocidental, seja através da religião, seja através da introspecção «…ao debruçarmo-nos 

sobre os nossos estados de consciência, não encontramos circuitos neuronais!» (p.34). 

Entretanto, mesmo alguns cientistas e filósofos tentam reintroduzir o dualismo, 

nomeadamente Popper e Eccles ou Penfield (cit, in Buser, 2000). Sperry (1969, cit. In 

Buser, 2000), por seu lado, formulou uma teoria interaccionista, denominada de 

“materialista idealista”, onde defendeu que a actividade mental é uma propriedade 

emergente da actividade cerebral, representada pelas excitações e inibições dos 

neurónios constituintes. Defende, também, que estes estados emergentes são 

susceptíveis de exercer uma acção causal sobre o desenrolar de outras operações 

neuronais, ou seja, a experiência consciente seria capaz de governar e modular a 

actividade dos conjuntos neuronais. Como mais à frente veremos, este assunto é um dos 

mais controversos no debate mente-corpo, uma vez que a nossa física não especifica 

uma causa que recue no tempo. Somente pseudo-causalidade operada através de 

constrangimentos. Por esse mesmo motivo nenhum neurocientista conseguiu explicar 

até hoje, perentoriamente, para que servem os inúmeros circuitos backwards (do centro 

para a periferia) existentes no cérebro humano. 

Para Buser (2000), o materialismo, por seu lado, ter-se-ia desenvolvido quando o 

objectivismo científico acentuou o avanço do behaviorismo em relação à psicologia 

introspeccionista de Wundt ou funcionalista de Angell, James, Dewey e Woodworth 

(cit. In Buser, 2000). No entanto, em breve, apareceram formas de materialismo mais 

complexas, como materialismo emergencial, onde o mental seria uma emergência da 

actividade dos conjuntos neuronais. Este tipo de materialismo possui várias implicações, 

nomeadamente, o facto de o fenómeno mental não poder ser reduzido à físico-química 

neuronal, nem ser previsto a partir das propriedades dinâmicas do neurónio isolado. 

No entanto, embora esta perspectiva agrade a grande parte da comunidade 

neurocientífica, deixa em aberto a questão de pendor espiritualista e dualista que é a de 

saber como se passa do circuito neuronal à experiência subjectiva. Dificilmente se pode 

reduzir a essência do vivido subjectivo ao materialismo emergencial. Os dualistas e 

espiritualistas podem defender que esta emergência poderia apenas possuir um laço 

muito difuso com o cérebro, criando um neodualismo. Para sair de este impasse, aparece 

o funcionalismo que recusa preocupar-se com o substrato neuronal. No entanto, esta 

perspectiva de negligenciar a neurociência também foi bastante criticada e hoje fica a 

questão de saber como se pode respeitar o subjectivo sem ser dualista. Searle (cit in 

Buser, 2000) considera que a principal propriedade do estado de consciência é a sua 

subjectividade e, assim, defende a observação de uma objectividade epistémica na 

análise de uma realidade ontologicamente subjectiva, a dos estados de consciência. 

Neste sentido, uma redução do mental ao físico fica muito difícil. Dennett (1991), um 

defensor de um monismo baseado numa associação entre funcionalismo e 

evolucionismo, adverte que prescindir do dualismo é mais difícil do que se pensa. Como 
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iremos ver, este impasse é considerado por nós, como o vórtex do problema mente-

corpo hoje em dia; Searle defendendo uma fenomenologia baseada na biologia, onde 

refere que não existe qualquer dualismo, mas onde se percebe um dualismo de 

perspectivas; Dennett defendendo que o funcionalismo pode até anular esse último 

reduto do dualismo, através da heterofenomenologia. 

Buser (2000) considera que o materialismo não pretende explicar o pensamento 

actualmente; pelo contrário, contenta-se em prometer a solução para um dia futuro. 

Percebendo como está a situação a nível do debate da relação mente-corpo, o mesmo 

autor conforma-se em apostar num reducionismo emergencial, que desenvolveremos 

mais à frente. 

 Bitbol (2014), por seu lado refere que a filosofia do espírito de cariz analítico 

distingue duas teses metafísicas da consciência principais; as posições monistas 

materialistas (ou fisicalistas) e as posições dualistas. As teorias materialistas monistas 

avançam a hipótese que só existe um tipo de substância na natureza, de tipo material. Os 

fenómenos mentais e a consciência seriam um traço emergente, um epifenómeno. A 

posição dualista, que o autor considera como uma teoria inacabada do fisicalismo-

materialismo, defende que na natureza existem as substâncias físicas e mentais. A estas 

juntam-se várias sofisticações que visam fazer a ligação entre o físico e o mental. Para 

Bitbol (2014) as teses monistas fisicalistas subdividem-se em behaviorismo, teoria da 

identidade neuro-psicológica, reducionismo, eliminativismo e funcionalismo. As teses 

dualistas dividem-se em dualismo se substâncias e dualismo de propriedades. 

 William James (1900/1976), por seu lado, já advertira que mesmo estes 

monismos de inspiração Spinozista postulam um domínio substancial desconhecido 

dotado de duas apresentações distintas, espírito consciente e matéria inerte. Estas 

apresentações levam a que o domínio substancial seja apenas uma especulação.   

Podemos, pois, perceber que apesar de o problema mente-corpo ter 

acompanhado desde sempre a filosofia e medicina ocidental, segundo Haynal e Pasini 

(1984), a palavra psicossomática só foi usada pela primeira vez por um internista e 

psiquiatra alemão, Heinroth, em 1818, para salientar a convicção de que as paixões 

sexuais alteravam o estado somático. Este médico ainda teria usado, também, pela 

primeira vez o termo somatopsíquico, em 1828, aplicado às doenças onde o factor 

corporal modifica o estado psíquico. É interessante notar o aparecimento de este 

conceito ligado, desde os seus primórdios, à saúde, nomeadamente, mental. É assim que 

os conceitos de psicossomática e medicina psicossomática se tornaram hoje, 

praticamente indistinguíveis. No entanto, as expressões de «doença psicossomática» e 

«medicina psicossomática» só se impuseram durante os últimos decénios, após o 

adjectivo psicossomático ser utilizado pela primeira vez por Félix Deutsch (1964, cit in 

Luban-Plozza e Pӧldinger 1985). Nesse sentido iremos expor o desenvolvimento da 

psicossomática através da sua relação com a medicina. 

Para Haynal, Pasini e Archinard (2001), a hipótese de base da medicina 

psicossomática é a unidade funcional soma-psique. O termo psicossomática é formado 

pelas expressões gregas soma e psique, que foram primeiramente citadas por 

Anaxágoras, em torno de 500-428 A. C. Segundo o filósofo, as expressões designariam 

o que entende-se por corpo e alma, sendo consideradas como partes distintas. O 

conceito de Anaxágoras introduziu uma concepção dualista do ser humano. A visão 

dualista do homem foi mantida por Platão (427-347 A.C.) e reelaborada no 

hilemorfismo de Aristóteles (384-322 A.C.), segundo o qual corpo e alma formam uma 

única substância, sendo a alma o princípio vital do corpo. Para Haynal, Pasini e 

Archinard (2001) já na Idade Média, São Tomás de Aquino defendeu a filosofia 

aristotélica através de seu sistema, o tomismo. Descartes, com seu interacionismo, em 
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nada renovou a teoria dualista, ao contrário, cristalizou-a. Para ele, o corpo e a alma 

seriam duas substâncias diferentes e separadas, mas com uma influência recíproca. 

Ainda defendendo a visão dualista, surgiram duas outras vertentes. O paralelismo de 

Leibniz defendia o corpo e a alma como sendo duas substâncias diferentes e separadas, 

que não têm influência recíproca, mas que têm suas atividades corporais e mentais em 

correlação perfeita. Já para o paralelismo psicofísico de Wundt, corpo e alma são dois 

aspectos diferentes do homem. 

Em contradição ao dualismo, alguns filósofos instituíram a teoria monista do ser 

humano, segundo a qual haveria a existência de um único princípio no homem, o corpo 

ou a alma. Dentro desta teoria destacam-se duas vertentes. Segundo o idealismo, 

defendido por Berkeley, pelos idealistas do século XX e por Hegel, a alma espiritual é a 

única realidade, constituindo a forma idealista. Já para o materialismo, sustentado por 

Hobbes, La Mettrie, Cabanis, Moleschott e Haeckel, o corpo material seria a única 

realidade. A concepção do ser humano como uma unidade corpo-alma, somapsique, é 

hoje a que carrega o maior número de adeptos, ainda que vista de ângulos filosóficos 

diferentes. Segundo Haynal, Pasini e Archinard (2001), «esse reconhecimento, em nível 

filosófico e científico, de uma unidade funcional psiquesoma, foi certamente uma das 

condições prévias para a introdução no domínio da ciência dos problemas que iriam dar 

nascimento à medicina psicossomática» (p.7). Para Haynal, Pasini e Archinard (2001) 

na história da medicina, a hipótese de uma ligação entre os estados da alma e as doenças 

apareceu inicialmente como uma suposição intuitiva, depois, como um enunciado 

especulativo filosófico. A feitiçaria, as curas miraculosas, em todas as épocas e culturas, 

parecem, com efeito, mostrar a influência do psicológico sobre a doença, sem contudo, 

prová-la cientificamente. Buscava-se algo consistente para explicar os inúmeros 

questionamentos acerca da existência humana e da dinâmica da vida, ao contrário do 

que propunha o obscurantismo da magia. Com o alvorecer das grandes civilizações, mas 

em especial com o desenvolvimento da cultura grega, são dados passos fundamentais 

para desvincular a doença do pensamento místico-religioso e propiciar a evolução de 

uma dimensão ética e cultural da medicina. A filosofia e a ciência recém-surgidas 

começam a interessar-se pelas relações entre as dimensões corporal e anímica do 

homem, formulando os primeiros princípios que permitem compreender a doença como 

fenômeno natural e dando origem a diferentes vertentes de interpretação da natureza 

humana, do adoecer e da função terapêutica. A expressão maior deste movimento 

inaugural é Hipócrates. Segundo Volich (2000), para Hipócrates, o homem é uma 

unidade organizada, sendo o corpo sua dimensão funcional, a alma sua dimensão 

reguladora e a doença o efeito da desorganização desta unidade. O sistema teórico 

hipocrático fundamentava-se numa visão que entendia o homem como ser dotado de 

corpo e espírito. Essa perspectiva levava a compreender que as doenças não poderiam 

ser consideradas isoladamente, elas deveriam ser compreendidas no modo de vida e de 

estar do enfermo, valorizando a história da doença e a singularidade de cada caso. 

Dentro dessa concepção de adoecimento, o médico deveria ser em sua essência, um 

humanista, considerando na formulação de seu diagnóstico, os aspectos ambientais, 

culturais, sociológicos, familiares, psicológicos e espirituais no processo do 

adoecimento, sem deixar o rigor científico de lado. Os ensinamentos de Hipócrates, 

transmitidos à prática médica clássica, perduraram por alguns séculos. Para Volich 

(2000), na Idade Média, o pensamento religioso passou a dominar as cenas social, 

filosófica e científica. A crença na imortalidade da alma e o desprezo pelo corpo 

levaram ao desaparecimento do exame clínico e de praticamente todos os 

conhecimentos da Antiguidade. No Renascimento, muitos dos postulados clássicos 

começaram a ser revistos, voltando a se difundir e se desenvolver pela Europa, através 
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da criação das primeiras escolas de medicina. Os novos ideais surgidos no 

Renascimento tornaram possíveis a crítica dos conhecimentos tradicionais e o 

desenvolvimento de novas visões acerca do posicionamento médico, como as pesquisas 

anatômicas. Com a influência do pensamento cartesiano, houve uma tendência em 

priorizar a pesquisa do corpo e de suas funções através da sistematização do 

conhecimento médico, que recorreu a métodos cada vez mais rigorosos, à mensuração e 

à criação de parâmetros objetivos, sem minimizar a importância em se levar em conta a 

singularidade do paciente. Ainda para Volich (2000) no século XIX, devido ao empenho 

de Pinel, as perturbações mentais passaram a ser vistas como doenças. Com isso, 

reconheceu-se a importância do sofrimento psíquico, não estando este, necessariamente, 

vinculado a uma doença ou lesão corporal. Ao final do século XIX passaram a 

investigar as doenças nervosas, em particular a histeria, por intermédio da hipnose, 

permitindo, assim, «a constatação e a investigação das dimensões subjetivas e 

relacionais presentes nas manifestações orgânicas» (Volich, 2000, p.51). Contudo, para 

este autor, ao longo do tempo, a instrumentalização da prática médica teve como efeito 

um distanciamento corporal entre o médico e o doente, diminuindo o valor da fala e da 

escuta na relação clínica.  

Passaremos agora a aprofundar a abordagem às conjunturas e respectivos 

problemas do conceito específico de psicossomática, para explicar porque resolvemos 

estudar a relação mente-corpo sem a confundir com aquele conceito. De facto, na 

inspiração psicanalítica da relação mente-corpo, esta é quase confundida com o conceito 

de psicossomática, pois que, de facto, a predominância do conceito de psicossomática 

coincidiu praticamente com a força da psicanálise dentro da medicina, psicologia e 

filosofia. No entanto, como veremos, hoje em dia a psicanálise tem sido ultrapassada 

por algumas disciplinas no cenário científico, terapêutico e filosófico e, 

consequentemente, na actualidade, o conceito de psicossomática tem sido usado pouco e 

em grande parte das vezes, depreciativamente. Sendo assim, começaremos por tentar 

compreender as causas deste fenómeno. Tal pode constituir uma surpresa, 

especialmente se tivermos em conta a proeminência de autores como Franz Alexander 

ou Flandres Dunbar em meados do século passado. 

Posteriormente iremos abordar como é que a psicossomática se relaciona na 

problemática mente-corpo; quais as vicissitudes da psicossomática e quais as outras 

perpectivas que se destacaram na problemática mente-corpo, nomeadamente a 

neurociência, ciência cognitiva e neurofenomenologia.  

Defendemos que várias foram as razões para o enfraquecimento do conceito de 

psicossomática no seio da psicologia, filosofia e medicina. A primeira será talvez o 

facto de o conceito de psicossomática poder ser definido, pelo menos, de quatro 

maneiras; a relação entre mente e corpo, a influência dos factores psicológicos na 

doença orgânica, uma prática holística de tratamento do ser humano doente ou o estudo 

de uma doença onde intervêm muitos factores. Por exemplo, Lipowski (1975) considera 

a psicossomática ao mesmo tempo como: o estudo científico da relação entre factores 

psicológicos, sociais e biológicos na determinação da saúde e da doença; uma 

abordagem holística da prática da medicina e como psiquiatria de ligação. 

Neste mesmo sentido, parece-nos que tornar um conceito multiconceptual não o 

ajuda a definir. Estes terrenos são confundidos a todo o momento, o que leva a que, 

quando investigamos qualquer estudo de psicossomática, deixamos, quase sempre, de 

perceber a que é que os autores se referem. Embora qualquer uma destas definições 

possa ser tomada como correcta, defendemos que é necessário especificá-la nos estudos 

empíricos, nem que seja, para que um estudo na área da psicossomática seja mais 

replicável e menos confuso. De facto, como Golse (2002) refere, «O termo 
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psicossomático tornou-se, com o decorrer do tempo, de tal modo polissémico que é 

actualmente difícil, mesmo no próprio seio da comunicação entre profissionais, utilizá-

lo com garantias mínimas de precisão e de consenso.» (p. 193) e «…falar de 

psicossomático levanta mais questões que respostas.» (p.203).  

A segunda causa do enfraquecimento do conceito de psicossomática, deve-se 

cremos, ao receio do ressurgimento do dualismo mente-corpo, neste caso, psique-soma. 

Isto acontece porque, apesar de Alexander e Dunbar terem tentado eliminar o dualismo 

da psicossomática, defendendo a tese do continuum, o facto é que, um estudo 

psicossomático elimina o dualismo cartesiano de substância, mas nunca consegue 

eliminar o dualismo, pelo menos o de perspectiva, de primeira e terceira pessoa, porque, 

como sugere a sua etimologia, pressupõem-se sempre, pelo menos, duas perspectivas, a 

psíquica e a somática. Segundo Alexander (1947/1989), essas perspectivas estão 

relacionadas respectivamente, com as perspectivas da primeira e da terceira pessoa. 

          De facto, desde o nascimento da revista em 1939 que Flandres Dunbar e os seus 

editores associados, no editorial introdutório observaram que o termo medicina 

psicossomática precisaria de uma definição bastante aprofundada, a fim de evitar mal-

entendidos. Assim, Dunbar (1939) começa por definir o objecto da psicossomática 

como a inter-relação dos aspectos psicológicos e fisiológicos das funções corporais, 

tanto normais como anormais. Tentando libertar a psicossomática do dualismo, alega 

que a neurofisiologia do temperamento, instinto e intelecto difere de outra fisiologia em 

grau de complexidade mas não em qualidade e, ainda, que os fenómenos psíquicos e 

somáticos têm lugar no mesmo sistema biológico e serão provavelmente dois aspectos 

do mesmo processo. 

           Alexander (1947/1989) terá sido um dos autores que mais tentou afastar a 

psicossomática do dualismo. Um resumo da sua explicação do desenvolvimento da 

psicossomática pode atestar este aspecto. Este autor começa por criticar a perspectiva 

mecanicista e materialista da medicina que, embora tenha tido resultados espectaculares, 

paradoxalmente, começava a constituir-se como entrave ao desenvolvimento da 

medicina. Isto porque a medicina materialista tende a temer que a procura de factores 

psicológicos da doença seja um regresso às suas origens místicas, pois, para estes 

autores, psicogénico era sinónimo de desconhecido. No entanto, a tendência mais 

mecanicista da medicina tinha colecionado uma série de achados que eram difíceis de 

interpretar. Coube, então, o papel a várias correntes tanto filosóficas como médicas, 

assumir uma perspectiva sintética, o que levaria ao aparecimento da psicossomática. Por 

exemplo, o caso da psicanálise, que leva a considerar a personalidade como a expressão 

da unidade do organismo e a psicologia da Gestalt que considera o total diferente da 

soma das partes, onde este não poderia ser explicado por esta soma, mas antes, seriam 

as partes que poderiam ser explicadas pelo todo. Para Alexander (1947/1989), na 

medicina, algo de similar teria ocorrido. Percebia-se que todas as partes do corpo estão 

directa ou indirectamente ligadas a um sistema de comando central, o sistema nervoso 

central que regula igualmente as relações com o meio ambiente. Assim, estudos 

fisiológicos do sistema nervoso central e estudos psicológicos sobre a personalidade 

lidam com aspectos diferentes da mesma coisa. Alexander (1947/1989) refere, no 

entanto que, ao passo que os movimentos voluntários estão sob o controlo da 

consciência e podem ser representados simbolicamente, o sistema nervoso autónomo 

não está sob o comando da consciência. Alexander (1947/1989) também alerta para o 

facto de a medicina somaticista ou materialista ter de rever a etiologia das doenças. Para 

este tipo de medicina, é a lesão dos tecidos que provoca a lesão funcional do órgão. No 

entanto, o processo pode ser inverso e a problemática funcional pode também lesar os 

tecidos já que esta é muito proeminente numa cultura onde a repressão das emoções seja 
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muito frequente, levando a que o seu correlato fisiológico, que é a actividade do sistema 

nervoso autónomo, se desregule. 

              Este autor conclui assim que o termo psicossomático tem sido criticado por 

sugerir uma dicotomia entre a mente e o corpo, sendo no entanto que esta dicotomia é o 

que o ponto de vista psicossomático tenta evitar, como o pode atestar o facto de as 

manifestações primitivas do psiquismo inscrevem-se na fisiologia das funções viscerais, 

referentes às necessidades vitais. Se compreendermos os fenómenos psíquicos como 

sendo o aspecto subjectivo de certos processos fisiológicos, esta dicotomia desaparece. 

O termo psicossomático deveria ser usado apenas para indicar um método de 

coordenação entre estudos somáticos, por um lado, e estudos psicológicos, por outro. 

Alexander (1947/1989) dá o exemplo do estudo da úlcera gástrica, onde uma 

abordagem completa também terá de incluir o desejo de receber ajuda. Este desejo só 

pode ser estudado por métodos psicológicos, pois os estudos fisiológicos, ainda que 

possam descrever estes fenómenos com alguma fórmula bioquímica, ainda teriam a 

necessidade de perceber em que circunstâncias externas (ambientais) este ocorre. Este 

aspecto é muito mais fácil de abordar por métodos psicológicos, onde se inclui a fala. 

De facto, a fala é um dos instrumentos mais poderosos da psicologia e portanto da 

pesquisa psicossomática. Para Alexander (1947/1989), a psicogénese refere-se a 

processos fisiológicos constituídos por excitações centrais no sistema nervoso, que 

podem ser estudados por métodos psicológicos, porque são percebidos subjectivamente 

sob a forma de emoções, ideias ou desejos, abordados por introspecção ou por 

comunicação verbal. No entanto, apesar de estas afirmações bastante esclarecedoras e 

cujo valor teórico ainda hoje se mantêm, o facto é que o termo psicossomático 

continuou a receber críticas. 

 Importantes autores têm, de facto tentado resolver o problema do dualismo na 

psicossomática. Mas, tal tem sido uma tarefa árdua. Ainda recentemente, segundo 

Kenneth e colaboradores (2009), a revista Americana «Psychosomatic Medicine» esteve 

na iminência de alterar o seu nome para «Biobehavioral Medicine», optando no entanto 

por usar esta expressão como sub-título, chamando-se agora «Psychosomatic Medicine, 

Journal of Biobehavioral Medicine». Por exemplo, para Kenneth e colaboradores 

(2009), os editores originais da revista «Psychosomatic Medicine» (Dunbar) ao 

rejeitarem o dualismo corpo-mente, não conseguiram libertar-se de outras duas espécies 

de dualismo, a saber, a divisão entre doenças graves (por exemplo, cardiovasculares) e 

doenças funcionais, como a histeria. E, ainda, a diferença nos factores psicológicos com 

interesse para a doença; sendo uns mais ou menos observáveis, outros eram demasiado 

obscuros e sincréticos. 

Também Fonseca (1985), de um ponto de vista mais psiquiátrico, fazendo uma 

abordagem da problemática psicossomática, considera que apesar das promessas, os 

diversos tipos de abordagem pela escola Americana, longe de conseguirem encontrar 

uma visão unicista, não fizeram mais do que acentuar a concepção dualista do corpo e 

da alma. Para Fonseca (1985), de facto, todo este tipo de investigações especializadas 

deixavam de ter em conta o facto de os diversos traços psicológicos e as variáveis 

fisiológicas do organismo serem pura e simplesmente dois modos de expressão e de 

leitura da mesma actividade neuronal. Para este autor (Fonseca, 1985), no entanto, 

aparte a aparente contribuição que a patologia parecia dar para uma interpretação do 

todo psicofísico humano, a orientação filosófica de base não permitia a unificação desse 

todo psicofísico. Também não foram os conceitos de paralelismo e interaccionismo 

psicofísico, tão caros a Flandres Dunbar (1939) que conseguiram operar essa unificação. 

Considerando, então, que nenhuma teoria conseguiu operar essa unificação psicofísica, 

Fonseca (1985) considera que o psiquismo e o soma constituem dois planos diferentes 
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do ser humano, sendo que, no entanto, a saúde só se constata quando cada um desses 

dois planos funciona entre si de um modo harmónico e sincrónico. Também, como 

refere Fonseca (1985) «…se a psicossomática não conseguiu vingar como uma 

concepção etiopatogénica global (“sentido causal”), nem manter-se como definidora de 

um grupo nosográfico ou classificativo, bem delimitado, de doenças de natureza 

emocional (“sentido nosológico”), ela poderá valer, certamente, como uma orientação 

de sentido metodológico…» (p.551). Esta orientação veio a opor-se à tendência 

anátomo-patológica e anátomo-clínica do século XIX e pretende sobrevalorizar a 

importância do critério funcional na determinação e definição das várias 

etiopatatogenias. Esta orientação metodológica teria sido suportada, segundo Fonseca 

(1985), pelos pressupostos da psicanálise, das descobertas sobre o funcionamento do 

sistema nervoso vegetativo, a que se vieram juntar as teorias Kretschmerianas sobre as 

relações psicofísicas, os achados da reflexologia e o conceito de adaptação ao stress.  

 Em resumo, parece ter sido determinante o constrangimento acerca do 

ressurgimento do dualismo para o enfraquecimento do conceito de psicossomática. Nem 

a proposta de um continuum, e consequentemente, uma interação entre o psíquico, por 

um lado, e o físico, por outro (Dunbar, 1939, Alexander, 1947/1989, Sami-Ali, 1985, 

Pierre Marty, 1993) convenceu os filósofos da mente sobre a libertação do dualismo. 

Também, como iremos observar, mesmo hoje em dia, livrar-se totalmente do dualismo 

continua a ser uma tarefa extremamente árdua, como refere Dennett (2003b). Alguns 

pensadores influentes (entre os mais proeminentes, temos Eccles, 1989 ou Colin 

Mcginn, 1991, 1999, 2012, 2013) pensam mesmo, ser impossível. Outros acham que o 

problema só pode ser resolvido após o aparecimento de uma nova teoria física que ajude 

a aumentar o alcance do materialismo, como Searle (1998), Metzinger (2007) ou 

Thompson (2013) entre vários outros. 

No seguimento do que tem sido referido, pensamos que a terceira causa para o 

enfraquecimento do conceito de psicossomática foi considerar este tipo de doença como 

multicausal. Esta proposta não nos pareceu muito feliz. Entre outros factores que iremos 

analisar, pensamos que um dos mais importantes se prende como facto de a perspectiva 

sistémica estar em melhor posição para o fazer. Assim, confunde-se hoje em dia 

perspectiva sistémica com perspectiva psicossomática. Uma das provas desse facto 

refere-se à expressão ambígua de Júlio de Mello Filho (1992) que refere, sobre este 

processo, que desde a influência da psicanálise para a explicação do psiquismo até à 

perspectiva sistémica, decorreu a uma evolução muito importante da psicossomática. 

           Também Haynal e Pasini (1984) consideram que a evolução da psicossomática 

passa por uma perspectiva sistémica, de integração de factores. Por exemplo, Haynal e 

Pasini (1984), em relação à asma, referem  

 

L`asthme bronquique est une maladie psychosomatique proprement dite (ou 

Majeure), polyétiologique. Plusieurs facteurs doivent coincider pour que l`asthme se 

manifeste, dont sensibilisation allergique, infection, dysregulation de la 

bronchomotricité et un certain nombre de conditions psychologiques particulières.  

(p.133) 

 

Os mesmos autores (1984) referem, de seguida, casos onde as características 

físicas ou psicológicas são propícias ao desenvolvimento da asma, mas esta não se 

manifesta enquanto os factores não se reunirem.  

Em resumo, pensamos que, associar a multicausalidade ao conceito de 

psicossomática é confundir este com a perspectiva sistémica. 
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A outra dificuldade em associar o termo de psicossomática à multicausalidade 

prende-se com a especificidade. Esta perspectiva, baseada sobretudo numa oposição à 

influência psicanalítica, acabou por tirar a especificidade à psicossomática. 

          Um dos primeiros autores a perceber este problema foi Leon Kreisler (1977). Este 

autor começa por referir que «A medicina psicossomática é uma concepção doutrinal e 

patogénica que aceita e inclui os factores psíquicos e conflituais na determinação ou no 

desenvolvimento das doenças físicas.» (p.18). No entanto, de seguida, o mesmo autor 

(1977) alerta para a encruzilhada que constitui a limitação da psicossomática às 

consequências psicológicas das doenças ou à sua amplificação até pontos de vista tão 

extensivos que acaba por esvaziá-la de qualquer sentido. 

        De facto, do ponto de vista conceptual, não nos parece grande método, a fim de 

tornar rigoroso qualquer conceito, juntar-lhe mais conteúdo. Também Fonseca (1985) 

considera que a integração de vectores biológicos e culturais não conseguiu salvar o 

conceito psicossomático. 

 A quarta razão para o enfraquecimento do termo de psicossomática dentro da 

psicologia, biologia e mesmo filosofia terá sido, provavelmente, o conjunto das 

exigências específicas das investigações empíricas. Uma delas prende-se com a questão 

do comportamento. O comportamento, embora pertencendo ao sistema psíquico do 

sujeito, introduz, indirectamente, factores biológicos, como por exemplo, o tabaco, o 

álcool, etc., impossíveis de analisar, se o estudo não estiver preparado para detectar esse 

efeito. 

Nesse sentido, como atrás referido, Wood, Watkins, Boyle, Nogueira, Zimand e 

Carroll (1989) defendem que existem muitas formas de os factores psicológicos 

influenciarem a doença, como por exemplo, o comportamento. Assim, a doença 

psicossomática, ao contrário da doença orgânica, deveria envolver processos 

patofisiológicos, altamente mediados por mecanismos psicofisiológicos, como os eixos 

psiconeuroimunológicos ou neuroendócrinos e não as referidas questões de 

comportamento, por exemplo. 

             Sapolsky (2010) ilustra bem as exigências de um trabalho empírico a fim de 

estudar a influência dos factores psicológicos (neste caso, o stress), separando o 

comportamento, dos factores mediados por processos patofisiológicos; para estudar o 

efeito do stress sobre o aparecimento dos efeitos do vírus de epstein-barr (associado à 

constipação), teve de se isolar o factor comportamento, e controlar o factor viral. Assim, 

aos sujeitos fechados em casa, era administrado um inventário de avaliação de stress e 

uma dose igual de vírus. Os sujeitos não poderiam sair de casa durante a 

experimentação a fim de isolar o factor psicológico patofisiológico do stress. Nesse 

sentido pôde constatar o efeito psicológico do stress mediado por mecanismos 

patofisiológicos (directo) sobre o aparecimento do vírus da constipação, não enviesado 

por um efeito colateral do stress, nomeadamente, através de agentes biológicos e 

ambientais (por exemplo, o tabaco), introduzidos pelo factor comportamento.  

Quanto a nós, também concordando com Wood e colaboradores (1989) 

defendemos que a doença psicossomática, ao contrário da doença orgânica, deveria 

envolver processos patofisiológicos mediados por mecanismos psicofisiológicos, como 

os eixos psiconeuroimunológicos ou neuroendócrinos. Parece uma posição mais 

redutora, mas possui a vantagem de ser mais específica, algo que é imprescindível para 

evitar mal entendidos entre investigadores, nomeadamente em investigações de 

tendência empírica. 

            Em resumo, actualmente parece que, um bom estudo na área da psicossomática 

deve-se restringir aos efeitos de factores psicológicos mediados por eixos 

psiconeuroimunológicos e neuroendócrinos sobre certas doenças atestadas na literatura, 
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por possuir alguma relação com esses factores. Ou então, deve-se medir o peso 

específico desse factor em relação à incidência da doença. Para a pertinência deste 

processo, veja-se o estudo de Williams (1958, op.cit in Lemle, A. 1992) que observou 

em 487 asmáticos, que um factor psíquico esteve presente no desencadeamento das 

crises em 64.1% dos casos embora somente em 3.3% dos casos fosse o único factor. 

            De facto, dizer que a psicossomática estuda a relação de factores psíquicos na 

determinação e ou agravamento de certas doenças orgânicas, não quer dizer que não 

possam concorrer, a par, outros factores. 

            Já Alexander (1947/1989) referia a concorrência de factores biológicos e 

psicológicos para o aparecimento da doença psicossomática. 

            No entanto, defendemos que o necessário é identificá-los e diferenciá-los. 

 Um estudo psicossomático sobre a asma teria de controlar todas as variáveis 

comportamentais. 

Uma quinta razão para o enfraquecimento do conceito de psicossomática 

prende-se com o facto de estes estudos tenderem a ser culpabilizantes para os 

cuidadores, já que não testam os efeitos positivos que certas condutas possam ter em 

relação a certas doenças e ainda ao facto de não testarem as relações bidireccionais entre 

o doente e os cuidadores (Wood e colaboradores, 1989). Como iremos observar, esta foi 

uma das novidades das perspectivas biocomportamentias e integracionistas. 

A sexta razão prende-se com o facto de que muitas questões psicanalíticas 

pertinentes para o estudo da psicossomática não ficarem suficientemente elucidadas. Por 

exemplo, a base da interpretação da psicanálise para a explicação da etiopatogenia da 

doença psicossomática prende-se com a repressão do afecto ou a expressão 

insconsciente de um conflito. No entanto não existe consenso sobre a capacidade de o 

inconsciente conseguir reprimir afectos (Alexander, 1947/1989; André Green, 1974; 

Sami -Ali, 1980; Pierre Marty, 1993). Se não existem afectos inconscientes, é difícil 

existir uma expressão afectiva e conflitiva inconsciente. Este estado de coisas levou à 

concentração no aspecto vegetativo das emoções e á consequente preponderância dos 

modelos neurofisiológicos e behavioristas. Paralelamente, as emoções ligadas à 

ocorrência de doenças psicossomáticas ficam mal identificadas. Assim estudam-se 

aquelas com correlatos neurofisiológicos e vegetativos mais proeminentes, como a 

ansiedade, a depressão e estados de stress, levando novamente ao desenvolvimento das 

abordagens neurofisiológicas e behavoristas ou aos modelos integracionistas quando se 

quer integrar, por exemplo, os acontecimentos externos que despoletam essas emoções. 

Mas, mesmo nestes casos, iremos ver que muito dificilmente se consegue estabelecer 

uma relação esclarecedora entre estas emoções e a asma. Reparando num artigo de 

Whybrow e Silberfarb (1975) que postula a relação entre o estímulo simbólico e a 

resposta fisiológica, os autores apenas concluem que os factores de libertação 

hipotalâmica representam novas chaves para compreender os mecanismos mediadores 

psiconeuroendócrinos. O aspecto simbólico e cognitivo da emoção ainda hoje continua 

a ser difícil de estudar. Em resumo, a psicanálise baseia-se na noção de Inconsciente 

Freudiano. Um inconsciente com uma intencionalidade própria que se pode expressar 

no corpo por meio de símbolos ou pulsões. Como este é difícil de ser acessível aos 

parâmetros científicos só existem duas soluções; ou se acredita nele e estão resolvidos a 

maior parte dos problemas psicossomáticos, ou queremos prova-lo e contrapô-lo à 

consciência e aí começam os desafios modernos com que os estudos empíricos que 

estudam a relação mente-corpo hoje se debatem. 

A sétima razão, defendemos, é a de que apesar de a teoria psicossomática de 

inspiração dinâmica possuir alguma consistência, o facto é que a nível terapêutico, 
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como é reconhecido pelos próprios especialistas da área, também existem bastantes 

limitações deste tipo de intervenção, no tratamento das referidas afecções.  

Em oitavo lugar aparece uma das críticas mais difíceis de apaziguar e que se 

referem àquelas que advêm do rigor metodológico exigido pelos estudos empíricos. 

Como mais à frente iremos ver em relação à investigação empírica da asma, os 

requisitos exigidos para concluir sobre a efectividade do tratamento psicoterapêutico 

sobre doenças como a asma, na psicanálise, raramente são cumpridos (Yorke e 

colaboradores, 2005).  

Neste sentido, resolvemos chamar a nossa abordagem de integracionista (Barros, 

1999) por quatro razões principais. A primeira prende-se com o facto de que, embora, o 

núcleo do nosso estudo seja psicossomático, ou seja, a influência de factores 

psicológicos (parentalidade e estilos defensivos), quisemos avaliar o peso de múltiplos 

factores para o agravamento da asma. O segundo refere-se ao facto de que não 

delimitamos os factores psicológicos específicos, ou seja, mediados por eixos 

psiconeuroimunológicos e neuroendócrinos, pois que tanto a parentalidade como os 

estilos defensivos podem concorrer para uma alteração do estado da asma tanto por via 

emocional (directa) como comportamental ou ambiental (indirecta). Terceiro, e 

obviamente relacionado com a razão precedente, porque não pudemos medir o peso 

específico desses factores psiconeuroimunológicos e neuroendócrinos. A quarta é o 

facto de tentarmos encontrar as relações bidireccionais (perspectiva da criança e do 

progenitor) e ter em atenção os factores positivos que se possam encontrar nesta relação. 

           Defendemos então que o conceito de psicossomática se deve aplicar somente em 

estudos que analisem o impacto de factores psíquicos na saúde do sujeito, mediados por 

eixos psicofisiológicos e neuroendócrinos. 

            Logo que se incluam outros factores, ou onde esses factores psíquicos não sejam 

distintamente discriminados, como o caso da nossa investigação, deve-se usar os termos 

biosociocomportamental, ou ainda mais abrangente, o termo integracionista. 

           Também, logo que exigências conceptuais redutoras sejam desejadas, também 

não faz muito sentido falar de psicossomática, mas antes, por exemplo, 

neurocognitivismo ou neurofenomenologia.  

No entanto, defendemos que se a abordagem psicossomática levantou muitos 

problemas, no entanto, também originou um enorme trabalho de síntese dos 

conhecimentos adquiridos em certas áreas da medicina e psicologia em prol de uma 

terapêutica mais humanista e mais consentânea com o real bem-estar do paciente. 

Parece, também, existir um certo consenso sobre a importância da visão psicossomática 

para o alargamento da etiopatogenia de várias doenças, principalmente, as mediadas por 

emoções e afectos. 

Em relação à nossa investigação, podemos ser criticados nesta parte, ao 

considerarmos o nosso modelo de integracionista, por não abrangermos outros aspectos 

como por exemplo, o aspecto religioso ou ambiental, no sentido físico, cuja pertinência 

é defendida, por exemplo, por Gregerson (2003). No entanto, pensamos que devido à 

abrangência das variáveis estudadas, esta designação é justificada. 

            Assim, explicada da melhor forma possível, a razão para enquadrar a asma, a 

nível teórico, na relação mente-corpo e, a nível mais prático, considerar o nosso modelo 

como integracionista, começaremos por descrever como as várias escolas no âmbito da 

psicologia trataram da relação mente-corpo. 

  Iremos então dividir o estudo da relação entre a mente e o corpo em quatro 

perspectivas que nos pareceram as principais (na área da psicologia) que contribuíram 

para o desenvolvimento desta problemática. Primeiro, a psicanálise, porque cremos que 

foi a primeira disciplina que deu origem a um corpo teórico bastante coerente para o 
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estudo da relação entre mente e corpo, inclusive, com algum poder empírico. Em 

segundo, a perspectiva behaviorista-psicofísica, porque hoje em dia domina os 

tratamentos psicológicos nas doenças denominadas de psicossomáticas (que preferimos, 

pelas razões expostas, determinar como doenças em que o psiquismo afecta o físico). 

Seguidamente, exporemos a teoria neurocognitivista e a sua actual rival, a teoria 

neurofenomenológica, que, cremos, domina o debate a nível teórico, sobre a relação 

entre a mente e o corpo. Por fim, a teoria integracionista, que é o modelo adoptado por 

nós. Este modelo domina as investigações empíricas sobre a relação mente-corpo. 

Cremos que isto acontece, devido ao facto de, tanto a psicossomática como o 

behaviorismo-psicofísica terem esgotado os seus argumentos. E também porque o 

impasse criado essencialmente entre neurofenomenologia e neurocognitivismo ainda 

não ter chegado a um consenso em relação à interação entre a mente e o corpo, e 

mesmo, sobre a categorização do que é a mente e o que é o corpo, se é que existem duas 

substâncias (dualismo de substância) ou processos (dualistas de propriedades) ou 

perspectivas (dualistas de aspecto) ou apenas um (monistas): se psíquico (idealistas e 

panpsiquistas) ou físico (fisicalistas, materialistas, eliminativistas). A teoria 

integracionista, ao deixar a cada disciplina o seu próprio domínio, sem as misturar, evita 

muitos paradoxos e confusões que se criam quando se tentam fundir disciplinas. 

 Sabemos que deixamos de fora várias abordagens na área da psicologia que 

também contribuíram para um aprofundamento da relação mente e corpo, como a teoria 

da Gestalt ou o Introspeccionismo, mas uma revisão exaustiva de toda esta temática está 

fora do âmbito deste estudo. 

 Também os autores escolhidos nas várias disciplinas referidas foram aqueles 

que, ao mais se interessarem pela relação mente-corpo, mais se afastaram das suas 

abordagens de origem, rumo a uma visão mais alargada do ser humano, e assim torna-se 

muitas vezes superficial a sua integração numa certa corrente. Poderemos constatar 

autores que estão integrados numa certa perspectiva e que dizem praticamente o mesmo 

que autores de outras disciplinas. São apenas algumas nuances conceptuais que nos 

levam a integrá-los nesta ou naquela disciplina. Acrescido a esta dificuldade temos o 

facto de muitos autores terem elaborado algumas alterações ou revisões de perspectiva 

durante as suas vidas e outros ainda continuarem a elaborá-las e revê-las. 

            

 

2.1.2. Perspectiva psicanalítica do problema mente-corpo. 

 

          Devido à confusão existente no reino da psicanálise entre a relação mente-corpo e 

psicossomática, iremos usar os mesmos termos indiscriminadamente. Assim, devido aos 

inúmeros autores da psicanálise que teorizaram sobre o adoecer psicossomático, a nossa 

escolha ateve-se àqueles cuja teorização foi mais extensa e detalhada no campo 

psicossomático ou com predominância neste, e os que, mais recentemente introduziram 

conceitos importantes. 

           Muitos autores da área da psicanálise introduziram aprofundamentos teóricos 

com tal importância para o entendimento do funcionamento psicossomático do sujeito, 

que mereciam ser mais explorados. No entanto, este estudo, pela sua natureza, não pode 

fazer jus a tal profundidade e teve de se ater, então, àqueles autores que de facto, mais 

formal e especificamente deliberaram sobre a matéria em questão. De qualquer forma, 

ainda que não se tenha interessado especialmente pelo estudo dos fenómenos 

psicossomáticos per se, este tópico não deve ser iniciado sem uma referência a Freud. 
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           Segundo Pierre Marty (1993), «Não se pode, de fato, estimar as particularidades 

do funcionamento mental dos somáticos a não ser comparando-as, a todo o instante, 

com os mecanismos psíquicos dos neuróticos, ensinados por Freud.» (p.8). 

Se pensarmos, por exemplo, na descoberta do inconsciente, e que, como referem 

Luban-Plozza e Pӧldinger (1985) «…nas afecções psicossomáticas, os factores 

psíquicos são de natureza inconsciente» (p.18), compreende-se como a influência de 

Freud não é só grande, mas determinante para a compreensão da psicossomática na 

perspectiva mais ligada à psicanálise. De facto, Segundo Volich (2000), com Freud, 

nova luz veio despertar o interesse mente-corpo, caracterizando a evolução da 

psicossomática como fundamentalmente psicanalítica. Freud voltou o seu interesse para 

essa questão quando, ao introduzir-se à prática clínica, percebeu que as manifestações 

corporais da histeria não correspondiam à organização anatômica, mas a uma anatomia 

imaginária. Passou então a questionar-se como e que uma doença de causa 

essencialmente psíquica vem a manifestar-se na esfera somática. Na procura de suporte 

empírico para essas questões, Freud concentrou-se no estudo dos sonhos, os lapsos, a 

histeria e a anatomia imaginária. Um dos resultados destas pesquisas foi o conceito de 

inconsciente, que proporcionou a Freud a base para a criação da Psicanálise. A obra 

freudiana, partindo das suas descobertas sobre os sonhos e sobre a sexualidade, até aos 

modelos do aparelho psíquico e das pulsões, demonstra uma reflexão sobre as relações 

entre o psíquico e o somático. Segundo Volich, Ferraz e Arantes (1998), «o modelo 

etiológico da histeria e da neurose atual se constituiu como as primeiras referências da 

Psicanálise para pensar a participação dos fatores psíquicos nas doenças orgânicas» 

(p.19). Para Volich (2000), na perspectiva Freudiana, a experiência humana é 

atravessada por conflitos de múltiplas naturezas, cujos efeitos integram a personalidade. 

A psicanálise debruçando-se sobre a investigação da singularidade destes processos, 

procura esclarecer as circunstâncias em que diferentes formas de sofrimento se 

consolidam em manifestações psíquicas ou somáticas. Para Volich (2000), Ferenczi (cit 

in Volich, 2000) foi o primeiro a enfatizar a importância da distinção entre os distúrbios 

funcionais das neuroses atuais e os da psiconeuroses e chamar a atenção para o valor da 

perspectiva econômica na compreensão das doenças orgânicas, interessando-se pelas 

manifestações neuróticas consecutivas às mesmas. Introduziu o termo neurose de órgão 

para descrever manifestações funcionais específicas, como a asma, que possuiriam uma 

estrutura diferente das neuroses clássicas. A neurose de órgão corresponderia a uma 

concepção do órgão que reage simbolicamente como se fosse possível estar animado 

por uma vida espiritual. Ferenczi insistiu na dimensão psíquica em todas as patologias e 

defendeu a inclusão das descobertas psicanalíticas em seu tratamento. 

           Em relação à Psicanálise, sublinhamos também o facto de que, a nível 

ontogenético, Freud (1900/2001) levanta a hipótese de que nos primórdios, o aparelho 

psíquico apenas quer manter-se livre de estímulos, actuando de forma reflexa, mas que 

se vai modificar, face, nomeadamente, às necessidades somáticas. As excitações 

produzidas pelas necessidades internas procuram a descarga pelo movimento, que pode 

ser descrito como “modificação interna” ou “expressão emocional”. No entanto, só pode 

haver mudança quando se atinge a satisfação, normalmente, por via do objecto materno. 

            Freud (1900/2001), baseado na teoria de que um aparelho psíquico imaturo 

tentará manter-se livre de estímulos, refere que as excitações produzidas pelas 

necessidades internas buscam descarga no movimento, que poderia ser descrito como 

uma modificação interna ou uma expressão emocional. Refere o autor que um bebé 

faminto responderia dando gritos ou pontapés, mantendo-se a situação inalterada, já que 

a força proveniente de uma necessidade interna não se deve a uma força que produza 

um impacto momentâneo, mas a uma força que está continuamente em acção. Só pode 
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haver cessação do estímulo quando se chegar a uma “vivência de satisfação”, neste 

caso, proporcionado por um objecto externo. Assim, da próxima vez que aparecer a 

sensação de fome (ou outra), aparecerá um impulso psíquico que destacará (catexia, nas 

palavras de Freud) a percepção que sacia a fome. 

            Este seria então o trabalho da mente imatura e que permitira a Freud, não só, 

explicar a psicose, como, com um pequeno ajuste - o teste da realidade e o 

deslocamento da percepção para o exterior -, o desejo, pensamento e a actividade 

psíquica normal. 

  Freud refere que quando esse deslocamento não acontece porque a necessidade 

perdura e o estímulo não se sacia, acontecem as psicoses alucinatórias. Aqui, reparamos 

que se Freud não estivesse tão concentrado em explicar a psicose e o pensamento 

normal, descurando o fenómeno psicossomático, poderia enfatizar esse carácter de 

expressão emocional ou modificação interna e do movimento. Conseguiria explicar que 

nessas situações, provavelmente na falha da alucinação, ou devido a grande imaturidade 

do bebé, também existem alterações corporais no bebé (provavelmente, a libertação de 

hormonas, como o cortisol). Ou seja, face ao estímulo, existe uma reacção psíquica, 

motora e somática. Nesse sentido, não é muito especulativo pensar que várias vias para 

a doenças ficam abertas face à frustração prolongada de necessidades, entre elas, a via 

psicossomática. Numa situação análoga, o adulto, mais tarde, pode alucinar, procurar o 

comportamento apropriado ou somatizar. Não nos devemos esquecer que, como refere 

Denton (2005), os mecanismos arcaicos de resposta aos estímulos (como a libertação 

hormonal) mudaram de objectivo durante a evolução: a sua principal função deixou de 

ser tanto de reparador homeostático interno passando a para serem instigadores de 

comportamentos reguladores. As respostas deixaram de se ligar ao corpo para se ligar 

ao hipotálamo que por sua vez envia mensagens ao córtex. Existe pois um continuum 

neste processo, que pode ser bloqueado como em casos, por exemplo, em que a acção 

ou o comportamento não possam ser realizados. 

 Vamos então, expor, de forma bastante resumida e sem grande rigor cronológico, 

uma série de autores que elaboraram teorias que, embora baseadas na teoria dinâmica, 

possuem alguma especificidade para a área do estudo da relação mente-corpo, que, na 

perspectiva psicanalítica, se confunde com o conceito de psicossomática.   

 Neste sentido, podemos afirmar que talvez o primeiro grande estudo empírico 

nesta área tenha sido realizado por Flandres Dunbar. Esta autora (1938, 1943) tentou 

estabelecer correlações entre os síndromas psicossomáticos e tipos de personalidade, 

postulando que seriam estes que permitiriam caracterizar as várias doenças 

psicossomáticas. Este aspecto parece já estar um pouco ultrapassado pois, por exemplo, 

como afirma Bernard Golse (2002), pelo menos existem algumas crianças que 

apresentam perturbações que do ponto de vista descritivo podem ser consideradas 

psicossomáticas, mas que de modo algum apresentam um funcionamento psíquico do 

tipo operatório ou psicossomático. 

          Seguiram-se outros autores a dar o seu contributo para a compreensão das 

variáveis psicológicas sobre o adoecer físico. Um dos mais notáveis foi Franz 

Alexander (1947/1989) que, criticando os perfis estabelecidos por Dunbar, chega à 

noção de «constelação psicodinâmica», ou seja, um conflito psíquico inconsciente 

específico relacionado com cada uma das diferentes doenças psicossomáticas. 

Alexander (1947/1989) estabelece uma relação entre conflitos psíquicos e alterações 

fisiológicas. Este autor sugere uma "neurose orgânica" que aconteceria «...sempre que a 

estimulação ou inibição emocional de uma função vegetativa se torna crónica e 

excessiva...» (p37). Esta “neurose orgânica” estaria essencialmente ligada ao sistema 

neurovegetativo e poderia ser caracterizada para de duas maneiras: preparando o sujeito 
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para a luta ou fuga em situações de conflito, com hiperactivação do sistema nervoso 

simpático, ou, com hiperactivação do sistema nervoso parassimpático, quando o sujeito, 

face ao conflito, produz uma resposta de “retirada vegetativa” associada a um 

comportamento de retirada e busca de protecção como se fosse uma criança. No entanto 

refere que «...uma neurose vegetativa não é uma tentativa de expressar uma emoção, 

mas sim a resposta fisiológica dos órgãos vegetativos a estados emocionais, que, ou são 

constantes, ou retornam periodicamente...» (p. 37). Também Bernard Golse (2002) 

parece referir algo semelhante ao defender «…a perturbação psicossomática não tem 

nem sentido nem função interactiva em si mesma.» (p.200). Para Alexander 

(1947/1989) a «constelação psicodinâmica» estaria para além dos traços de 

personalidade, relacionando-a às doenças psicossomáticas. Assim, por exemplo, a asma 

e a úlcera péptica aconteceria sempre que um estímulo interno ou externo bloqueasse o 

impulso de busca de protecção. Por outro lado, as enxaquecas ou a hipertensão 

aconteceriam sempre que um estímulo interno ou externo actuasse como bloqueador do 

impulso agressivo impedindo a expressão das respostas de luta ou fuga. 

          Groddeck (1923/1961) foi talvez um dos primeiros autores a pensar a 

psicossomática numa concepção monista da realidade humana. Este autor engloba o 

psíquico e o somático tendo por base o conceito de Id que seria a força organizadora 

dessa mesma realidade. As doenças mais não faziam do que exprimir o Id; eram 

símbolos dessa expressão. 

           Por seu lado, Reich (1952) defende a hipótese de um monismo conceptual sobre 

a identidade do psíquico e do somático representando a "estase genital" um fenómeno 

psíquico e corporal conjunto. O carácter é estendido à sua ancoragem muscular numa 

"couraça caracterial" que teria por função conter a "estase" sexual manifestando-se sob 

a forma de angústia. 

 Na senda de Reich, Lowen (1986) defende que a supressão de sentimentos e 

sensações acontece no corpo. O mecanismo para esta supressão é o desenvolvimento de 

tensões musculares crónicas, que bloqueiam os sentimentos e sensações. As nossas 

sensações não estão submetidas à nossa vontade. Não podemos mudá-las por acções 

conscientes, mas podemos suprimi-las. No entanto, a supressão não faz desaparecer a 

sensação, apenas a torna inconsciente. A pessoa, neste caso, até pode ter consciência 

dos sentimentos, mas não consegue consegue exprimir os seus sentimentos, porque 

estes estão agora ligados às suas tensões corporais.  

           Hartmann (1952), nos E.U.A., desenvolvia a psicologia do Ego e também 

teorizou sobre a somatização começando por descrever o começo do Ego como sendo 

primeiramente somático. No entanto, as respostas fisiológicas da infância vão sendo 

progressivamente dessomatizadas e elaboradas psiquicamente. Segundo esta descrição, 

a somatização desenvolver-se-ia quando o Ego enfraquecesse e deixasse de poder fazer 

face às dificuldades do meio interior e exterior, realizando então uma regressão a uma 

fase precoce em que ressurgiriam os afectos como mecanismo de defesa, composto por 

duas partes; primeiro, haveria um recalcamento do afecto e, seguidamente, haveria a 

somatização do afecto para satisfação das necessidades libidinais. 

          Mellita Sperling (1968) refere uma fase anal onde, devido a uma alteração na 

estrutura do Super-Ego e na relação de objecto, em que não se encontrando um 

narcisismo e uma ambivalência suficientemente desenvolvidas os impulsos pré-genitais 

intensificados deparam-se, então, com uma brutal repressão que se efectua nos sujeitos, 

impedindo-os de acting-out. Este processo leva a que os impulsos destrutivos e 

libidinais se virem para os objectos internalizados em forma de acting-in. Esta teoria 

parece supor uma simbolização relacionada com os objectos internalizados que se 

exprimem no corpo. 
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          Dejours, C. (1989), sugerindo um diálogo entre a biologia, a psicanálise e as 

neurociências, postula uma «subversão libidinal» que seria resultado de uma 

desorganização da economia erótica que afectaria o corpo físico, isto é, o órgão 

vulneravelmente constituído seria investido libidinalmente. 

           Fain e Marty (1964) por seu lado referiam um processo de somatização que 

comportaria quatro etapas: inibição de uma expressão libidinal evoluída; regressão da 

líbido até um ponto de fixação com uma ligação íntima com um circuito orgânico; 

recalcamento dos aspectos mentais e por fim, um sobreinvestimento das manifestações 

orgânicas. Os mesmos autores (1964) argumentam com a constatação que a modificação 

da relação objectal no decurso da segunda parte do estado anal parece ter um 

correspondente biológico ligado à aquisição da regulação dos processos internos. Uma 

certa actividade neurovegetativa estaria ligada ao desenvolvimento dos jogos motores 

da criança e correspondente actividade fantasmática, contribuindo para constituir, nesta 

fase, um fundo emocional muito ligado aos afectos. Assim, por exemplo, a aparição do 

estado genital estabeleceria uma comunicação mais elevada entre o sistema psicomotor 

e as reacções relacionadas com o sistema nervoso autónomo. 

 Pierre Marty (1993), mais tarde, centra o processo de somatização numa 

perspectiva económica em que refere que os instintos e as pulsões têm origem numa 

excitação corporal e têm como destino suprimir esse estado de tensão. Debruçando-se 

sobre a oposição pulsão de vida / pulsão de morte, o mesmo autor apoia-a na capacidade 

limitada de qualquer sistema funcional em lidar com uma limitada quantidade de 

excitação. Assim, a somatização ocorreria quando a excitação pulsional fosse 

demasiado intensa para ser elaborada pelo aparelho psíquico. A estrutura de 

personalidade que aqui opera seria caracterizada pelo pensamento operatório e pobreza 

fantasmática. 

          Atente-se que, esta teoria assenta na evolução da teoria Freudiana, 

nomeadamente, no englobamento das pulsões sexuais nas pulsões de vida, a que Freud 

vai chamar, em 1920, de Eros. De facto, Freud (1920/95), em nota de rodapé, refere que 

as pulsões sexuais são a parte do Eros, ou pulsões de vida, que procuram juntar e manter 

as várias porções da matéria viva, dirigida para os objectos. Freud (1920/95), mais 

tarde, numa revisão da sua obra, vai voltar a dividir as pulsões em libidinais (do Ego e 

do objecto) e pulsões destrutivas do Ego, chamando-lhe pulsões de morte. 

         Marty (1993), ultrapassa esta dualidade ao assimilar as pulsões de Eros, à 

actividade do Ego, que organizaria as excitações, e a pulsão de morte, à desorganização 

proveniente de um excesso de excitação que o Ego não conseguiria articular, 

desorganizando-se e regredindo somaticamente. Este processo é definido por Marty 

(1990/93) como "depressão essencial" e daria lugar a uma relação sem afecto, ou 

"relação branca". 

         Nemiah e Sifneos (1977) criaram o conceito de "Alexitimia" que é uma palavra 

que provém do grego a (falta), lexis (linguagem) e thymos (emoção), ou seja: ausência 

de palavras para os afectos. Esta palavra sublinha o aspecto emocional contido no 

conceito de pensamento operatório e que define o mesmo tipo de funcionamento, 

aplicando-se ao sujeito que experimenta grandes dificuldades de elaboração mental e de 

verbalização das suas emoções e/ou sentimentos. Os seus componentes são: uma 

diminuição da vida fantasmática e do pensamento simbólico que podem chegar a estar 

ausentes (podem, também, estar ausentes o sonho e a expressão dos afectos); uma 

orientação cognitiva dirigida ao exterior e à realidade e uma dificuldade em verbalizar 

as emoções e em distingui-las das sensações fisiológicas que as acompanham. 

        Para Joyce Mc Dougall (1989) trata-se sobretudo de saber «...quels sont les 

mécanismes de défense utilizables par la psyché infantle pour se protéger contre le 
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retour d´une (ou d`une série) d`éxperience(s) traumatique(s) avec le vécu-à nouveau-de 

l`angoisse destructice insupportable pour un bébé?» (p 134). 

         Joyce Mc Dougall (1989) usa uma hipótese baseada na concepção de Freud sobre 

a psicose, segundo a qual, tudo o que é expulso da consciência sem ser reintegrado no 

inconsciente regressa sobre a forma de alucinação ou delírio. Assim, na psicossomática, 

seria sobre o corpo que regressaria esta rejeição primária. Joyce Mc Dougall (1989) 

aproveita o termo forclusão, que Lacan elaborou, para definir um conceito comparável à 

negação, de Freud, mas específico da psicose, aproximando as crises psicossomáticas 

dos delírios psicóticos, reportando a causa, não ao regresso da representação, mas sim 

do afecto. Assemelha-se, assim, este fenómeno à psicose, onde o corpo reagiria à 

projecção externa de forma idêntica à reacção psíquica do psicótico. Esta autora chama 

à patologia psicossomática, uma patologia da desafectação. 

         Parece-nos importante salientar, a constatação da importância do meio externo 

como potenciador das crises dos doentes psicossomáticos, ainda que integrada numa 

perspectiva afectiva. 

         Didier Anzieu (1985), embora não se dedicando concretamente à psicossomática, 

desenvolve uma teoria que nos parece interessante para poder pensá-la, denominada 

"Eu-pele" que seria uma «…figuração de que o Eu da criança se serve, no decurso das 

fases precoces do seu desenvolvimento, para se representar a si próprio como Eu 

continente dos conteúdos psíquicos, a partir da sua experiência da superfície do corpo. 

Isto corresponderia ao momento em que o eu psíquico se diferencia do Eu corporal no 

plano operativo e permaneceria confundido com ele no plano figurativo» (p.39). Este 

"Eu-Pele" baseia-se no princípio Freudiano de que toda a função psíquica se desenvolve 

apoiando-se numa função corporal. No entanto, a função psíquica transpõe essa função 

corporal e cria assim a vida mental; e no princípio Jacksoniano que o órgão mais recente 

é o mais próximo da superfície. Para Anzieu (1985), a pele «...fournit à l`appareil 

psychique les représentations construtives du Moi et ses principales funtions.» (p.95). 

Este autor também se baseia no facto de se saber que a pele e o córtex, superfícies do 

corpo e do cérebro, respectivamente, derivam da mesma estrutura embrionária que é a 

ectoderme. De facto, o biólogo Prochiantz (1991, cit in Cabral 1998) refere que «O 

cérebro não está separado do corpo. A barreira hematoencefálica é uma simples barreira 

“porosa” (...) Se o cérebro contém em si mesmo materiais celulares saídos dos outros 

sistemas do organismo, então poderemos admitir que o pensamento (...) envolve todo o 

corpo.» (p. 104). Assim Freud (in op. Cit  Anzieu, 1985) também considera o eu como 

constituído em dupla folha e com uma função de pára-excitação. 

           Fátima Cabral (1998) opina que o pára-excitação se pode estabelecer na derme, 

em falha da epiderme. Esta autora assemelha este processo à segunda pele muscular de 

Bick e à couraça caracterial de Reich. A mesma autora também refere o caso de os dois 

envelopes permanecerem muito juntos (indistintos), não deixando lugar à área 

transaccional e consequentemente, à fantasia, à comunicação afectiva, à imaginação. 

Estas situações aconteceriam nos casos de pensamento operatório descritos pela 

psicossomática e resultariam da relação com uma mãe indiferente, e que teria impedido 

a diferenciação. 

           A este propósito, também Coimbra de Matos (1988/89) refere uma «(...) fissura 

intra-psíquica(...)» (p.312) que «(...) funciona como uma barreira de contacto 

intrapsíquica do self corporal (auto-imagem corporal, coesão do self somático) com o 

self mental (realidade psíquica ou fantasia).  Em consequência, a função orgânica e o 

aparelho ou órgão que lhe servem de suporte ficam excluídos do conjunto da vida 

mental fantasmática por falta de representação inconsciente - são peças e funções que se 

conhecem sem verdadeiramente se perceberem.» (p.312). 
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Próximo deste ponto de vista, Bernard Golse (2002) refere que «…no campo do 

desenvolvimento da criança….o inimigo público nº1 chama-se clivagem: a clivagem 

entre corpo e psiquismo.» (p.97). 

           Jean Cournut (1995) começa por estabelecer uma questão: à partir de quel seuil 

d`intensité affective telle représentation devient vraiment "unconciliable" au point de 

devoir être refoulée, ou même insupportable, au point de devoir etre deniée-à moins 

qu`une si forte intensité ne trouve même pas à se representer? (p.47). Para este autor 

(1995), seria a mãe, "primeira sedutora", que designaria o "objecto fonte", fonte de 

excitação que a criança trabalha e armazena à sua maneira, com os meios evolutivos ao 

seu dispor. A energia seria uma energia de investimento que se junta às representações, 

e seria esse a quantidade desse investimento que daria a sua tonalidade afectiva. 

          Sami-Ali (1987), por seu lado, faz uma crítica ao modelo freudiano da 

somatização, que seria comum a algumas expansões do modelo psicanalítico e que 

assenta em três aspectos fundamentais: tudo é concebido em termos de aparelho 

psíquico, estatuto teórico do corpo, a questão fundamental da projecção. Este autor 

(1987) argumenta então que «o imaginário determina positiva e negativamente todo o 

funcionamento psicossomático.» (p.7). Neste sentido, esquematiza então três formas de 

somatização a que dá o nome de "figurado", "literal" e "neutro" e que constituem 

«Graus de passagem do corpo imaginário ao corpo real, passagem que não significa que 

existam duas entidades corporais distintas, mas antes duas junções dialécticas que fazem 

aparecer o corpo sob o ângulo do imaginário e do real, segundo este é suportado ou não 

pela projecção.» (1987, p.16). Para este autor (1987), então, o sujeito somatizaria 

quando estivesse preso numa situação de impasse - conflito irresolúvel que se situa no 

domínio do impensável e conduz a uma situação de bloqueio - e possuísse um 

funcionamento mental adaptativo onde, através de um recalcamento caracterial, 

estivesse afastado do sonho e da função do imaginário. 

          Outro autor que também sintetizou o problema do adoecer psicossomático 

(somato-psíquico, na terminologia de Bion) foi Carlos Amaral Dias (1992), 

argumentando que o não crescimento afectivo destes pacientes se deve à existência de 

um aparelho proto-mental que, segundo ele, permite «questionar uma mentalidade 

caracterizada pela quantidade de excitação e não pela emoção (isto é, pelo 

neurofisiológico em vez do psicológico).» (p.45). Seria ao nível protomental que 

operaria o sujeito somato-psíquico. O mesmo autor (1992) refere que quem perceber 

que «...o que opera no domínio do neurofisiológico é o que não pode aparecer na mente, 

verificará que a proposta da relação entre pressupostos de base e domínio do psicofísico 

é ainda mais rica do que parece.» (p.100). Referindo-se à experiência emocional, Carlos 

Amaral Dias (1992), afirma que «Para além de compreender todo o vínculo humano, 

podemos (e devemos) designá-la através da ideia de uma relação que possa ser 

compreendida na área da aprendizagem.» (p.85) 

           Chiozza (1997) refere uma teoria onde as doenças psicossomáticas estão 

associadas a afectos escondidos. Este autor descreve os afectos explorando o conceito 

de chave de inervação de Freud, na sequência dos seus estudos sobre a histeria. Nestes 

estudos, Freud (1885) supõe que os pacientes histéricos sofrem de reminiscências, 

sendo que, o significado dessas representações reprimidas provinha das pulsões 

erógenas ancoradas nas fontes orgânicas. 

           Assim, Chiozza (1997) baseia-se ainda na hipótese de Freud, segundo a qual, um 

ataque histérico seria uma acção motora justificada por uma cena traumática na 

infância, e que os afectos são equivalentes a ataques histéricos congénitos e universais, 

de modo que os afectos podem considerar-se acções motoras filogeneticamente 

justificadas. Em termos da metapsicologia, o afecto é então uma descarga motora 
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vegetativa, cuja magnitude constitui uma série complementar com a quantidade da 

descarga motora que ocorre na acção exercida sobre o objecto materialmente presente. 

Cada afecto é um movimento vegetativo que se realiza com uma modalidade típica 

(cujas “últimas consequências” são percebidas pela consciência numa série que vai 

desde as sensações “somáticas” ao sentimento), determinada filogeneticamente por um 

traço mnésico inconsciente, a chave de inervação, que Chiozza equipara ao inconsciente 

reprimido. Assim, para Chiozza (1997), os fenómenos somáticos, tais como a midríases 

ou a taquicardia, por exemplo, são o resultado de inervações que são uma parte da chave 

do afecto temor. Quando o afecto é reprimido e todo o investimento se desloca para um 

dos elementos da chave de inervação, encontramos um estado patofisiológico, por 

exemplo, a taquicardia paroxística, que é uma deformação patossomática, um 

equivalente somático da vivência do temor, ou seja, uma deformação patossomática da 

chave de inervação. 

Assim, pode referir-se que cada afecto possui um estilo próprio. Cada emoção é 

distinta porque provém de um acto vegetativo proveniente de uma excitação nervosa 

que se realiza de forma específica. Esta especificidade provém de um registo 

filogenético de um traço mnésico inconsciente, ou seja, por um registo motor e sensorial 

herdado, ou ainda, uma ideia inconsciente que determina a qualidade das descargas 

motoras vegetativas que caracterizam os respectivos afectos. A chave de inervação é a 

ideia inconsciente que determina a qualidade das diferentes descargas motoras que 

caracterizam os diferentes afectos. 

          Chiozza (1997) começa por defender que a mente humana não transporta ideias. 

Estas seriam, antes, os meios de transporte que conduzem aos afectos pelos caminhos 

traçados pela experiência. Só se transporta o que é importante. O afecto é o que dá a 

importância, a significância ao acontecimento. Os afectos, como os ataques histéricos, 

seriam então uma forma de recordar um sucesso de uma acção adequada do ponto de 

vista filogenético. O acto motor vegetativo justifica-se, então, do ponto de vista 

filogenético. O autor dá o exemplo do rubor e aumento da pressão sanguínea que 

proporciona mais sangue aos músculos, no decorrer de uma discussão, que se hoje 

parece desadequado, filogeneticamente faria sentido, já que evidenciava a eminência de 

uma luta. 

  É neste sentido que, para Chiozza (1997), o afecto é um fenómeno 

psicossomático, já que se apresenta ao mesmo tempo como um fenómeno psíquico, uma 

recordação, e um fenómeno somático, uma descarga real. Assim, os pensamentos 

serviriam para modular os afectos, mas estes adquirem a sua qualidade no 

funcionamento de cada órgão específico, de onde advém a pulsão que origina o desejo. 

            Chiozza (1997) conclui, assim, que nem a significado, nem a significância de 

um acontecimento psíquico, advêm do cérebro, mas antes nos objectivos parciais do 

corpo inteiro, estruturado pelo ADN como um código. Assim, tanto a neurose como a 

psicose, usando mecanismos defensivos diferentes, são, basicamente, formas de nos 

defendermos de afectos contra certas pessoas ou situações, difíceis de experienciar 

conscientemente. No entanto, tanto na neurose como na psicose, os afectos continuam a 

manter a coerência das suas chaves de inervação, possibilitando assim a identificação da 

emoção subjacente. No entanto, para o mesmo autor, podemos adoecer de outra forma. 

Quando o deslocamento da importância da representação se realiza dentro da mesma 

chave de inervação, de forma a que alguns elementos dessa chave recebam uma 

descarga mais intensa em detrimento de outros - a fim de manter inconsciente o 

significado emocional -, a consciência não consegue registar esse acontecimento como 

um afecto, mas sim como uma afectação, uma somatização. Nesse sentido, o autor 

conclui que a doença física esconde um afecto. Assim, cada doença somática específica 



54 

 

desenvolve-se como uma equivalência de um afecto inconsciente, específico dessa 

doença somática, inscrito num capítulo crítico da história de vida do paciente. 

           No entanto, devido à sua natureza, estes afectos são difíceis de descrever em 

palavras e o autor dá exemplos de alguns desses afectos, descobertos na investigação 

psicanalítica, como por exemplo, o sentimento de ignomínia ou de desmoronamento. 

Imbasciati (2002), tentando juntar a psicanálise e a teoria das relações de objecto 

aos desenvolvimentos da teoria cognitiva e neurociências, onde já se tenta integrar a 

consciência na relação mente-corpo começa, no entanto, por referir que a dimensão 

ilusória da consciência do sujeito é uma descoberta fundamental da psicanálise mas 

também a contiguidade e a reciprocidade dos fenómenos mentais e dos acontecimentos 

corporais, além da importância das relações interpessoais. 

 Este autor faz uma crítica às relações de objecto por descurarem o esquema 

energético-pulsional Freudiano postulando que a mente não precisa de pressões 

endógenas. Pelo contrário Freud baseando-se na biologia (que um dia haveria de 

explicar a mente) tentava explicar o porquê e logo possuía um poder epistemológico 

superior. Assim, Imbasciati (2002) defende uma teoria do “protomental” que tenta 

reunir algumas premissas Bionianas com as descobertas da neurociência e da ciência 

cognitiva. Esta teoria baseia-se em três descobertas de Bion: os afectos são a base do 

pensamento; os afectos são constituídos por fantasias que implicam objectos internos; 

os objectos internos são os elementos constitutivos do pensamento, isto é, o modo 

através do qual o sujeito conhece o mundo externo. As estruturas mentais primárias são 

decisivas porque condicionarão a criação de estruturas de cujas funções vai depender o 

tipo de elaboração que irão sofrer as experiências futuras. Por outro lado, como no 

cérebro não fluem energias (ao contrário do que postulava Freud) mas conjuntos 

codificados bioquimicamente (e electricamente) será possível investigar tais códigos, 

não somente do ponto de vista neuroquímico, mas também do ponto de vista 

psicológico, procurando «engramas» correspondentes ou análogos. O afecto pode ser 

definido em termos da frequência com a qual o sistema tende a repetir determinadas 

operações, ou como uma tipicidade de certas operações realizadas com elementos 

constituídos por qualquer «traço».  

  Explica o autor que em todas as fases precedentes à percepção e durante os 

primeiros dois anos de vida, os inputs provenientes do exterior são misturados e 

confundidos com os inputs que a própria mente produz no seu interior e esclarece que 

«Só os adultos são capazes de distinguir entre a imagem de uma coisa e a reacção 

emotiva que esta provoca: o bebé, pelo contrário, confunde a imagem do biberão com a 

raiva provocada pela ausência do próprio biberão.» (Imbasciati, 2002. p 232). A nível 

ontogenético, nunca é demais pensar nos pré-objectos, da psicanálise, ligados quase 

exclusivamente a reacções corporais. (em relação à asma, pense-se num processo onde 

uma sensação-input mental causaria uma reacção corporal). De facto, devido à 

incipiência do próprio sistema funcional, os seus «engramas» ou imagens internas não 

correspondem aos objectos externos mas são antes aferências deformadas em relação à 

montagem que permite representações adequadas a uma percepção efectiva. De facto, 

só após o segundo ano de vida se vai estabelecendo uma adequada correspondência 

entre determinados objectos internos e aqueles objectos externos que podem ser «lidos» 

a partir dos primeiros. Para isso é preciso que o sistema mente tenha evoluído de forma 

a poder alcançar a distinção entre o seu interior e o exterior. 

 O objecto interno recordado significa que na mente existe uma imagem adequada 

a um objecto externo, vivenciada como interna, com referência a uma presença passada 

de um objecto externo correspondente. O recém-nascido não tem qualquer vivência 

discriminativa entre o dentro e o fora. A passagem do sensorial para o mental deve ser 
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procurada a partir de uma modulação realizada pelo facto de as aferências serem 

reunidas num certo conjunto por causa do exercício de uma certa actividade corporal. 

Os primeiros significantes que atribuem significado aos primeiros reflexos devem ser 

dispositivos inatos adaptados à sobrevivência e a situações de perigo. A fim de explicar 

a psicose e a projecção, Imbasciati avança com a toria Kleiniana, nomeadamente através 

de Meltzer e Bion, de que os primeiros objectos como o seio, por trazerem recordações 

dolorosas, são expulsos da mente. Não aprofundaremos muito esta questão pois 

ultrapassa o âmbito deste estudo. No entanto, uma conclusão curiosa é que em todas as 

funções da mente existem duas modalidades contrapostas que correspondem, por um 

lado, à satisfação imediata da necessidade e por outro, o conhecimento da realidade para 

saber satisfazer essa necessidade da forma mais apropriada possível. A passagem da 

alucinação para a percepção efectiva só surge quando as acções se tornam eficazes. 

Assim, até mesmo os processos da consciência acabam por abranger também estes 

fantasmas ou engramas mais primitivos. Assim, mesmo na mente adulta, paralelamente 

aos objectos internos adequados aos objectos externos que darão origem às funções 

cognitivas mais elaboradas e á consciência, também coexistirá objectos anteriores 

internos que possuem pouca correspondência com objectos da realidade externa, como 

sentimentos ou emoções, que geralmente, segundo Imbasciati, ficam fora da 

consciência. O autor levanta a hipótese da consciência só poder instaurar-se em 

operações que adquiriram um certo grau de inequivocidade e de adequação ao real 

interno e externo. 

De importância especial para a relação mente-corpo, registe-se que, para este 

autor ainda, o símbolo, que pode ser diferente do objecto mas suscitar as mesmas 

emoções, refere-se a alguma coisa considerada como perdida e que passa a ser 

considerada como temporariamente ausente. O bebé, posteriormente irá fazer a 

distinção entre os objectos mentais e as suas próprias reacções aos conteúdos mentais, 

diferenciando a imagem de uma coisa, os efeitos que pode produzir, as circunstâncias 

em que tais efeitos variam e as respectivas conotações emotivas. Na continuação do seu 

desenvolvimento o bebé começa a tratar as suas emoções como mensagens que o 

informam acerca da sua relação afectiva com os objectos. Em conclusão Imbasciati 

(2002) remete o desenvolvimento das funções psíquicas superiores em relação à posição 

depressiva, na medida em que o sofrimento valha o sacrifício, isto é, o conhecimento e a 

possibilidade de agir com eficácia sobre a realidade. O bebé vai poder assumir dentro de 

si, já não objectos compactos, concretos e ameaçadores, mas sim objectos internos 

vivenciados como significantes separáveis dos significados dos referentes e por isso, 

não persecutórios, já que se encontram desligados da sua própria reacção para com o 

objecto e não sendo já uma uma propriedade atribuída a este último. Assim, a emoção 

fica mais relacionada com o objecto exterior e menos com o corpo, possibilitando outras 

possibilidades de acção e manuseamento e evitando as doenças psicossomáticas 

baseadas no encriptamento da emoção no corpo. 

          No mesmo sentido, Mijolla-mellor (1999) refere que no início do 

desenvolvimento infantil existe unidade psique-soma na medida em que a psique é 

constituída unicamente por informações corporais e funcionais, através das diversas 

sensações. A psique, nesta altura, só reconhece os efeitos das funções corporais, sobre a 

forma de prazer-desprazer. Para esta autora ainda, é a repetição da experiência que liga 

um objecto a uma sensação e que cria o início da vida psíquica. 

 Music (2002) também aponta no mesmo sentido quando refere que os afectos 

começam por ser experienciados no corpo enquanto estados fisiológicos. São 

susceptíveis de se tornarem estados subjectivos (sentimentos ou experiência emocional) 

mas a origem da sensação de ter sentimentos seria intersubjectiva. No início teríamos 
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necessidade de ser ajudados a reconhecer que aquilo que nos acontece chama-se um 

estado emocional, como a cólera ou tristeza. 

  As crianças que não beneficiam desse auxílio ficam presas nas sensações 

fisiológicas. 

Ramos (2006), baseada na teoria de Jung refere que, na medida em que o símbolo 

implica a união de algo consciente com algo inconsciente, ele acaba sempre por 

provocar uma emoção (e + moção = “movimento para fora”) ou seja, uma acção do 

sistema nervoso vegetativo, simpático e parassimpático. Esta autora considera residir 

aqui a chave da psicossomática: através do símbolo atinge-se as camadas orgânicas 

profundas e inacessíveis à consciência. 

  Fraiberg (2012) refere que o evitamento que protege contra as ameaças 

exteriores é inoperante no que concerne a ameaças internas. Nesse sentido emerge uma 

ruptura no funcionamento psicossomático do sujeito a fim de suprimir as sensações 

indesejáveis. Assim, os sistemas de reacção biológica (como a síndrome asmática) 

seriam precursores de estados psicológicos de ansiedade ou depressão intoleráveis. 

            Em resumo, apesar do imenso esforço dos teóricos da área da psicanálise para 

descrever um quadro o mais aprofundado e alargado que conseguiram em relação à 

doença psicossomática, o facto é que a visão psicanalítica foi perdendo preponderância 

no tratamento das afecções psicossomáticas e nas discussões na relação mente-corpo. 

 Hipotetizamos que um dos factores que levou a que a psicanálise, e o seu 

modelo psicossomático, fosse perdendo influência no debate mente-corpo foi o seu 

auto-encerramento. Como Popper (1978) preconizou, a psicanálise dificilmente pode ser 

considerada uma ciência devido à sua irrefutabilidade. E, realmente, constatamos que 

todos os autores que debatem o tema mente-corpo (mesmo fora da área da psicanálise) 

se dividem em duas posições: ou aceitam no inconsciente freudiano (sem, no entanto, o 

conseguirem provar) e os problemas psicossomáticos ficam praticamente resolvidos; ou 

então, não o aceitam (principalmente por não o conseguirem provar) e dão maior 

estatuto à consciência. Esta situação é epistemologicamente desconfortante. Não admira 

que então começassem a aparecer outros modelos para explicar as doenças 

psicossomáticas. No entanto, como iremos observar, foi tal a importância da psicanálise 

para a explicação do fenómeno psicossomático nas primeiras décadas do século 

transacto, que muita da evolução que se operou foi suportada em críticas ao método 

psicanalítico. No entanto, após o apogeu da psicanálise, o termo psicossomática foi 

sendo deixado cada vez menos usado, como iremos ver nas discussões sobre o problema 

mente-corpo, sempre perspectivando modelos mais monistas ou pelo menos, mais 

integradores. 

   

           

2.1.3. Perspectiva psicofísica e behaviorista do problema mente-corpo 

 

 Embora não seja muito correcto assimilar o behaviorismo à psicofísica, o facto 

é que, como veremos, estão de tal forma entrelaçados, que arriscamos a juntá-los. 

Também a integração desta corrente para a explicação da relação mente-corpo prende-

se com o facto de que esta vertente, apesar de ser criticada por reducionista e não 

possuir um modelo de explicação da mente completo, como se verá, constitui a 

vanguarda do tratamento psicológico da asma. 

  A fim de observarmos melhor a relação entre behaviorismo e psicofísica, 

atentemos a Gardner (1985) que refere que a revolução behaviorista foi lançada em 

1913 por John B. Watson ao afirmar que o objecto de estudo adequado para a psicologia 

não era o funcionamento da mente, mas antes a análise do comportamento objectivo e 
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observável. Teria sido, de facto, com base nos estudos fisiológicos do arco reflexo, que 

Watson sugeriu que todos os problemas da psicologia podiam ser explicados através da 

compreensão dos reflexos que ocorrem nas zonas superiores do sistema nervoso. Para 

Miller (1989) os primeiros behavioristas, baseados nas ideias de Pavlov, tentaram 

assimilar a psicologia à fisiologia, e não fazer nada mais do que os fisiologistas 

fizessem. 

           Também, a fim de perceber a importância desta abordagem para o estudo da 

relação mente-corpo (que nesta perspectiva por vezes, também ainda se confunde com o 

conceito de psicossomática), segundo Luban-Plozza e Pӧldinger (1985) a maior fonte de 

evidência experimental da psicossomática advém do facto de se saber que as emoções 

podem exercer uma influência muito grande sobre as funções dos órgãos. De facto, para 

Lader (1972) o conceito de emoção possui quatro características que podem ser 

estudadas tanto pela psicossomática como pela psicofisiologia: a emoção depende das 

experiências prévias de cada um, e os padrões fisiológicos variam com a emoção; as 

diferenças entre os estímulos neutros não devem ser maiores que as diferenças entre os 

estímulos evocativos; a intensidade da resposta varia de sujeito para sujeito e vários 

sistemas diferentes do corpo estão diferentemente envolvidos em vários níveis de 

resposta; o aparecimento de alterações autonómicas periféricas varia de sistema para 

sistema levando a que diferentes feed-backs possam ocorrer. Como se sabe, as emoções 

são acompanhadas por processos fisiológicos, como Cannon (cit in Luban-Plozza e 

Pӧldinger 1985) demonstrou. De facto, ainda segundo Luban-Plozza e Pӧldinger (1985), 

sabendo que os afectos desencadeiam modificações neurovegetativas precisas, esta 

associação pode ser encarada como um modelo psicossomático. Por intermédio do 

diencéfalo e do sistema neurovegetativo, os factores neuróticos e inconscientes exercem 

influência sobre a fisiologia do organismo, sendo que essa influência se pode traduzir 

por disfunções e por alterações orgânicas. 

Para Haynal e Pasini (1984), a teoria cortico-visceral de Pavlov, graças ao método 

do condicionamento clássico, tentou examinar as respostas viscerais aos sinais que 

chegavam ao córtex. O reflexo condicionado é uma das respostas elementares da 

reactividade individual adquirida sobre a base dos reflexos inatos. Neste sentido, Bykov 

(cit. in Haynal & Pasini, 1984) criou reflexos condicionados a partir de praticamente 

todos os órgãos do corpo. Assim, as neuroses experimentais em animais podem 

provocar lesões somáticas. Foi então criada uma fenomenologia de elevada 

complexidade, edificada a partir de inúmeras modalidades de associações entre 

estímulos e respostas. Infelizmente, segundo Buser (2000) os herdeiros de Pavlov 

optaram por opor o psíquico ao somático em nome de uma dialéctica marxista. Ainda 

segundo o mesmo autor, a memória processual é um conjunto de condicionamentos a 

que não escapamos. A nossa vida está recheada de aprendizagens infraconscientes, de 

reacções condicionadas por sinais muito variados, de que dependem da nossa história 

pessoal, e do nosso vivido particular. Estas actividades ainda seriam mais 

infraconscientes que os gestos e a aptidão motora. De facto, Buser (2000) refere que 

esta memória ainda comporta actividades cognitivas infraconscientes que correspondem 

ao reconhecimento de objectos, principalmente através do efeito de iniciação (hábitos e 

condicionamentos ligados ao domínio cognitivo que engloba mecanismos semânticos, 

identificação de acontecimentos, reconhecimento de percepções anteriores, onde um 

sujeito pode reconhecer um item anteriormente visto poder não se dar conta de que se 

trata de uma lembrança). 

  As teorias da aprendizagem mostraram que as reacções reforçadas por êxito 

(condicionamento operante) também podem explicar algumas características do 

funcionamento psicossomático, nomeadamente na generalização da alergia. 
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 Pesquisas psicofisiológicas também contribuíram para a construção de novas 

hipóteses sobre o funcionamento psicossomático. Segundo Volich (2000) a incidência 

de patologias em pessoas que se encontram em estados depressivos foi a que primeiro 

chamou atenção para as relações entre as emoções e o sistema imunológico, incitando a 

busca por mecanismos de natureza celular e fisiológica que poderiam operar como 

mediadores entre a percepção de eventos internos e externos, produzindo efeitos no 

organismo. Descobriu-se então, células altamente especializadas que atuam nas 

interfaces entre os sistemas nervoso, hormonal e de defesa, o que trouxe à luz a 

existência de redes neurobiológicas complexas que incluem também os órgãos e o 

sistema neuroendócrino. Por meio delas, qualquer estado emocional pode-se refletir 

num funcionamento particular do sistema imunológico, marcando e modificando a 

história somática de cada sistema imunológico e dando a este sistema uma dimensão 

relacional. Estas pesquisas teriam dado  origem a área chamada de neuroimunologia, 

que visa investigar os enigmas da mediação psicossomática e da relação entre a doença 

e as emoções. Contudo, ela não permite compreender a especificidade do choque 

emocional na produção das alterações orgânicas, nem o papel das predisposições 

individuais. Ainda segundo Volich (2000), vários estudos serviram de base para o 

desenvolvimento de diversas pesquisas psicofisiológicas, entre eles, os de Claude 

Bernard, que afirmava que o ser humano tinha a habilidade de manter constância de seu 

meio interno, e os de Walter Cannon que, partindo das teorias de Bernard, lançou o 

conceito de homeostase. De facto, dentro do campo específico da fisiologia, Cannon 

(1911) foi o primeiro a demonstrar que os animais submetidos a pressões exteriores 

podem desenvolver certas doenças consideradas psicossomáticas, no ser humano, como 

por exemplo, as úlceras. 

Esses dois estudiosos e suas concepções influenciaram Selye na construção do 

conceito da Síndrome de Adaptação Geral. Segundo Rossi (2003), Selye teria partido do 

princípio de que “qualquer que seja a fonte do stress biológico intrometendo-se no 

organismo, ela reagiria com o mesmo padrão de resposta para restaurar sua homeostase 

interna” (2003, p.83). A Síndrome Geral de Adaptação (SGA) é um conjunto de reações 

fisiológicas e eminentemente somáticas, de cunho sobretudo emocional, que surge 

quando o organismo é compelido a adaptar-se a alguma situação alarmante (Rossi, 

2003). O modelo de Selye (1956) desenvolveria-se em três estádios. Primeiro, reacção 

de alarme, que se processa a nível do eixo adrenérgico. Segundo, reacção de adaptação 

ou de resistência, que se processa sobre o eixo hipofisário - hormona 

adrenocorticotrófica (ACTH) - gluco-corticóides e hormona somatotrófica (STH) - 

mineralo-corticóides. Terceiro, fase crónica, onde, por influência do decorrer do tempo, 

os mecanismos de adaptação começam a ceder, causando o SGA que é um desequilíbrio 

entre a ACTH e os glico-corticóides por um lado, e a hormona somatotrófica (STH) e os 

mineralo-corticóides, por outra parte. Segundo Haynal e Pasini (1984) as teorias de 

Selye tiveram o mérito de serem as primeiras que constituíram um modelo 

neurofisiológico onde se incluem as regulações diencefálicas do sistema nervoso 

autónomo, do sistema neuroendócrino e do sistema imunitário. Para Haynal, Pasini e 

Archinard (2001) a SGA provocaria o stress, podendo-se conceituá-lo como sendo uma 

mudança temporária ou permanente, resultante de uma força externa. O estímulo 

causador do stress ganha significado pela interacção com a predisposição de cada 

sujeito, não tendo o mesmo impacto para todos. No entanto as mudanças no meio 

psicossocial ou “acontecimentos da vida” (“life events”) foram classificadas pelo nível 

de adaptação necessária, estando a morte do cônjuge, a separação e o divórcio, entre os 

que exigem maior capacidade de adaptação. Sapolsky (2010) refere, no entanto que a 

interpretação da resposta ao stress, elaborada por Selye talvez lhe tenha custado o 
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prémio Nobel. Isto porque, em vez de um esgotamento do organismo, o que parece 

acontecer é que as doenças psicossomáticas estão mais relacionadas com um impasse 

entre o SNS e o SNP, que parecem manter-se simultaneamente em alta activação. No 

entanto, Selye ainda mostrou, na patologia humana, a influência de vários estímulos 

stressantes, nomeadamente, certos estímulos psicossociais, sobre a resistência 

psicológica e sobre a resistência ao transplante de células neoplásicas.  

No entanto, a teoria de Selye coloca duas grandes questões: a primeira é um 

problema evolutivo e a segunda é explicar de que maneira o stress influencia a 

imunologia, através de acontecimentos externos, nomeadamente sociais. Em relação à 

primeira, podemos começar por questionar: que vantagem possuiria um sujeito que 

transportasse este tipo de resposta? Um trabalho de Maier e colaboradores (1994) pode 

elucidar este aspecto. A resposta ao stress teria tido uma evolução. Para estes autores 

(1994) a supressão da função imunitária que ocorre com o stress pode reflectir uma 

ancestralidade evolutiva. Ocorre quando há um ferimento ou um local de invasão de 

bactérias. Em duas horas, os macrófagos capazes de consumir os invasores estranhos 

deslocam-se para o local, assim como os materiais de construção capazes de reparar a 

fenda. O processo é realizado às custas dos recursos corporais. A função principal das 

hormonas adrenocorticóides nesta resposta é a mobilização de energia. Nos mamíferos, 

parte desta resposta é elevar a temperatura corporal, que é útil no combate às doenças. 

Surge através dos mensageiros químicos (interleucinas) dos macrófagos, levando a que 

o hipotálamo aumente a temperatura corporal. Nos mamíferos, estes químicos 

diminuem a actividade corporal, e consequentemente, a interacção social. As hormonas 

adrenocorticóides também actuam como reguladores desta resposta, com feedback 

negativo. De seguida, a nível evolucionário, é que teria vindo a resposta 

comportamental de luta ou fuga, nos animais que podiam perceber e agir de modo a 

evitar ou atacar. Talvez para os animais, durante a luta ou fuga, fosse vantajoso inibir a 

resposta inflamatória. As hormonas adrenocorticóides encarregaram-se de fornecer o 

mecanismo para esse efeito. Assim, a resposta de luta ou fuga e a inflamação aguda 

estariam ligadas. Na reacção de luta ou fuga, os péptidos chamados opiáceos são 

também libertados, diminuindo a sensibilidade à dor. Apenas após a acção energética é 

que a sensibilidade à dor aumenta e caso exista um ferimento, o corpo é acalmado com 

a sensação de doença e afastamento e os seus recursos dedicam-se agora à reparação e 

assim, a inflamação seguida da cura pode começar. Neste processo, as hormonas 

adrenocorticóides actuam novamente para mobilizar energia e depois, para regular a 

resposta. Segundo Maier et al (1994), a resposta imunitária adquirida é ainda mais 

recentemente desenvolvida, do ponto de vista evolucionário. Ocorre apenas nos 

vertebrados. Enquanto a resposta inflamatória aguda leva horas, as respostas imunitárias 

levam dias para se desenvolver, sendo que os fluxos de hormonas corticóides e 

interleucinas fazem parte de um processo regulado. A resposta imunitária adquirida 

evoluiu da resposta inata e usa algumas das suas componentes fisiológicas. Para 

Coleman (1985), o problema reside na mudança que houve em relação à perigosidade 

dos estímulos, e a impossibilidade de a nossa natureza se adaptar a eles em tão pouco 

tempo. Assim, riscos financeiros, reconhecimento social e outros tantos perigos 

modernos pouco têm a ver com os riscos para que a nossa biologia foi preparada, que 

seria evitar predadores e atacar presas, essencialmente. No entanto, o acelerar do bater 

do coração, o aumento da pressão sanguínea, etc. é essencialmente o que o nosso corpo 

faz. Estas respostas, agora, são completamente inadequadas, começando logo pelo facto 

destes perigos serem muito mais morosos e estas defesas serem destinadas a resolver 

situações rapidamente. Para o mesmo autor (2003) o cérebro procura padrões entre as 

mensagens que chegam respondendo somente a um conjunto de impulsos idênticos, 
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concluindo o autor que é a interligação de informação que produz acção. Neste sentido, 

o cérebro pode mediar respostas hormonais e imunitárias que parecem 

contraproducentes. Por exemplo, mediante um stress muito grande, pode haver uma 

libertação de endorfinas que ajudam a que o sujeito se mantenha activo, embora 

correndo o risco de se lesionar. Mas mais uma vez, no passado, esta situação poderia ser 

vantajosa; seria melhor fugir de um tigre com um pé torcido do que tentar curá-lo. 

Portanto, parece  ter havido vantagem evolutiva na SGA. O problema é que, como os 

estímulos perigosos se tornaram menos intensos mas mais persistentes, a nossa biologia 

ainda não evolui no sentido de adaptação a esse meio, com respostas mais adequadas e 

por isso surge a exaustão. 

O mesmo parece acontecer com o relacionado fenómeno da alergia: segundo 

Desowitz (1983), o aumento de anticorpos da Ige ligados aos seus antigénios seria uma 

das principais formas de lutar contra os parasitas internos; no entanto, esta reacção 

tornou-se desastrosa já que surgiram células produtoras de Ige que reconheceram e 

reagiram contra alergénios que agora nos afligem. Este equívoco parece dever-se ao 

facto de uma das formas de reconhecimento da necessidade de reacção prende-se com a 

massa do antigénio, e não com uma chave mais específica. 

 A segunda questão, que se prende com a ligação do stress com os acontecimentos 

externos e com os efeitos imunológicos é mais controverso. No entanto Chen e Miller 

(2007 defendem um modelo onde destacam a importância dos riscos sociais e físicos da 

exacerbação dos sintomas de asma. A premissa básica do modelo é que o stress 

psicológico opera alterando a magnitude da resposta inflamatória das vias aéreas dos 

irritantes, alérgenos e infecções em pessoas com asma. Os caminhos biológicos que 

influenciam a forma como o stress amplifica a resposta imunológica aos despoletadores 

da asma incluem o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o eixo simpático-adrenal-medular 

e os sistemas simpático e parassimpático do sistema nervoso autónomo. No entanto 

reconhecem um paradoxo na literatura que relaciona stress e asma. É sabido que, após a 

exposição a muitas formas de stress agudo, há ativação do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenocortical e eixos simpático-adrenal-medular, levando ao aumento da secreção das 

hormonas cortisol, epinefrina e norepinefrina. Altos níveis de cortisol diminuem a 

inflamação nas vias aéreas; da mesma forma, agonistas β-adrenérgicos, como a 

adrenalina são broncodilatadores potentes. Também é sabido que certos stressores, 

especialmente aqueles que são graves e crônicos, podem suprimir funções imunes 

celulares em seres humanos (Segerstrom & Miller, 2004). Juntas, estas observações 

sugerem a conclusão paradoxal que experiências estressantes devem melhorar, em vez 

de exacerbar os sintomas da asma. No entanto, as conclusões dos estudos de pacientes 

com asma são inconsistentes com esta conclusão; o stress tem demonstrado 

repetidamente a agravar o curso da doença. Para resolver este paradoxo, Chen e Miller 

(2007) argumentam que, após longos períodos de exposição às hormonas do stress, os 

receptores para estas moléculas tornam-se desregulados, levando a uma regulação 

diminuída das respostas inflamatórias para os despoletadores da asma. Isto manifesta-se 

na produção exagerada de citocinas Th2 e recrutamento de eosinófilos, os quais são 

conhecidos por acompanhar o stress de vida em pacientes com asma. Este estado será 

talvez uma característica dos processos de kindling, que veremos mais à frente. 

  De facto, os autores concluem que mais estudos são necessários para explicitar a 

forma como os diferentes stressores (nomeadamente, os sociais) influenciam o sistema 

imunitário. Os mesmos autores (2014) colocam a hipótese das emoções negativas 

desempenharem um papel importante neste processo, principalmente se se mantiverem 

durante muito tempo. 
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 No entanto, um dos autores que espelham bem o cruzamento do behaviorismo 

com os conhecimentos psicofisiológicos (além, ainda, da integração da psicanálise) para 

a compreensão das doenças psicossomáticas foi Paul Chauchard (1969). Numa obra 

realmente sintetizada sobre a psicossomática, este autor refere que está ainda por fundar 

uma verdadeira medicina psicossomática (o que se mantém até aos dias de hoje) 

baseada nos progressos da fisiologia nervosa que venha mostrar a parte de verdade 

contida nas teses de Freud e que seria, por um lado, constituída pela contribuição da 

escola soviética dos continuadores de Pavlov sobre a patologia córtico-visceral e, por 

outro lado, pelas descobertas dos electrofisiologistas sobre os centros simpáticos 

corticais. Chauchard (1969), rejeitando a dissociação da unidade do ser vivo, refere que 

o sistema nervoso simpático não é independente do sistema nervoso de relação 

(externa): todo o reflexo, todo o comportamento, participa mais ou menos nos dois 

domínios. Quanto ao psiquismo, esta posição não implicaria qualquer posição 

metafísica, já que a tomada de consciência reflectida, emanada da fisiologia cerebral 

humana e das possibilidades abstractivas que ali permitem o simbolismo da linguagem, 

dá ao indivíduo, um certo domínio sobre esta fisiologia. Para o equilíbrio da saúde (que 

não tem por objectivo único, como no plano celular, a salvaguarda da vida, mas 

também, a salvaguarda da consciência), o ponto de vista psicossomático consiste em 

procurar os mecanismos por meio dos quais o córtex cerebral é correctamente 

informado. Neste contexto, está em causa a informação sobre as nossas vísceras, sobre o 

meio exterior, o estado da nossa pele ou a tensão dos nossos músculos voluntários. O 

ponto de vista psicossomático também deve procurar os meios ao seu alcance para ali 

provocar reacções adaptadas, precisando ao mesmo tempo o papel da tomada de 

consciência e do inconsciente nestas manifestações do funcionamento do córtex 

cerebral. 

          Para este efeito, o autor começa por nos recordar que não existe qualquer tecido 

do organismo que não seja provido de abundantes formações nervosas e que a 

imbricação entre a vida orgânica e a vida de relação (externa) é muito estreita. Por 

exemplo, a regulação associa todas as reacções necessárias, como o caso do hipotálamo, 

que é ao mesmo tempo responsável pela regulação orgânica da taxa de glucose no 

sangue e pelo comportamento alimentar. No homem, o psiquismo aparece ligado a esta 

integração suprema do comportamento e, no cérebro, tudo assenta, não na estrutura 

inata, mas na memória, como mostram as experiências de Pavlov, onde se observa que 

qualquer mensagem pode comportar qualquer resposta, de acordo com o ajustamento 

que liga a resposta ao estímulo. No entanto, nem todas as mensagens recebidas ou 

expedidas pelo córtex, assim como todos os processos que aí ocorrem, são conscientes: 

a consciência exige uma excitação bastante intensa para chamar a nossa atenção, o que 

implica a presença de todas as sensações e recordações que constituem a imagem do 

corpo e do mundo exterior, sendo então que o indivíduo se passa a encontrar presente na 

acção. O que nunca reteve a atenção, porque não interessava à defesa do sujeito, ou que 

não foi expresso pela linguagem, ou o que deixou de atrair a atenção por hábito, tende a 

tornar-se inconsciente. Assim, não se deveria confundir o processo psicossomático com 

consciência, apesar de os dois possuírem sede no córtex central. Já a linguagem, vista 

como um segundo sistema de sinais de Pavlov, dá às percepções bem como às 

recordações e imagem do eu, a sua expressão humana, impregnada de factores culturais 

e sociais. Esta organização estrutural dos impulsos nervosos do cérebro pode implicar-

se na criação das mensagens que recebe do exterior, colocando, no circuito geral, 

circuitos particulares em forma de recordações ou de motilidade, sem ser necessário a 

invocação da influência do espírito sobre a matéria, mas antes socorrendo-se das 

possibilidades de excitação e inibição que já existem nos centros inferiores. Chauchard 
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(1969) recorda a estreita ligação entre os centros corticais superiores, mais virados para 

a relação externa, e os centros inferiores, não só a nível da regulação como no pormenor 

do funcionamento para a explicação do fenómeno da emoção. Sobre as emoções 

instintivas primitivas, o condicionamento educativo vai inserir as emoções de origem 

psíquica, levando a que o centro basilar da emotividade apareça ao serviço do cérebro 

para a manifestação dos nossos estados afectivos e ocasionando então que, por exemplo, 

o que passa a ser doloroso não é só o que estimula perigosamente certas fibras nervosas 

mas também tudo o que nos preocupa ou aborrece. No entanto, para este autor, no 

domínio da afectividade, o papel do córtex destaca-se por um papel de dominação, 

nomeadamente dos impulsos mais arcaicos. 

          Ainda segundo a mesma opinião, a reacção emotiva, que é o comportamento 

orgânico global, compreende, por um lado, reacções conscientes e voluntárias e por 

outro, reacções inconscientes e involuntárias. No entanto, se as primeiras podem ser 

suprimidas, já as segundas não. Mas esta supressão acarreta alterações a nível, tando do 

córtex cerebral, como a nível visceral. Os condicionamentos inibidores da educação ou 

o desejo inconsciente de evitar o desagradável levam à eliminação da consciência de 

certas recordações carregadas de emoção que, no entanto, tem o mesmo efeito activante 

da emoção sobre as reacções viscerais ou cerebrais inconscientes, correspondendo ao 

recalcamento, denunciado pela psicanálise, que podem condicionar perturbações 

neuróticas ou orgânicas, de origem psicológica. A sublimação consistiria na entrada na 

consciência de influxos recalcados cuja significação foi associada a uma recordação ou 

uma reacção aceitável, através de novos condicionamentos inconscientes. A terapêutica 

psicanalítica, permitindo a tomada de consciência da emoção recalcada, permite a 

reintegração dos influxos no funcionamento global do córtex cerebral, restabelecendo 

um funcionamento cortical correcto e acalmando os centros da base.   

            Nesta perspectiva os nossos centros corticais aprendem a reconhecer os sinais do 

mundo exterior e também os sinais da sensibilidade orgânica ou muscular, podendo 

possibilitar a criação de reflexos condicionados inconscientes, de natureza cortical, 

idênticos aos originais, mas mais lentos e persistentes. O reflexo, a nível humano, deixa 

de ser associado apenas ao sistema sub-cortical, mas passa a incluir, em maior ou menor 

grau, todo o funcionamento humano.  

           Outro aspecto que Chauchard (1969) considera importante para o adoecer 

psicossomático é o que concerne à noção de irritação simpática, pois que, estando a 

excitabilidade dos nervos submetida à influência dos centros nervosos, nomeadamente, 

diencefálicos, leva à criação de círculos viciosos, já que o cérebro também recebe os 

contragolpes da irritação periférica das fibras nervosas. De facto, através da emoção, 

ligada aos centros simpáticos diencefálicos, o córtex cerebral actua sobre a irritação 

simpática. Além da emoção, também os processos de inibição e de excitação que 

acompanham o funcionamento cortical normal repercutem-se na periferia se, em vez de 

serem flutuantes, exercerem uma acção intensa e prolongada. Assim, o autor conclui 

que tudo o que a irritação simpática pode fazer, também o pode fazer o córtex cerebral 

e, por consequência, o psiquismo, pelo menos, inconscientemente. Isto porque o nervo 

não conduz apenas passivamente os impulsos de origem central, sendo modificado na 

sua fisiologia própria. O jogo normal do cérebro com os seus reflexos condicionados, 

orgânicos ou não, conscientes ou inconscientes, pode estar na origem das mesma 

perturbações que as da irritação simpática directa dos centros simpáticos. A consciência 

não vai comandar directamente a irritação simpática, mas vai indirectamente ser a sua 

causa, por intermédio, quer das emoções, quer da imbricação entre reflexos 

condicionados conscientes e inconscientes. Adverte o autor que quem trata um órgão 

humano deve saber sempre que a consciência e a reflexão têm um acesso directo a este 
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órgão, e de quem não as tem consigo na sua obra terapêutica, arrisca-se a tê-las contra 

si. Em relação à localização da patologia psicossomática, o autor pensa que esta não 

deve estar sujeita a interpretações fantasiosas dos excessos de imaginação de alguns 

psicanalistas, podendo ser melhor explicada pelos reflexos condicionados. De facto, 

para um organismo predisposto (por exemplo, um temperamento histérico ou 

predomínio dos processos de inibição) é mais provável que a localização da lesão se 

encontre relacionada com algum órgão envolvido funcionalmente do que 

simbolicamente, na situação traumática. Segundo a mesma opinião, a principal causa 

para o adoecer psicossomático seria a hiperemotividade associada à insuficiência da 

regulação cortical que conferia, a esta, a sua gravidade e a sua repercussão psicológica 

angustiante. Esta insuficiência pode ter duas causas: a fadiga cerebral ou o desvio de 

uma parte da actividade cortical do inconsciente para o consciente, passando a parte 

recalcada a ser factor de neurose ou de perturbação orgânica.  

           Em relação à doença alérgica, o autor refere que a ultrapassagem do limiar de 

sensibilidade para o agente específico dependerá do sistema nervoso, de um 

condicionamento. No entanto, estes condicionamentos não englobam só os 

condicionamentos clássicos, como também as próprias palavras, consideradas pelo autor 

como segundo sistema de sinalização, daí a sua complexidade. Assim, para o autor, a 

melhor terapêutica para a psicossomática seria baseada nos reflexos condicionados, com 

recurso à palavra, num processo de autodomínio do sujeito doente, pois permite integrar 

os conhecimentos de fisiologia com a contribuição do próprio sujeito. Esta é 

imprescindível, já que os conhecimentos da fisiologia ainda são muito rudimentares 

para perceber a realidade psíquica de esse mesmo sujeito. Para o autor, a psicanálise 

pode ser uma terapia ajustada aos transtornos psicossomáticos, na medida em que a cura 

psicanalítica pode ser considerada como um processo de condicionamento e 

descondicionamento, abordado pelo lado psicológico, servindo-se dos sinais de 

linguagem considerada como segundo sistema de sinalização.  

Dando especial ênfase à amídgala, pois a sistematização do seu estudo assenta 

na investigação do medo, Joseph LeDoux (1996/2000) também dá conta de este 

processo, ao afirmar que a terapia da extinção do comportamento e a psicanálise têm o 

mesmo objectivo; ajudar o córtex a controlar a amídgala, usando, no entanto, rotas 

neurológicas diferentes: a terapia de extinção pode conseguir-se através de uma forma 

de aprendizagem implícita que se produz no circuito que liga o córtex pré-frontal à 

amídgala. A psicanálise, ao realçar a reflexão e as avaliações conscientes, pode envolver 

o controlo da amídgala com conhecimentos explícitos através do sistema de memória do 

lóbulo temporal e de outras regiões corticais envolvidas no conhecimento consciente. 

No entanto, salienta também que as ligações que se projectam das regiões corticais até à 

amídgala são substancialmente mais fracas do que as ligações que se propagam da 

amídgala até ao córtex, podendo constituir, esse facto, uma das razões porque a 

psicanálise seja, normalmente, um processo tão longo.   

Para Chauchard (1969), o termo psicossomática, carregado embora de um 

sentido metafísico, não deve ser abandonado, pois é o que melhor se presta a recordar 

que se, na verdade, no animal e ainda mais no homem, tudo é fisiológico, esta fisiologia 

dá origem a um processo especial, a consciência, que desempenha um papel director em 

todo o organismo. Para o mesmo autor não restam grandes dúvidas que, se por um lado, 

o termo psicossomática pode estar carregado de algum sentido metafísico que em nada 

contribui para o desenvolvimento da ciência, por outro lado, deu origem a um grande 

esforço de sintetização e compreensão global do homem doente, bastante em falta, 

numa era onde reinam as “especialidades”, muito enraizadas na medicina. 
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A doença psicossomática parece ser assim um fenómeno natural já que o 

organismo tende a associar acontecimentos externos a estados internos, como 

Chauchard sugere. A doença psicossomática passa a ser somente um funcionamento 

excessivo de uma característica normal. Este funcionamento excessivo deve-se ao facto 

dos acontecimentos externos associados a estados internos desenvolvidos para actuar 

em crises, demorarem mais tempo do que o previsto pela evolução. Sendo estes 

acontecimentos internos de natureza precoce, intensa, ambígua, desorganizada ou 

ameaçadora, o que parece acontecer é que, mais dificilmente conseguem ser integrados 

conscientemente. Como consequência, parece surgir uma espécie de curto-circuito onde 

os estados internos (emoção) ligados a essa situação, não conseguindo ligar-se a esse 

acontecimento, vai ligar-se aos processos talâmicos que, por sua vez, se relacionam, 

através dos nervos periféricos, à energização de certas funções, através dos processos 

conhecidos como condicionamentos. No fundo, a doença psicossomática acontece 

porque estes curto-circuitos talâmicos são menos discriminativos e tendem a funcionar 

mais intensamente e indiscriminadamente do que os circuitos corticais. Assim, quando 

algum resquício da situação aparece, a emoção pode ser despoletada e as mesmas 

funções podem ser energizadas. Assim se percebe a problemática da sensibilização e do 

kindling (sensibilização cortical), que consiste na ligação de uma emoção ao 

funcionamento de certa função. Se a função for, por exemplo, a respiratória, é normal 

que qualquer pequena problemática (por exemplo, a presença de alergénios) possa 

alterar a função. No entanto, não se percebe bem a relação entre a sensibilização cortical 

e a sensibilização imunológica. Para Gregerson (2003), o dilema de determinar a 

psicogénese da asma deriva da variabilidade da asma. Para esta autora, no entanto, essa 

variabilidade pode ser compreendida através do condicionamento clássico presentes no 

conceito de sensibilidade inflamatória (kindling sensivity, no original). Resultante dessa 

sensibilidade, os sistemas biológicos mostram uma responsividade crescente perante 

estímulos repetitivos, criando uma hipersensibilização, que se poderia estender a outros 

estímulos, criando uma autonomia funcional. Nessa autonomia funcional, o estímulo 

original já não é indispensável para desencadear a resposta. A nível da asma, parece ter 

algum peso a hipótese de que o priming (diminuição do limiar de responsividade, 

resultante da sensibilização) histamínico poderia produzir uma sequência de causa e 

efeito diferente (em termos de tempo e, ou, desencadeamento) da etiologia original, 

causando assim os ataques de asma de causa desconhecida que se verificam mais tarde. 

Esta teoria, quanto a nós, peca por uma certa incompletude. Por exemplo, ainda existem 

muitas questões que esta teoria tem dificuldade em responder, nomeadamente: o que 

levaria a criar essa hipersensibilização (ou priming), uma vez que os estímulos 

repetitivos, normalmente, tendem a aumentar, em vez de diminuir o limiar de 

excitabilidade de qualquer estímulo? Sabe-se que a exposição a alergénios evita o risco 

de asma, atopia e alergia, nomeadamente nas crianças que vivem no campo (Ali e 

colaboradores, 2010). Nomeadamente, o que torna um agente num alergénio, já que, 

não apresentando grande perigosidade, deveria ser relevado pelo sistema imunológico? 

O que marca de forma diferente essas substâncias, de forma a inverter o funcionamento 

normal do sistema imunológico? Que circunstâncias especiais estariam a operar? Sabe-

se que fenómenos como o priming só ocorrem em organismos que não estejam 

preparados. E quando é que um ser humano fica debilitado perante substâncias que, por 

si só, não constituem risco? Pode ser uma questão interessante, que poderia ser melhor 

respondida através de uma possível integração com a psicanálise, que investiga o 

desenvolvimento humano de forma mais alargada e profunda. Existem as mais variadas 

hipóteses para uma explicação destas circunstâncias, como a hipótese de Lowe, Olsson, 

Bråbäck & Forsberg (2012) que refere que a exposição a alergénios durante a gravidez 
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pode levar a uma maior ocorrência de asma nas crianças, enquanto uma maior 

exposição a alergénios durante a infância protegeria as crianças. No entanto, como os 

próprios autores reconhecem, esta hipótese ainda precisa de muitos estudos empíricos a 

fim de granjear maior credibilidade. No entanto, se pensarmos o kindling como uma 

sensibilização cortical, isso pode abrir uma janela de compreensão mais específica para 

perceber como é que estruturas cerebrais se podem relacionar coma as estruturas 

vegetativas e imunológicas, pois, não necessitassem de ser estas as sensibilizadas, mas 

antes a estrutura cortical associada. 

 Certas investigações têm reunido um certo consenso sobre uma possível 

generalização destes mecanismos. Assim, Post (1985) sugere que a sensibilização 

comportamental, o kindling (processo de sensibilização a nível das estruturas 

corticolímbicas) e o condicionamento podem ser variáveis importantes na interacção 

mútua entre aspectos biológicos e psicossociais, nas disfunções afectivas. De facto, 

Robert Post importou o termo neurofisiológico, kindling, da epileptologia para explicar 

como os fenómenos da depressão e as alterações bipolares tendem a aumentar 

progressivamente, de forma automática, mais do que a nível reactivo, através da 

alteração do humor. Para Post, este mecanismo seria importante para compreender a 

sensibilização e os mecanismos neurofisiológicos do condicionamento reflexo. Post 

propôs que este mecanismo poderia ser aplicado a doenças como a esquizofrenia, PTSD 

e adições, entre outras. Também postulou que, este conceito poderia servir de ponte 

entre os conceitos psicanalíticos e os conceitos biológicos endógenos da psicopatologia. 

 Para Monroe e Harkness (2005), o fenómeno de kindling é uma analogia para a 

sensibilização ao stress, observado nos humanos nas alterações no humor. No entanto, a 

exposição ao stress crónico e intermitente, como os choques eléctricos, também leva a 

uma sensibilização em relação às respostas hormonais e comportamentais em relação 

aos stressores ambientais intermediários, como por exemplo, ruídos.  

 Rome e Rome (2000) investigaram a hipótese de o fenómeno de kindling ser um 

aspecto importante para perceber como traumas psicológicos podem configurar os 

substratos neurológicos para uma amplificação de uma resposta patológica no domínio 

da dor através de uma memorização a nível celular/sináptico. Através do fenómeno de 

kindling associado à neuroplasticidade, um estímulo doloroso, mediante certas situações 

como o desespero aprendido (learned helplessness) pode criar um estado de 

sensibilização corticolímbica que se traduzirá nas características associadas ao kindling, 

de amplificação, espontaneidade, spreading neuroanatómico e sensibilização cruzada. 

            Post e Weiss (1992) referem que os dados clínicos levam a crer que as alterações 

decorrentes nas perturbações afectivas podem ser compensatórias e adaptativas, sendo 

parte de um mecanismo endógeno de adaptação e não um sinal de doença. Por exemplo, 

a privação de sono está associada a uma melhoria do humor nestes pacientes. As 

convulsões sensibilizadoras (kindling seizures, no original) também demonstram efeitos 

compensatórios, imitando os efeitos anticonvulsivos de drogas como a carbamazepina.  

 Schumm, Stines, Hobfoll & Jackson (2005) estudaram a hipótese de o abuso 

sexual e físico nas crianças predizer e sensibilizar as mulheres em relação à exposição 

ao stress, em termos de perca de recursos psicossociais, internos e externos (desde a 

auto-estima, companhia, bens materiais, etc). Estudando cento e setenta e seis mulheres 

urbanas, de baixo extracto socioeconómico, descobriram que o abuso sexual infantil 

prediz a perca de recursos materiais, o que, por sua vez, prediz a PTSD e o humor 

depressivo. Também as mulheres que relataram maior quantidade de abuso físico 

mostraram-se mais influenciadas negativamente pela perca de recursos. Os autores 

concluíram então, que, o abuso infantil resulta em maior exposição ao stress e em maior 

vulnerabilidade a essa exposição. 
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 Post e Silverstein (1994) também associaram o fenómeno de kindling às 

enxaquecas, na medida em que junto com a epilepsia e as perturbações afectivas, seriam 

desregulações paroxísticas que partilhariam, muitos dos mesmos mecanismos 

mediadores e tipo de tratamento. 

 Ballenger e Post (1989) também associaram o modelo do kindling ao uso de 

drogas como o álcool e cocaína. Elaborando uma revisão aos estudos que investigaram 

esta associação, verificaram existir uma certa evidência sobre a importância de 

funcionamento de fenómenos associados ao kindling nestes estudos, nomeadamente em 

relação ao fenómeno de retirada alcoólica (alcoholic withdrawal, no original). 

Fenómeno que corresponde ao recorrente agravamento do síndroma da abstinência 

alcoólica, em virtude das repetidas paragens ou reduções maciças no consumo de álcool. 

            Segundo Sorg e Newlin (2002) a sensibilização seria a amplificação de um 

circuito de resposta neuronal mesocorticolímbica que estimula o comportamento de 

resposta aos estímulos. Os autores sugerem que este circuito não é apenas um circuito 

de recompensa, mas possui uma função de sobrevivência e reprodutora. Assim, esta 

hipótese demonstra que mais importante para o sujeito que o prazer é a sobrevivência e 

a reprodução. Assim, do ponto de vista evolutivo, esta teoria clarifica o uso de drogas e 

de aversão a certos elementos químicos (como na síndrome de sensibilidade a múltiplos 

químicos) considerados inofensivos para muitas pessoas. Assim, baseados num modelo 

que inclui a percepção de capacidades de sobrevivência e possibilidades reprodutivas, 

os autores postulam que sempre que o organismo percebe uma ameaça (certos 

químicos) ou uma facilitação (certas drogas) despoleta uma amplificação nas suas 

respostas de sobrevivência e reprodutivas, potenciando seja condutas de aproximação 

ou evitamento.    

Parece pois que o fenómeno de kindling (quanto a nós, mais simplesmente 

definido como sensibilização cortical) ligado à sensibilização (típica, do sistema 

imunológico) através do condicionamento pode ser um caminho muito promissor para 

estudar muitos fenómenos de amplificação de resposta a estímulos, como a asma. Mas, 

mais estudos e de âmbito mais geral são necessários para atestar o alcance desta teoria. 

Realça-se, no entanto, que, pelo menos, o condicionamento e aprendizagem aparentam 

possuir uma enorme componente de interconcectividade biológica, nomeadamente, 

entre os sistemas nervoso, endócrino e imunológico. 

Já mais especificamente, num artigo ligando a psicofisiologia com a 

psicossomática, Lader (1972) considera que o termo psicossomática tem um valor 

científico bastante limitado porque considera que a única característica que une as 

doenças psicossomáticas é a presença de factores psicológicos na sua etiologia 

complexa e obscura. Também considera que o termo é contraproducente pois afasta a 

possibilidade de que outras doenças poderem ser integradas na vertente psicossomática. 

O autor ainda critica a falta de homogeneidade etiológica nestas doenças e localiza 

assim a medicina psicossomática num continuum entre a medicina geral e a psiquiatria, 

apesar de mesmo assim, carecer de critério científico. O autor também considera que a 

psicossomática é uma forma de eclectismo mas o maior problema prende-se com a 

definição do psíquico face ao comportamental e com a ligação ao dualismo cartesiano. 

Assim, a psicofisiologia poderia servir como um critério científico para a 

psicossomática. A psicofisiologia é defendida pelo autor como a ciência que estuda os 

mecanismos fisiológicos que suportam ou se relacionam com, as funções psíquicas. No 

entanto considera que existem pelo menos dois conceitos psicofisiológicos importantes 

para a psicossomática. O primeiro é o conceito de arousal. Em resposta à estimulação, 

as variáveis psicofisiológicas devem ser associadas aos equivalentes comportamentais e 

afectivos. O segundo é o conceito de especificidade responsiva que consiste na 
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vulnerabilidade dos sistemas fisiológicos do corpo, que variam de sujeito para sujeito. E 

podem ajudar a compreender a especificidade psicossomática. Lader (1972) também 

considera que o paradigma estímulo-resposta fornece um paradigma básico para o 

estudo psicossomático. As influências ambientais de natureza crónica, grave ou 

anormal, interagem com os factores do sujeito como personalidade, experiências 

prévias, expectativas e atitudes e resultam num estado de arousal mais elevado, que, se 

de intensidade suficiente, é acompanhado de uma emoção. Mas se as emoções não são 

evocadas, as alterações fisiológicas ainda podem ocorrer. Essas alterações podem ser 

graves em algum sistema particular do corpo, se os factores enumerados levarem a uma 

excessiva resposta desse sistema. 

           Para o mesmo autor (1972), o conceito de adaptação também pode ser importante 

para a interface entre a medicina psicossomática e a psicofisiologia. Em condições de 

alto arousal o sujeito tem mais dificuldade em adaptar-se a estímulos repetitivos ou 

contínuos. 

 Também refere o mesmo que alterações psicofisiológicas têm sido encontradas 

em pacientes com doenças psicossomáticas mas a interpretação é difícil porque não se 

sabe o que causou o quê. O autor conclui que a psicofisiologia pode ser uma ferramenta 

importante para a psicossomática, mesmo a nível de tratamento, com técnicas como o 

condicionamento operante e o bio-feedback.  

           Ainda numa interface entre o behaviorismo e a psicofisiologia Henri Laborit 

(1993) considera que, nas perturbações psicossomáticas, a inibição de acção ocupa um 

lugar de relevo. Para o mesmo autor, no sistema nervoso, um mecanismo análogo ao da 

síntese proteica conservará a marca das experiências passadas nos neurónios, e ao nível 

dos contactos que têm entre si, as sinapses. Os influxos gerados pelas variações 

energéticas do ambiente, na sua propagação através das vias nervosas, desencadearão a 

formação de moléculas proteicas que persistirão quando os estímulos tiverem 

desaparecido. Este facto leva o autor a concluir que a memória nervosa e a memória 

imunitária estão estreitamente correlacionadas e controlam-se reciprocamente. O 

mesmo autor (1994) acrescenta que, de facto, a patologia psicossomática resulta da 

impossibilidade de agir segundo as nossas pulsões, nomeadamente, de dominação. Este 

facto leva à persistência do despertar da hipófise e da córtico-supra-renal, causando 

patologias viscerais, normalmente denominadas de psicossomáticas. Esta situação 

também leva a um aumento da taxa de cortisona, que deprime o sistema imunitário. 

 Certos fisiolologistas (muito associados ao behaviorismo) como Ceccatty (1991) 

também já sofisticaram de tal forma as suas teorias que já começam a encarar de frente 

o fenómeno da subjectividade. Este autor refere que o sistema biológico emancipa-se 

das suas condições de funcionamento iniciais, que por si só, já não podem determinar o 

estado final. Ele apoia-se sobre as suas próprias regras. A surpresa é o resgate da 

informação e a escolha é o resgate da abertura desse sistema. Para o mesmo autor, o 

condicionamento, organizado em esquemas (sensoriais) poderiam levar à aquisição da 

linguagem. Um objecto ou um acontecimento concreto significativo poderia ter sido 

associado à emissão de sons, no início neutros e aleatórios, mas que, gradualmente, 

conseguiram substituir-se ao próprio objecto, tornar-se palavras, abrindo caminho à 

abstracção verbal do pensamento consciente. 

   No entanto, para Garner (1985) no final da década de quarenta já se começava a 

perceber que nem a vertente fisiológica nem a vertente psicológica do 

comportamentalismo constituíam perspectivas viáveis para a explicação cabal da mente 

humana devido, essencialmente, às restrições de conteúdo que os seus métodos de 

investigação impunham. Fenómenos tipicamente psíquicos como consciência, crenças, 

desejos, etc. teriam de ficar de fora. 
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   O mesmo autor refere, de facto, que assumir uma posição comportamentalista 

relativamente a outros organismos faz algum sentido. Se não é possível aceder às 

experiências internas ou sensações de um animal ou de outra pessoa, talvez seja 

prudente suspender o juízo acerca dessas experiências e concentrar a atenção em 

actividades que são manifestas ou facilmente mensuráveis. Mas no que diz respeito aos 

processos mentais do próprio, parece injustificável a preservação exclusiva no 

comportamento manifesto. 

  Interessante notar é que esta crítica que o autor lançou ao comportamentalismo, 

em defesa da ciência cognitiva também acabou por cair sobre esta. Essa é a razão 

porque hoje em dia, como iremos observar, ao incluir a perspectiva fenomenal e a 

consciência no estudo do psiquismo, muitos autores, embora tendo quase sempre 

presente as bases da ciência cognitiva, tiveram de a sofisticar para incluir a 

subjectividade. Nesse sentido, a ciência cognitiva, pelo menos, como o projecto inicial 

de investigação foi instituído, tenha começado a mostrar as suas debilidades e, 

consequentemente a ser confrontado por uma linha de investigação ainda mal definida, 

que passaremos a denominar por neurofenomenologia. 

 

 

2.1.4. O problema mente-corpo: o impasse entre neurocognitivismo e 

neurofenomenologia. 

 

 Este capítulo tenta descrever a história recente do debate que domina o estudo da 

relação entre a mente e o corpo. No entanto, esta história é difícil de ser contada devido 

às inúmeras descobertas que todos os dias aparecem. Muito por causa do papel da 

consciência na relação mente-corpo e da popularidade das neurociências, o impasse 

entre o neurocognitivismo e a neurofenomenologia ganharam o centro da atenção em 

relação a disciplinas como a psicanálise, filosofia, behaviorismo ou psicofisiologia. O 

grande interesse das teorias sistémicas ou interaccionistas prende-se com o facto dos 

estudos empíricos terem de avançar, apesar dos impasses teóricos. Mas como se irá ver, 

embora exista um impasse entre o neurocognitivismo e a neurofenomenologia, a sua 

base é comum: a crítica ao reducionismo criado essencialmente pelo behaviorismo e 

posteriormente pela ciência cognitiva, e também por alguma neurociência mais 

reducionista. 

 Como habitualmente, também neste capítulo, começaremos com o 

enquadramento filosófico, para passarmos, gradualmente, para os estudos mais 

empíricos relacionados com a forma como os processos mentais se relacionam com o 

corpo. No entanto, este enquadramento teórico refere-se apenas a uma filosofia mais 

empírica; mais ligada aos avanços das ciências empíricas, nomeadamente, a neurologia 

e psicologia. Para uma perspectiva filosófica aprofundada deste tema ver por exemplo, 

Curado (2007). Assim, começaremos com a explicação da base deste movimento: a 

ciência cognitiva. Passaremos, posteriormente a apresentar a obra dos autores que, a 

nível filosófico, mais se destacam no ataque ao reducionismo e cujas divergências mais 

influências possuem: Daniel Dennett em defesa do neurocognitivismo e John Searle e 

Francisco Varela, por parte da neurofenomenologia. A diferença prende-se com o facto 

de o neurocognitivismo prometer ser o elo de ligação entre a mente e o corpo e a 

neurofenomenologia reconhecer que existem dois polos distintos da realidade; a 

subjectiva e a objectiva, mas que um dia poderão ser reunidos. Mas esta suposição não 

convence completamente a comunidade científica que parece suspeitar de qualquer tipo 

de dualismo. No entanto, como se pode observar em debates recentes (Grim, 2009; 

Marcus & Freeman, 2015), os maiores projectos continuam a desenvolver-se no âmbito  
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do neurocognitivismo. Por outro lado, como veremos, devido ao impasse criado por 

estas disciplinas, e por terem de recorrer a uma interação, pelo menos, entre cérebro, 

corpo e ambiente para a explicação do psiquismo humano (centrando-se o 

neurocognitivismo no cérebro e a neurofenomenologia, no corpo e ambiente), outra 

grande parte ainda começa a reconsiderar o pluralismo e as teorias integracionistas.  

Por fim iremos então, expor autores que discutem e estudam aspectos mais 

empíricos na relação mente-corpo, evitando o reducionismo, mas sem acentuar a 

clivagem entre neurocognitivismo e neurofenomenologia, como Damásio, Humphrey, 

Ramachandran ou LeDoux entre vários outros. 

Também o facto de designarmos os autores que tentaram relacionar neurologia e 

fenomenologia como neurofenomenologistas não é consensual. Por exemplo, Bitbol 

(2014) utiliza o conceito corrente neurofenomenológica, unicamente defendido por 

Varela. Na relação entre mente e corpo, Bitbol (2014) prefere designar outros autores 

como eliminativistas, dualistas, monistas, etc. Pensamos que embora os estudiosos da 

relação neurologia-fenomenologia possam ser apelidados como tal, a teoria de Varela 

acentua mais a enacção do que a neurofenomenologia. Recorde-se que o termo 

neurofenomenologia foi introduzido por Laughlin e colaboradores (1990) para enfatizar 

que a consciência humana é uma função do cérebro. Estes autores introduziram este 

termo para acentuar que a consciência é mediada pelas redes neuronais que se 

desenvolvem criando modelos do self e do mundo. À medida que se modificam, estes 

modelos originam a alteração dos conteúdos da consciência. 

           Vamos então começar com a disciplina que alterou o centro do debate mente-

corpo começando o ataque ao reducionismo e dualismo de outras disciplinas: a ciência 

cognitiva.  

Segundo Gardner (1985), a ciência cognitiva é «(…) uma tentativa 

contemporânea e de base empírica de responder a questões epistemológicas antigas – 

particularmente aquelas que dizem respeito à natureza do conhecimento, os seus 

componentes, as suas fontes, o seu desenvolvimento e desdobramentos (…)» (p.26). 

Este autor considera cinco aspectos associados à ciência cognitiva. Em primeiro lugar, 

ao falar das actividades cognitivas humanas é necessário falar de representações mentais 

e postular um nível de análise separado do nível biológico, por um lado, e do nível 

sociológico, por outro. Em segundo lugar, a crença de que o computador electrónico é 

essencial para a simulação e compreensão da mente humana. Em terceiro lugar, retirar 

ênfase aos aspectos afectivos ou emoções e à contribuição dos aspectos históricos ou 

culturais, descomplicando o campo de acção da ciência cognitiva. Em quarto lugar, 

passar da interdisciplinariedade para uma ciência única que se debruce sobre a 

cognição. Em quinto lugar, a convicção de que o ingrediente-chave na ciência cognitiva 

contemporânea é o conjunto de interesses que, desde há muito, ocupam os 

epistemólogos na tradição da filosofia ocidental. Para Gardner (1985), «(…) a ciência 

cognitiva tem um passado muito longo mas uma história muito curta.» (p.30). 

Outro aspecto referido por este autor é que o comportamento não resulta apenas 

da estimulação pelo meio ambiente mas, sobretudo, de processos cerebrais centrais que 

precedem e determinam as formas como um organismo leva a cabo comportamentos 

complexos. Considera, igualmente, que o cientista cognitivista funda a sua disciplina na 

convicção de que, para fins científicos, a actividade cognitiva humana deve ser descrita 

em termos de símbolos, imagens, ideias e outras formas de representação mental. No 

entanto, os cientistas cognitivistas dividem-se em duas posições; uns defendem a 

existência de apenas uma forma de representação mental (geralmente caracterizada por 

proposições ou enunciados) enquanto outros defendem existir pelo menos duas formas 

de representação mental (uma mais semelhante a uma figura ou imagem e outra 
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próxima de uma proposição). No entanto, o mesmo autor defende que a ciência 

cognitiva deve afastar-se dos elementos individualizantes e fenomenológicos, a fim de 

não se tornar uma tarefa impossível.  

Como iremos observar, autores mais recentes vão sentir-se obrigados a tentar 

abordar estas questões. Num interessante resumo sobre a problemática da filosofia ao 

longo dos últimos séculos, Gardner (1985) refere que dois temas são recorrentes. O 

primeiro envolve a tensão entre racionalistas e empiristas. Os primeiros acreditam que a 

mente manifesta capacidades de raciocínio que impõe ao mundo da experiência 

sensorial. Os segundos acreditam que os processos mentais reflectem impressões 

sensoriais externas ou são construídos na sua base. Assim, Platão e Descartes seriam 

racionalistas enquanto os empiristas seriam aqueles que reagiam contra esta perspectiva. 

No nosso tempo, os comportamentalistas seriam fiéis ao empirismo enquanto os 

cognitivistas se aproximariam mais do racionalismo.  

Este autor, confesso adepto do funcionalismo, considera que esta abordagem 

contribui para a elucidação do problema mente-corpo. Assim, considera que o 

pensamento pode ocorrer num suporte físico sendo correlacionado com um determinado 

comportamento, mas não tendo necessariamente que ser identificado com o conjunto 

específico de actividades produzidas. Também, a intencionalidade é importante para a 

ciência cognitiva. A intencionalidade pode ser vista como característica própria do que é 

mental e todo o fenómeno mental pode ser descrito em termos de sistemas intencionais. 

Estes sistemas emergem num certo nível de complexidade sendo decompostos em 

subsistemas intencionais básicos. Também, uma ideia importante para a ciência 

cognitiva, defendida por este autor, é a de que o modelo básico de entrada de 

informação não é em série (um bit de informação seguido de outro num determinado 

ponto de entrada) mas sim em paralelo (múltiplas entradas em múltiplos pontos). Outra 

ideia importante consiste no facto de os humanos não serem uma “tábua rasa” quando 

abordam tarefas: têm expectativas e esquemas bem estruturados com os quais abordam 

os diversos materiais, incluindo os estímulos aparentemente sem significado ou 

indiferentes. As imagens mentais seriam uma capacidade humana desenvolvida ao 

longo de milhões de anos que permite ao organismo lidar com um ambiente em 

permanente mudança, cujas consequências deve ser capaz de antecipar. 

            O autor também defende a importância de uma controvérsia entre uma 

perspectiva molar e uma perspectiva modular. Nesta perspectiva, os dispositivos de 

informação seriam independentes entre si e a actividade mental seria constituída por 

diversos agentes, sendo cada um destes especializado em certo tipo de operações, 

podendo tratar simultaneamente diferentes tipos de conhecimento. O cérebro seria, 

assim, um sistema que aprende, que executa muitas actividades com fins específicos e 

que tem informação dispersa através de amplos circuitos reverberantes. 

            A perspectiva molar, defendida por grande parte da neurociência cognitiva, 

defende, por exemplo, que uma alternativa à teoria da preservação de memórias por 

algumas mudanças sinápticas locais seria a sensibilização neuronal para reagir a padrões 

ou combinações excitatórias. O cérebro seria, então, uma espécie de máquina analógica 

e não digital, e a análise das suas actividades de integração teria de ser realizada em 

termos estatísticos.  

Gardner (1985) acaba por defender uma interface entre estas perspectivas 

sugerindo que diversas regiões anatómicas podem participar no desempenho de um 

certo comportamento específico, contribuição cada uma de forma característica e 

insubstituível. 

Numa tentativa mais explícita de aproximação aos processos conscientes, 

aparecem então, duas definições. Em primeiro lugar, a dos processos cognitivamente 
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penetráveis e programáveis que exigem representação mental e são afectados por 

processos simbólicos como crenças ou desejos. Em oposição, surgem os processos 

cognitivamente impenetráveis, fazendo parte da arquitectura funcional, realizados de 

modo automático e circunscrito, imunes às crenças do indivíduo e comparados ao 

suporte físico do computador.  

          No entanto, ainda segundo Gardner (1985), as últimas investigações colocam em 

causa a racionalidade dos seres humanos. Neste campo, a lei da probabilidade é 

ultrapassada pelo princípio da representatividade, enfatizando-se a questão da 

familiaridade que o ser humano costuma usar na abordagem ao meio circundante. Como 

observámos a propósito de fenómenos como o kindling e mesmo da sensibilização em 

geral, o ser humano não parece programado para viver em conformidade com o meio 

mas antes para exagerar as características ambientais com a finalidade de aproveitar as 

suas oportunidades, afastando-se e protegendo-se de eventuais perigos. É interessante 

notar como a compreensão do funcionamento do sistema imunitário e do cérebro 

enquanto sistemas mais sensitivos que racionais começa já a ser percebida pela ciência 

cognitiva. Como conclusão, o autor realça o cérebro como uma série de redes onde 

percepção, acção e pensamento ocorrem como consequência da alteração de forças das 

conexões entre estas unidades que, de forma complexa, se excitam e inibem entre si. 

Apesar dos esforços da ciência cognitiva para criar um modelo o mais abrangente 

possível, as suas limitações começaram-se a fazer notar, apesar dos seus benefícios 

ainda hoje serem evidentes, como referem Gallagher & Zahavi (2012). Para estes 

autores, a tentativa de entrar em contacto com a ciência cognitiva força a fenomenologia 

a ser mais específica e atenuar uma das suas maiores fraquezas; a possibilidade de 

exegese (interpretação alegórica, podendo levar a abusos de interpretação). 

 De facto, talvez devido ao facto da ciência cognitiva tentar libertar-se do estudo 

da consciência, as críticas ao reducionismo rapidamente se dirigiram para esta. E 

dificilmente os adeptos do funcionalismo (o seu correlato filosófico) conseguem rejeitar 

esta crítica. Por exemplo, Patrícia Churchland (2013) recorda que reduzir um fenómeno 

não é eliminá-lo. É simplesmente a explicação de fenómenos em termos dos seus 

elementos constituintes. Assim, torna-se apenas uma forma de ganhar conhecimento 

sobre o fenómeno. 

O artigo do filósofo Thomas Nagel (1974) “What Is It Like to Be a Bat?” tem 

sido considerado como fundamental para reintroduzir a suspeita de as teorias 

reducionistas, essencialmente materialistas, poderem explicar as nossas características 

mentais, nomeadamente, a consciência. Neste artigo, o autor defende que, para existir 

consciência tem de existir uma representação do sujeito: o que é ser “para mim”. Assim, 

a consciência torna-se algo privado, sem acesso directo aos outros; logo, sem acesso 

directo à objectividade e à ciência. 

Thomas Nagel (1974) chega mesmo a referir que se, sem a consciência, o 

problema mente-corpo parece ser pouco interessante, já com a consciência, parece ser 

irresolúvel. Também Jackson (1982) argumenta que todos os conhecimentos que 

possamos ter sobre um objecto não equivalem a ter uma experiência de este. Chalmers 

(1996) também contribui para a refutação da capacidade do reducionismo de explicar a 

subjectividade (ao reforçar a ideia de algo mais do que o monismo reducionista) quando 

refere a possibilidade levantada pelo reducionismo da existência de “zombies” em tudo 

iguais aos seres humanos, mas onde «…everything was dark in the interior.» (p.96). 

Block (1978, 2005, 2015) também defende que que é possível compreender a cognição 

mas não a consciência, referindo, inclusive, que a fenomenologia se estende aos 

fenómenos insconscientes. 
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Iremos verificar que o neurocognitivismo (o desenvolvimento da ciência 

cognitiva através de uma imitação das redes neuronais) e a neurofenomenologia 

(autores que querem integrar os estados neuronais com a experiência subjectiva tal qual 

ela nos parece) marcam o debate contemporâneo no estudo da relação mente-corpo, e 

ajudam a criar um impasse que ainda hoje se mantém a nível dos aspectos mais 

importantes da relação mente-corpo; a consciência, o livre arbítrio, a causalidade 

psíquica, o dualismo e a intencionalidade. Do lado do neurocognitivismo temos autores  

como Daniel C. Dennett, Marvin Minski ou Douglas Hoffstader. Estes autores, 

desenvolvendo ao máximo a modularidade, a descentralização e a intencionalidade 

derivada do conhecimento e controlo, conseguem assim manter o monismo. Por outro 

lado, Searle, Varela entre outros autores criticam o neurocognitivismo, postulando que 

este não abarca os aspectos subjectivos da consciência, insistindo na fenomenologia tal 

como nos parece. No entanto, como iremos reparar, em aspectos complexos como o 

livre-arbítrio, o papel causal da consciência ou a ligação entre perspectiva da primeira 

pessoa com a perspectiva da terceira pessoa, quase todos se aperceberam  de alguma 

espécie de impasse criado pelo  dualismo e acabam por se apoiar no neurocognitvismo 

(especialmente a  teoria de Dennett). Isto porque sem a modularidade têm de arranjar 

um “campo para a consciência” e não se livram de algum dualismo. 

Vamos então articular este impasse que começa com a crítica à ciência cognitiva 

e a criação da neurofenomenologia. Segue-se a exposição da posição neurocognitiva e 

as críticas à neurofenomenologia. 

Maturana e Varela (1987) começam por rejeitar duas premissas clássicas do 

cognitivismo: que existiria um mundo exterior pré-definido que os nossos sistemas de 

conhecimento reflectiriam e, por outro lado, que esses sistemas cognitivos funcionariam 

como sistemas de informação. 

Francisco Varela (1989) lança uma obra interessante para fornecer uma 

perspectiva da evolução do cognitivismo, das suas contingências (nomeadamente, a 

relação desta disciplina na Europa e nos Estados Unidos da América), da forma como 

influenciou o debate mente-corpo e das relações com outras disciplinas, nomeadamente 

a psicanálise, o behaviorismo e a teoria sistémica. Nesta obra, Varela defende quatro 

etapas da evolução do cognitivismo, cada uma com uma explicação diferente do que é a 

cognição. A primeira etapa, que o autor situou entre 1940 e 1956, é caracterizada como 

a etapa cibernética que teria como consequências os seguintes aspectos: a introdução da 

lógica matemática para descrever o funcionamento do sistema nervoso e do raciocínio 

humano; a introdução da teoria dos sistemas, que procura formular os princípios gerais 

que regem qualquer sistema complexo; o aparecimento da teoria da informação e o 

aparecimento de robots parcialmente autónomos que seriam os primeiros sistemas que 

incorporam uma auto-organização parcial. A segunda etapa é caracterizada pelo 

aparecimento dos símbolos. Assim, nesta etapa, os autores estavam de tal forma 

convencidos que a inteligência se aproxima do que se passa num computador que 

tendem a definir a cognição como computação. Estes autores, ao observarem que o 

tratamento computacional é uma operação efectuada com símbolos, ou seja, elementos 

que representam aquilo a que correspondem, introduzem a noção de representação e, 

consequentemente, de intencionalidade.  

Para Varela (1989), mais audaciosa foi a conclusão de a única solução 

explicativa da inteligência e da intencionalidade residir na hipótese de a cognição 

funcionar com base em representações. Estas possuiriam uma realidade física sob a 

forma de um código simbólico, num cérebro ou numa máquina. Para os cognitivistas, 

nesta fase, a causalidade proporcionada pelas propriedades intencionais deriva do facto 

de os símbolos terem uma realidade física e semântica. No entanto, uma dificuldade que 
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já se avizinha é que o computador só manipula a forma física dos símbolos, não tendo 

qualquer acesso ao seu valor semântico (esta controvérsia deu origem ao famoso 

exemplo do “quarto chinês”, de Searle, 1980). Nesta altura, a cognição era definida 

como o tratamento de informação por meio de qualquer dispositivo que possa 

representar e manipular elementos físicos descontínuos, ou seja, os símbolos. O sistema 

interage apenas com a forma dos símbolos (os seus atributos físicos) e não com o seu 

sentido. Desta fase, descende a Inteligência Artificial e a noção que o cérebro é um 

conjunto de células que recebe informação, desenvolve-a e, com base nestes postulados, 

toma então decisões.  

Segundo Varela (1989), a terceira etapa consistiria na aparição dos fenómenos 

de emergência e auto-organização que seria uma alternativa à orientação simbólica. Esta 

fase corresponde a um ressurgimento da primeira fase, a cibernética, com o renascer das 

ideias sobre auto-organização em física e em matemática não linear (Prigogine & 

Stengers 1986). Foram dois os fenómenos que propiciaram essa mudança; dificuldades 

em explicar tarefas com grande número de operações sequenciais (por exemplo, 

conduzir um automóvel) e o facto de uma perca parcial de informação não prejudicar 

muito o funcionamento da tarefa, o que só pode ser compreendido (em termos cerebrais) 

com um funcionamento partilhado. Assim, nascia a estratégia do conexionismo, 

também influenciada pela regra de Donald Hebb (1949) que defende, basicamente, que 

se dois neurónios tentarem activar-se em simultâneo, a sua união é reforçada e, caso isso 

não aconteça, é diminuída. Assim, esta teoria parecia defender que a aprendizagem se 

baseava em modificações do cérebro que emanam do grau de actividade correlacionada 

entre os neurónios e que a configuração das ligações do sistema se torna inseparável da 

história das suas transformações e do tipo de tarefa.  

Ainda para Varela (1989), os investigadores, nesta altura, recuperaram premissas 

da fase da cibernética, ao perceberem que a auto-organização é somente a transferência 

de regras locais para a coerência global. Assim, nascia a noção de propriedades 

emergentes que surgiam de sistemas complexos que possuem redes dinâmicas ou não 

lineares. Adicionalmente, surgia a noção de “atractor”, vinda dos sistemas dinâmicos e 

que tenta capturar as propriedades emergentes que estes diferentes sistemas têm em 

comum, que ocorre quando uma rede exprime novas propriedades. Assim, os 

investigadores em neurociência devem partir do princípio que os neurónios têm de ser 

estudados como membros de vastos conjuntos que aparecem e desaparecem 

constantemente durante as suas interações cooperativas, onde cada neurónio tem 

reacções múltiplas consoante o contexto. Também, esta cooperação se faz ao mesmo 

tempo local e globalmente. Por exemplo, algumas sub-regiões do cérebro também 

formam redes complexas de células. Por exemplo, a estimulação do sistema reticular 

pode levar o animal desde a vigília ao sono. No entanto, estas alterações de estado não 

são obra de um sistema particular, mas sim da interacção de vários sistemas complexos, 

pois não são os neurónios reticulares que estão a dormir, mas o animal. Nesta fase, a 

cognição pode ser entendida como a emergência de estados globais numa rede de 

componentes simples onde regras locais gerem as operações individuais e as regras de 

mudança gerem as ligações entre os elementos.  

O autor em questão (1989) postula, ainda, uma quarta fase que classifica de 

enacção e que seria uma alternativa à representação. Esta perspectiva defende que o 

mundo externo e as estruturas que o captam (por exemplo, neuronais) co-determinam-se 

uma às outras. Introduzindo a questão da evolução, Varela (1989) refere, por exemplo, 

no caso da visão, que se somos animais tricromáticos (ao contrário dos pássaros que são 

tetracromáticos) é porque esta característica é viável. Assim, o organismo humano 

constrói mais o mundo do que o reflecte. Nesta perspectiva, a cognição pode ser 
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definida como uma acção produtiva, ou como união estrutural entre o organismo e o 

mundo que age por intermédio de uma rede de elementos interconectados, capaz de 

sofrer alterações estruturais ao longo do seu historial. Esta perspectiva possui várias 

implicações. Em primeiro lugar, a inteligência deixa de ser definida como a faculdade 

de resolver um problema, passando a ser a faculdade de penetrar num mundo partilhado. 

Em segundo, é a evolução que substitui a ideia de uma estrutura funcional que justifica 

a realização de uma tarefa. Assim, da mesma maneira que o conexionismo deriva do 

cognitivismo a fim de alcançar uma maior aproximação com o cérebro, a enação tenta 

dar mais um passo nesse sentido para englobar a temporalidade da vida, quer se trate de 

uma espécie (evolução), de um indivíduo (ontogénese) ou de uma estrutura social 

(cultura). O autor conclui, assim, que as propriedades cognitivas emergem de sistemas 

vivos que não visam nenhuma optimização, mas de compensações viáveis que criarão 

certas regularidades. Percebe-se assim como Varela, nesta altura avança da teoria 

cognitiva para a neurodenomenologia. 

 Outra obra fundamental para perceber como é que este autor faz a passagem da 

ciência cognitiva para a neurofenomenologia na ultrapassagem do reducionismo foi «a 

mente corpórea» de Varela, Eleanor e Rosh (1991). Esta obra, como se verá, 

aprofundando o conceito de enacção, marca uma influência decisiva do 

descontentamento em relação à restrição da ciência cognitiva no que se refere à 

integração do papel do self e da consciência no problema mente-corpo. Schnall (2013) 

chega mesmo a referir que existe uma revolução intelectual no seio do estudo da mente; 

O cérebro já não é visto como um computador. A sua função é controlar e dirigir o 

corpo, que é o «…brain`s large appendage…» (p.215). Assim, pode-se considerar o 

final do cognitivismo tradicional e a sua substituição numa nova ciência cognitiva: a 

ciência cognitiva corporalizada. A obra de Varela e colaboradores (1991), juntamente 

com Searle (1998), marca também a crítica ao funcionalismo da forma como tenta 

contornar a fenomenologia ou a perspectiva da primeira pessoa. Mais uma vez, vamo-

nos debruçar sobre uma obra que merece ser analisada detalhadamente, tal a sua 

influência. Varela e colaboradores (2001) baseiam muito a sua teoria nos trabalhos de 

Lakoff (1987), Johnson (1987) e Lakoff e Johnson (1980, 1999) que defendem, 

basicamente, que a mente deve ser corporalizada e analisam aprofundadamente o papel 

que a acção corporalizada desempenha, nomeadamente, na criação das metáforas que 

dirigem a nossa vida. Nomeadamente, numa revisão da sua obra «Metaphors we live 

by», os autores referem que a enacção é o fenómeno de base para as metáforas 

relacionadas com o corpo em acção no mundo serem tão importantes para a constituição 

do nosso psiquismo, como por exemplo «…I`ve fallen in love, but we seem to be goig 

in diferente directions….» (Lakoff & Johnson, 2003; p258). Lakoff e Johnson também 

exerceram uma influência muito marcante no interesse pelo papel do corpo para a 

cognição. De facto, houve uma grande proliferação de obras a tentar corporalizar a 

cognição. Assim, apareceram obras como «The body and psychology» editado por Stam 

(1998) e que é uma reunião de vários autores que tentam abordar as várias formas como 

o corpo influencia a experiência do sujeito, desde aspectos sociais, género e 

psicopatologia. Também Weiss (1999) em «Body images» aborda o papel da imagem 

corporal para a compreensão da forma como o corpo tem sido sentido. No mesmo 

sentido, Gallagher (2005) em «How the body shapes the mind», analisando a diferença 

entre imagem corporal e esquema corporal, refere que o corpo pode influenciar a mente 

de várias maneiras; nomeadamente que a sensação de pertença dos nossos actos e 

pensamentos depende do feedback sensorial proprioceptivo, visual e táctil.  



75 

 

            Varela e colaboradores (1991) começam por defender que a ciência cognitiva 

nunca teve quase nada a dizer sobre o que significa ser humano em situações vividas do 

dia-a-dia.  

    Por outro lado, estas tradições humanas focadas na análise, compreensão e 

possibilidades de transformação da vida quotidiana devem ser apresentadas num 

contexto que as torne úteis para a ciência. Confessamente baseados na obra de Merleau-

Ponty, Varela e colaboradores (1991), defendem que devemos considerar os nossos 

corpos simultaneamente como estruturas físicas e como estruturas experienciais vividas, 

aspecto que tem estado ausente da ciência cognitiva, quer da investigação prática quer 

na discussão filosófica, e que é a única hipótese de investigar a circulação entre a 

experiência humana e a ciência cognitiva. Os mesmos autores consideram que um 

cientista cognitivo com inclinação para a fenomenologia deve perceber que reflectimos 

sobre um mundo que não é feito mas encontrado e, no entanto, é também a nossa 

estrutura que nos permite reflectir sobre esse mundo.  

Os autores desenvolvem a sua tese referindo que, dentro da ciência cognitiva, o 

cognitivismo foi desafiado por duas abordagens diferentes. Em primeiro lugar, uma 

crítica ao processamento de símbolos como sendo o meio apropriado para as 

representações, a que dão o nome de emergência e é definida como conexionismo. Os 

modelos conexionistas trocam geralmente, o processamento simbólico localizado por 

operações distribuídas resultando na emergência de propriedades globais resilientes ao 

funcionamento deficiente localizado. Uma representação consiste na correspondência 

entre uma emergência de um estado global deste tipo e as propriedades do mundo, não 

se tratando de uma função de símbolos particulares. Uma segunda alternativa é 

denominada por enacção e questiona a noção de que a cognição é fundamentalmente 

representação. Esta abordagem pressupõe antes que a cognição não é a representação de 

um mundo pré-estabelecido elaborada por uma mente pré-definida mas é, antes, a 

actuação de um mundo e de uma mente com base numa história da variedade das acções 

que um ser executa no mundo. Esta abordagem será capaz de ver as nossas actividades 

como reflexos de uma estrutura sem perder de vista o carácter directo da nossa própria 

experiência. 

            Os mesmos autores ainda referem uma tensão existente no mundo actual entre 

ciência e experiência. Quando a cognição ou a mente estão a ser examinadas, pôr de 

parte a experiência torna-se tanto insustentável como paradoxal, facto que é saliente na 

ciência cognitiva, já que esta se encontra na encruzilhada das ciências naturais e das 

ciências humanas. A ciência cognitiva tem uma face voltada para a natureza e vê os 

processos cognitivos como comportamento e outra face voltada para o mundo humano, 

olhando a cognição como experiência. Nessa perspectiva, os autores defendem que se 

torna necessário adoptar uma perspectiva disciplinada da mente humana que permita 

alargar o domínio da ciência cognitiva de forma a incluir a experiência directa. 

Para desvelar esse caminho, os autores começam por tecer uma crítica à 

computação. A computação é uma operação que é levada a cabo a partir de símbolos. A 

sua noção-chave é a de representação ou «intencionalidade» (o termo filosófico para o 

ser acerca de), onde o ser actua representando aspectos relevantes das suas situações 

que terão maior ou menor sucesso conforme a sua precisão. No entanto, é controverso 

defender que a cognição consiste num actuar com base em representações fisicamente 

realizadas sob a forma de um código simbólico no cérebro ou numa máquina, 

postulando um nível simbólico irredutível e distinto, e ainda, uma vez que os símbolos 

são elementos semânticos, outro nível semântico ou representacional. No entanto, para 

os mesmos autores, estas influências do cognitivismo infiltraram o campo da 

neurobiologia a ponto de, na maior parte dos casos, nem chegarem a ser questionadas. 
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            Segundo os autores, o cognitivismo também foi reificador dos postulados de que 

existem processos mentais ou cognitivos de que não podemos dar conta e de que o eu ou 

o sujeito cognoscente é não-unificado assim como, consequentemente, a mente ou a 

consciência também não são. Deste modo, para os cognitivistas, o par inseparável é 

cognição e intencionalidade e não, cognição e consciência sendo que o eu nem chega a 

ser necessário para a cognição. No entanto, segundo Varela e colaboradores (1991) 

parece sobressair aqui um paradoxo; se a nossa cognição é orientada para um mundo 

experiencial, como é possível, sendo a intencionalidade e a consciência 

fundamentalmente distintas, que a cognição venha a ser sobre o mundo tal como o 

experenciamos conscientemente? Uma forma é considerar que os elementos da 

consciencialização são projectados a partir de informação e de processos da mente 

computacional. No entanto, esta hipótese tem como consequências lógicas que a 

consciência se torne fundamentalmente desunificada e que não tenha eficácia causal. Os 

autores, perante estes impasses entre a ciência e a experiência directa, vão sugerir uma 

via intermédia.  

Varela e colaboradores (1991) começam por questionar que se a ausência de um 

self postulada pela ciência fosse possível, como é que poderíamos ter um ponto de vista 

coerente, um centro a partir do qual contemplamos o mundo? Os autores começam por 

referir, no entanto, que também temos de estar atentos ao facto de que nos modificamos 

continuamente e estamos sempre dependentes de uma situação particular. Ser humano, e 

mais ainda viver, implica sempre uma situação, um contexto, um mundo. Os autores 

afirmam que todas as tradições reflexivas da história da humanidade (filosofia, ciência, 

psicanálise, religião e meditação), desafiaram o sentido ingénuo do self ou ego. Os 

autores questionam-se então que, se não existe um self experienciado, então como é que 

podemos pensar que existe? Do ponto de vista da perspectiva emergente é a actividade 

de todos os agentes que leva à criação de um ponto de vista próprio e ao centro de 

decisão. No entanto, a dificuldade consiste em integrar estes níveis sub-pessoais com a 

nossa experiência de um self unificado. Do ponto de vista das relações de objecto, o self 

é um aglomerado de internalizações de diversos objectos de afecto, em vários aspectos. 

Aqui a questão é: onde pode estar o self, se cada sujeito não passa de conjunto de 

esquemas de relações de objecto? O budismo parece conviver bem com esta ausência de 

self e considera que a liberdade não vem das decisões da «vontade» de um ego-self, mas 

sim da acção sem qualquer self. 

           Os autores, a fim de conseguir reunir a perspectiva da ciência cognitiva com a 

experiência directa começam por reanalisar o conceito de representação. Sendo esta a 

respeito de algo (intencionalidade), esta é construção, uma vez que nada se poderá 

referir a algo, sem o construir como sendo de um certo modo. Até aqui tudo bem. No 

entanto, os autores, ao contrário do cognitivismo clássico, questionam as assunções de 

que o mundo é preestabelecido e de que as suas características podem ser especificadas 

antes de qualquer actividade cognitiva. Então, para explicar esta relação entre a 

actividade cognitiva e um mundo preestabelecido, o cognitivismo tem de postular a 

hipótese da existência de representações mentais no interior do sistema cognitivo. 

Assim, a informação seria uma quantidade pré-especificada, que existe de modo 

independente no mundo e que pode actuar como input de um sistema cognitivo. A 

forma principal como sistemas auto-organizados e cooperativos como o cérebro, 

estabelecem a ligação entre inputs e outputs seria, como defendem os cognitivistas 

clássicos, na fabricação de alterações em si próprio. A compreensão do cérebro como 

um sistrema de inputs e outputs começa a ser substituída pela compreensão do cérebro 

como um sistema fechado operacionalmente, onde os resultados dos seus processos são 

os seus próprios processos. 
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Mas, como fazem reparar Varela e colaboradores (1991), estes processos não 

funcionam por representação. Em vez de representar o mundo independente, actuam um 

mundo como um domínio de distinções que é inseparável da estrutura corporalizada 

pelo sistema cognitivo. Quando se começa a encarar seriamente uma tal concepção de 

mente, também se deve questionar a ideia de que o mundo é preestabelecido e que a 

cognição é representação, ou seja, que a informação já existe pronta a ser utilizada no 

mundo e que é extraída por um sistema cognitivo. A assunção básica subjacente às 

variedades do realismo cognitivo (cognitivismo, emergência e a sociedade da mente) 

tem sido que o mundo pode ser dividido em regiões de elementos discretos e de tarefas, 

e a cognição consiste na resolução de problemas.  

Opinam entretanto os autores citados que, quando alargamos as tarefas de 

micromundos artificiais para o mundo em geral, não se torna muito claro que seja 

possível especificar o que se considera como um objecto independente do tipo de acção 

que está a ser executada. Analisando o fenómeno da cor, os autores defendem que a 

conclusão óbvia é que o mundo e o sujeito perceptor se especificam uns aos outros. 

Assim defendem uma via intermédia entre a hipótese da cognição como recuperação de 

um mundo exterior pré-estabelecido (Realismo) e a hipótese da cognição como a 

projecção de um mundo interior preestabelecido (Idealismo). No primeiro caso, a 

representação é utilizada para recuperar aquilo que é exterior, e no segundo caso é 

utilizada para projectar tudo aquilo que é interior. Na tentativa de ultrapassar esta 

geografia lógica de interior vs exterior, a solução é estudar a cognição não como 

recuperação ou projecção, mas como acção corporalizada. Este tipo de abordagem 

pressupõe que a percepção consiste numa acção guiada perceptualmente, e que as 

estruturas cognitivas emergem de padrões sensoriomotores recorrentes, que permitem 

que essa acção seja guiada perceptualmente. O ponto de referência da percepção deixa 

de ser o mundo preestabelecido e independente do perceptor, para passar a ser a 

estrutura sensoriomotora do sujeito perceptor, que deixa de determinar um mundo 

preestabelecido, passando a determinar antes, o modo como o sujeito perceptor pode 

agir e ser moldado pelos acontecimentos do meio ambiente. 

             Uma posição idêntica é tomada por Kevin O`Regan (2005) que associa a 

sensação ao movimento e refere, por exemplo, que o fenómeno da visão se deve à 

testagem das leis contingentes entre os inputs sensoriais e os outpus motores, usando o 

mundo exterior como prova, sem necessidade de replicação ou representação interna. 

 Varela e colaboradores (1991) são ainda pioneiros no reconhecimento da 

tendência para uma retirada para a selecção natural quando a ciência cognitiva se 

debruça sobre processos mais complexos como a consciência ou a relação mente-corpo. 

Defendemos que este aspecto deixou, obviamente, os investigadores da área da biologia 

e das neurociências na vanguarda do estudo da consciência e relação mente-corpo.  

             Os mesmos autores reconhecem que a retirada para a selecção natural também 

ajuda a suportar a defesa da sua hipótese de enacção em relação às teorias cognitivas 

anteriores. No entanto, dentro da selecção natural, os autores defendem a ideia de 

tendência natural em oposição ao adaptacionismo, e sustentam que a evolução como 

tendência natural é a contrapartida biológica da cognição como acção corporalizada. 

Para esclarecer esta comparação os autores referem os problemas encontrados devido a 

influência do projecto de investigação dos cientistas cognitivos em estudar as sub-redes 

actuando em escalas locais. Os teóricos evolucionistas chegaram de modo independente 

praticamente às mesmas conclusões. Os constrangimentos da sobrevivência e da 

reprodução são demasiado fracos para fornecerem uma explicação de como as 

estruturas se desenvolvem e se alteram.  
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Defendem, neste âmbito, uma biologia evolucionária que tem como função, 

alterar a geografia lógica do debate, estudando as emaranhadas relações circulares de 

congruência entre os itens a ser utilizados. Assim defendem a passagem de uma lógica 

prescritiva para uma lógica proscritiva, ou seja, a ideia de que aquilo que não é 

permitido é proibido, para a ideia de que aquilo que não é proibido é permitido. Os 

organismos e a população oferecem variedade; a selecção natural garante apenas que 

aquilo que sucede satisfaz os dois constrangimentos básicos da sobrevivência e da 

reprodução. Tentando articular a sua ideia de enacção também aqui ao nível da 

evolução, defendem que assim como não existe nenhum organismo sem um ambiente 

também não existe nenhum ambiente sem um organismo.  

Os autores consideram que o tratamento do mundo como preestabelecido e do 

organismo como representando ou a ele se adaptando é um dualismo. O extremo oposto 

do dualismo é um monismo. O modelo da actuação é projectado para constituir uma via 

intermédia entre o monismo e o dualismo. Em resumo, a cognição deixou de ser vista 

como solucionadora de problemas com base em representações; em vez disso, a 

cognição no seu sentido mais abrangente consiste na actuação ou produção de um 

mundo através de uma história viável de acoplamento estrutural. A cognição como 

acção corporalizada é sempre sobre, ou orientada para qualquer coisa que falta: por um 

lado, há sempre um passo seguinte para o sistema na sua acção perceptualmente guiada; 

e por outro lado, as acções do sistema são orientadas para situações que ainda terão de 

vir a tornar-se reais. A cognição como acção corporalizada põe problemas e ao mesmo 

tempo especifica os caminhos que deverão ser seguidos ou estabelecidos para a sua 

solução. A sua intencionalidade inclui o modo como o sistema interpreta a forma como 

o mundo é, e o modo como o mundo satisfaz ou não consegue satisfazer essa 

interpretação. A abordagem enactiva não é uma preferência meramente filosófica, mas 

o resultado de forças internas na investigação em ciência cognitiva, com aplicações 

tecnológicas práticas. Assim, não existe fundamento último para prescrever os passos 

que damos. O organismo e o ambiente embrulham-se um com o outro e desembrulham-

se um do outro na circularidade fundamental que constitui a própria vida.  

Assim, defendem também uma via intermédia entre o subjectivismo e o 

objectivismo, conceitos ligados à noção de representação. Esta pode ser construída 

como projecção (subjectivismo) ou como recuperação (objectivismo). Estes autores 

defendem que o self é sempre codependente com o outro e a força do interesse próprio 

está sempre direccionada para o outro, exactamente do mesmo modo que é 

autodireccionada. Mais focalizados na tradição budista, os autores não reparam que 

estas hipóteses acabam por nos fazer lembrar a dicotomia entre a relação objectal e 

narcísica. De facto, também aparentemente paradoxal, o nosso narcisismo só se 

desenvolve e amadurece plenamente através de relações objectais saudáveis, que é o 

que acontece numa boa relação terapêutica. 

Thompson (2013) sofistica mais a crítica ao cognitivismo, referindo que 

ultimamente tornou-se cada vez mais óbvio que a ciência cognitiva está incompleta, seja 

porque tem descurado fenómenos como a emoção, o afecto e a motivação, seja porque 

uma ciência da mente completa precisa de ter em conta a subjectividade e a consciência. 

Defendendo uma física elaborada como hipótese de explicação de fenómenos 

subjectivos, defende que, ao contrário da física tradicional, na física moderna 

reconhece-se que a existência de padrões está relacionada com o contexto. Sofisticando 

as teorias emergentistas, defende que os processos mentais podem ser compreendidos 

num processo de coemergência dinâmica em que a parte e o todo coemergem e se 

especificam mutuamente. 
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Este autor, refere, a propósito da consciência, que o problema é que as 

descrições físicas explicam a estrutura e função de um sistema como caracterizadas a 

partir do exterior, mas um estado consciente é definido pelo seu carácter subjectivo, tal 

como experienciado a partir do interior. Tentando fazer então uma aproximação da 

fenomenologia à neurociência, através da enacção, considera que se a mente consciente 

e o corpo vivo são completamente diferentes, então o facto de formarem uma unidade 

distinta em cada ser humano individual é incompreensível. Assim considera que o ser 

vivo é já dotado de uma interioridade que escapa à visão objectivista da natureza. O 

facto do corpo vivo e do corpo vivido serem idênticos, desloca o hiato de duas 

ontologias diferentes (mental e física) para dois tipos dentro de uma tipologia de 

incorporação. Confessando a sua influência de Merleau-Ponty (1962, cit in Thompson 

2013) defende que o corpo é expressivo e aquilo que ele exprime é a subjectividade de 

cada um. A consciência é viva e não reflectiva. Assim, em oposição à 

heterofenomenologia de Dennett (1991) que, segundo Thompson (2013) não será capaz 

de compreender a sua informação de terceira pessoa sem se servir da sua própria 

experiência de primeira pessoa dos fenómenos mentais, este autor (2013) defende a 

neurofenomenologia que se centra na dinâmica temporal da experiência consciente e da 

actividade cerebral. Assim, o presente vivo não flui através do tempo; o tempo é que se 

desenrola dentro dele. A mente seria um padrão espaciotemporal que molda os padrões 

dinâmicos metaestáveis do cérebro. O autor resume que o sujeito que conhece e sente 

não é somente o cérebro e o corpo, mas o ser humano enculturado, já que em vez de ser 

uma colecção de módulos pré-especificados, o cérebro parece ser um órgão que se 

constrói em desenvolvimento através de actividade dependente da experiência gerada 

espontaneamente. Esta relação processa-se em relação com o contexto, já que o 

ambiente cultural da representação simbólica, que constitui a base para a construção de 

representações e aptidões cognitivas complexas, pode alterar a arquitectura neuronal do 

cérebro em desenvolvimento. 

Esta perspectiva continua a influenciar uma grande quantidade de autores. Por 

exemplo, ainda recentemente Noë (2013) também considera que o foco da consciência é 

uma ligação do corpo vivido ao meio ambiente.   

Outro autor que maior influência teve na exposição das fraquezas da ciência 

cognitiva e do subsequente neurocognitismo, Searle (1984) começa por criticar 

duramente esta teoria e a alegada tentativa de introduzir um nível explanatório entre 

físico (neuronal) e psíquico (fenomenológico) para preencher um hiato que, na sua 

opinião, não existe. Este autor lançou um impasse que ainda se mantém. Se, por um 

lado, considera que ao nível neurofisiológico existe uma série de níveis de descrição 

igualmente neurofisiológicos (remetendo o ónus da descrição da consciência para o lado 

da neurociência), por outro, considera que o nível superior não pode interferir no nível 

inferior das sinapses. Ou seja, a teoria baseada essencialmente em Descartes, que 

considera que a alma é que comanda o corpo. Searle (2005), ainda mais recentemente, 

defende que não é compreensível como um nível superior poderia interferir com a 

ordem pré-estabelecida da natureza. Refere que, na física, os nossos mecanismos 

explanatórios funcionam de baixo para cima. Searle desferiu realmente um duro golpe 

nas tentativas reducionistas de criar um suprassistema que interagisse com os sistemas 

inferiores, referindo-se a essa técnica como uma forma qualquer de Cartesianismo. No 

entanto, ao não conseguir explicar então o livre-arbítrio e o papel causal da consciência, 

deixou um hiato que dura até hoje. De facto, hoje não existem filósofos ou cientistas 

que consigam defender um sistema, seja o si ou o eu, uma propriedade emergente ou 

superveniente, que retroaja sobre os micro-sistemas, como se pode observar no debate 

sobre o tema em Blackemore (2005). Neste sentido, Searle (1998) também exerceu uma 
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grande influência ao descrever que os únicos mecanismos que actuam a nível top-down 

são os constrangimentos inerentes às características do sistema, como por exemplo, o 

material de que é feito. 

Em termos mais técnicos, Searle (1984), também, foi decisivo para ligar a 

consciência à intencionalidade. Pensemos na importância da intencionalidade tendo em 

conta que esta faceta teórica da psicologia nasceu com Brentano (in Albertazzi, L., 

Libardi, M. & Poli, 1996) e tornou-se fulcral para distinguir os fenómenos físicos dos 

psíquicos. Searle (1984) defende, no entanto, que a diferença entre fenómenos físicos e 

psicológicos reside no facto de, nestes últimos, o conceito que nomeia o fenómeno ser, 

simultaneamente, um constituinte do próprio fenómeno. Este autor considera que não 

existem apenas dois tipos de substâncias, mas muitos outros: o que é um jogo de futebol 

ou a taxa de inflação? 

Searle (1998) relança a noção da consciência como fundamental na questão 

mente-corpo e elabora uma crítica ao materialismo e a toda a sua evolução. Para este 

autor, os materialistas querem negar não só o dualismo cartesiano (de substâncias) mas, 

também, qualquer dualismo de propriedades. Neste sentido, acabam por negar o mental, 

porque, ao aceitarem as categorias cartesianas tradicionais, acabam por temer que a 

existência e a irredutibilidade dos fenómenos mentais equivalham a admitir alguma 

forma de cartesianismo. 

    Neste sentido, o autor começa por elaborar a crítica segundo uma perspetiva 

cronológica. Assim, ele considera que a primeira forma sistematizada de materialismo 

foi o behaviorismo. Esta corrente foi criticada por deixar, de lado, a mente. As críticas 

mais comuns teriam sido aquelas que se relacionam com aqueles sujeitos que 

conseguem fingir certos tipos de comportamento. O caso dos bons atores que 

conseguem fingir tristeza sem senti-la, ou o superespartano que consegue sentir dor sem 

a demonstrar. De seguida, o materialismo ter-se-ia desenvolvido no sentido da 

identidade de tipos. Esta posição defendia que os estados mentais eram idênticos a 

estados do cérebro e do sistema nervoso central. Não haveria nada de estranho em supor 

existirem fenómenos mentais separados da realidade material. No entanto, para Searle, 

esta posição conduz a um dilema; ou os fenómenos são subjetivos, mentais e 

introspetivos ou não são. Se são, continua a existir a mente e isso leva a um dualismo de 

propriedades. Se não são, a mente fica de fora deste âmbito de discussão.  

De seguida, para o mesmo autor, o materialismo teria evoluído para uma teoria 

designada de exemplar-exemplar a qual defende que a relação entre fenómenos mentais 

e físicos se dá através da sua função e não recorrendo a uma caracterização neurológica. 

Assim, consegue-se ultrapassar a questão de que dois estados neurológicos diferentes 

possam caracterizar o mesmo estado mental. No entanto, ao tentar livrar-se do dualismo 

de propriedades, ficamos sem conseguir identificar os traços mentais do conteúdo 

mental. O próximo desenvolvimento seria o que Searle considera como funcionalismo 

da caixa negra. Esta teoria defende que o que faz com que dois estados neurológicos 

exemplares constituam o mesmo tipo de estado mental é o facto de realizarem a mesma 

função na vida do organismo. Especificando; dois exemplares diferentes de estados 

cerebrais seriam exemplares do mesmo tipo de estado mental se tivessem as mesmas 

relações causais com os estímulos de entrada que o organismo recebe, com os seus 

outros estados «mentais» e com o seu comportamento de saída. Falar de estados mentais 

seria, então, somente, falar de um conjunto neutro de relações causais. Esta teoria é 

criticada por Searle devido ao facto de ficar por explicar o problema da ligação entre 

estrutura e função e, também, pela suspeição de que uma experiência subjetiva possa ser 

sentida apenas por uma imitação da organização funcional. O rumo do materialismo 

teria seguido, consequentemente, para a inteligência artificial forte. Esta tese defende 
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que a mente está para o cérebro como o programa está para o suporte físico do 

computador. Segundo Searle (1998), esta ideia teria dado origem à ciência cognitiva que 

seria uma convergência entre a inteligência artificial e a teoria filosófica do 

funcionalismo. Esta teoria tem sido criticada pela hipótese de a cognição humana ser 

não representacional, e por isso, não computacional. Um sistema pode dar respostas 

corretas sem as perceber e, portanto, sem ter experiências destas. Posteriormente, 

também surgiu o materialismo eliminativo que nega a existência da mente. Para esta 

teoria, todos os nossos desejos, e crenças são conceitos errados que serão substituídos 

logo que a neuropsicologia evolua. Searle refere não compreender como é que um tipo 

de descrição objetivo pode substituir o nosso vocabulário subjetivo. 

 O último avanço do materialismo teria sido, segundo Searle (1998), a tentativa de 

naturalizar a intencionalidade. O objetivo de esta perspetiva é desligar o problema da 

consciência do problema da intencionalidade. A consciência pode ser irredutivelmente 

mental, não se prestando a um tratamento científico, mas talvez seja menos importante 

do que se pensa e talvez se possa passar sem ela. Para isso, basta naturalizar a 

intencionalidade e reduzi-la a fenómenos físicos. Esta tentativa foi efetuada através de 

uma aliança entre o funcionalismo e as teorias causais externalistas da referência. A 

ideia subjacente é que o contudo semântico (significados) não se encontra na nossa 

cabeça mas sim na relação com o mundo. O ideal seria, assim, possuir uma descrição do 

conteúdo intencional formulada em termos de relações causais entre pessoas, por um 

lado, e de objetos e estados de coisas do mundo, por outro. Searle critica esta posição 

pela disjunção; se um certo conceito seria causado por um certo objeto, como se poderia 

explicar os erros de identidade (os casos onde alguns objectos nos parecem outros)? 

Outra forma de tentar naturalizar o conteúdo seria o postulado que os conteúdos 

intencionais podem ser individualizados pela sua função teleológica, biológica e 

darwiniana. No entanto, Searle defende que a descrição de Darwin mostra que a 

teleologia aparente dos processos biológicos é uma ilusão. Assim, para Searle, estas 

teorias de naturalização da intencionalidade acabam por deixar de lado a verdadeira 

intencionalidade humana, a que designa de intrínseca. Esta opõe-se à intencionalidade 

extrínseca que é uma intencionalidade atribuída por nós, como no exemplo, «o meu 

computador quer ganhar-me o jogo.» 

Para Searle, o aspecto estranho de toda esta discussão é que o materialismo 

herda o pior postulado do dualismo. Ao negar a tese do dualismo segundo a qual há 

duas espécies de substâncias no mundo, ou ao negar a tese do dualismo de propriedades, 

segundo a qual existem duas espécies de propriedades no mundo, o materialismo aceita 

as categorias e o vocabulário do dualismo conforme Descartes formulou o debate. 

Assim, ao usar-se a expressão “materialismo”, somos tentados a opô-la ao mentalismo. 

Tende-se a aceitar que se a consciência existe, isso levará a algum dualismo. Searle 

defende, assim, um «materialismo integral» onde o facto de o mundo ser constituído por 

partículas dentro de campos de forças não é inconsistente com a tese de que todos 

somos conscientes e que os nossos estados conscientes têm propriedades 

fenomenológicas irredutíveis. Para começar, devíamos, simplesmente, reconhecer os 

fenómenos mentais (e portanto, físicos) da mesma maneira que reconhecemos os 

fenómenos fisiológicos. Defende a tese de “plano de fundo” que se refere a condições 

fisiológicas de base que devem existir para possibilitar distinguir actos conscientes em 

oposição a actos inconscientes. Aqui, centraliza o debate sobre a consciência em relação 

ao que distingue a consciência aos aspectos inconscientes e sobre a capacidade de os 

processos conscientes serem causais. Apesar de afirmar que não percebe como é que 

isto poderia ocorrer defende que não é obrigatoriamente uma questão sem resposta, logo 

que surjam novos conhecimentos. 
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   Searle (1998) também aprofunda importantes críticas em relação a certos 

autores específicos. Assim, numa crítica a Dennett, Searle (1998) refere que, porque 

podemos fazer atribuições de intencionalidade extrínseca a sistemas que não têm 

intencionalidade intrínseca, podemos descobrir a natureza da intencionalidade. Em 

relação ao mesmo autor, Searle (1998) refere que não se deve confundir uma falha na 

incorrigibilidade e na introspecção (que leva Dennett a defender, em substituição da 

fenomenologia, a heterofenomenologia) para mostrar que existe algo de errado com a 

ideia de consciência. A incorrigibilidade e a introspecção são, simplesmente, elementos 

de teorias filosóficas erradas a respeito da consciência. Numa crítica a Changeux 

(1985), que vê a consciência como sistema de regulação global, Searle defende que 

nesta visão não há lugar para a subjectividade ontológica. Já, numa perspectiva crítica 

mais específica a nível da linguagem, em relação à ciência cognitiva e ao 

funcionalismo, Searle defende que a sintaxe não é inerente à física, mas sim uma noção 

relativa a um observador. Logo, o nível funcional não é um nível separado mas sim um 

dos níveis causais descritos segundo os nossos interesses. 

Prevendo as críticas à sua teoria, o autor considera que esta pode ser denominada 

de emergente na medida em que os fenómenos mentais não se deduzem a partir das 

estruturas dos neurónios mas através das relações causais entre eles. Para tentar 

contornar o dualismo (causalidade descendente), Searle refere que este processo não 

adquire nenhuma nova faculdade. Defende que a sua teoria também pode ser 

denominada de reducionista na medida em que uma nova explicação dos factos não visa 

a antiga explicação dos mesmos. Por exemplo, é normal os fenómenos serem reduzidos 

em termos de «realidade» e não de «aparência» mas, no caso da consciência, a 

«aparência» é a realidade». No entanto, aceita que pode existir alguma revolução 

intelectual na qual a consciência se torne redutível. Searle também concorda que a sua 

teoria pode ser definida como superveniente, não tendo essa definição de conduzir, 

necessariamente, ao epifenomenalismo. A causalidade ascendente não diminui os 

poderes causais das características adquiridas. No entanto Searle (2005) a propósito do 

livre-arbítrio fica-se por um impasse: como é que um funcionamento geral pode regredir 

ao nível sináptico? Parece que é impossível, não pode sem violar as leis da física. Mas 

na sua opinião, todas as pistas devem ser deixadas em aberto.  

 Searle não tenta esconder o problema associado à consciência que é a 

subjectividade. É que, além de não podermos observar a subjectividade dos outros, 

também não podemos observar a nossa própria subjectividade, porque qualquer 

observação que se faça é ela mesma aquilo que é observado. No seu entender, defende 

que a consciência serve para organizar um conjunto de relações entre o organismo e o 

seu ambiente, bem como com os seus próprios estados.  

No entanto, Searle não consegue rebater as hipóteses do funcionalismo 

(Teixeira, 2000) principalmente quando este alarga a sua analogia com o computador 

digital para o computador com múltipla instanciação, ou seja, trabalho paralelo e 

ajustável (Teixeira, 2003). Além disso, quanto à hipótese de que a neurologia e a 

fenomenologia são dois aspectos da mesma coisa, Velmans (2009) refere que Searle o 

faz por decreto e não baseado em nenhuma prova concreta. 

Como se pode observar através da exposição de Searle, que é um dos mais 

profundos críticos da ciência cognitiva, esta continua a exercer influência no estudo da 

mente através da sua versão conexionista, que preferimos chamar de neurocognitivismo 

pois como afirma Vignaux (1991), o conexionismo vai buscar a sua inspiração às 

neurociências. Ao mesmo tempo, o mesmo autor afirma que o cognitivismo clássico 

está cada vez mais posto em causa. Também, Patrícia Churchland (1986) postula que 

somente uma ciência cognitiva e uma filosofia do espírito actualizadas relativamente 
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aos modelos neurofisiológicos, situando-se portanto, a um alto nível descritivo, 

possuem hipóteses de se desenvolver no futuro. Já do lado das neurociências Francis 

Crick (1998) critica esta perspectiva referindo não fazer sentido avançar com uma 

explicação de nível intermédio enquanto a compreensão do nível neuronal não estiver 

efectuada. 

O autor que melhor representa o avanço da ciência cognitiva para o 

neurocognitivismo é, quanto a nós, Daniel C. Dennett. Este autor que tem sido 

caracterizado como funcionalista, eliminativista, darwinista, neobehaviorista, é, na 

nossa opinião (tendo em conta a articulação de toda a sua vasta obra) o melhor defensor 

da ciência cognitiva através da sua articulação com a neurociência.  

Dennett (1984) começa por defender que os avanços da inteligência artificial nos 

ajudam a resolver velhas questões como as de David Hume (cit in Norton, 1993) sobre a 

forma como as ideias se desenvolvem no cérebro sem necessidade de um homúnculo. 

Dennett (1984) refere que, actualmente, possuimos ferramentas que nos ajudam a 

explicar estas questões. Nomeadamente, podemos começar pelo topo, o ser humano 

inteligente, e depois procurar como é que todo este processo é representado 

interiormente. Para Dennett, a melhor estratégia é dividir o todo em subsistemas 

especializados mas menos inteligentes que, em cooperação, conseguem fazer emergir 

todas as actividades do sistema inteiro. 

Este filósofo (Dennett, 1991) começa por defender que o «(…) dualismo deve 

ser evitado a todo o custo (…). Mas, como veremos, ver-se livre das antigas visões 

dualistas é mais difícil do que os materialistas contemporâneos pensaram.» (p.37). O 

autor, seguidamente, critica os fenomenologistas, visto estes sugerirem que, como não 

se consegue descrever com autoridade as causas e os efeitos fisiológicos da nossa 

fenomenologia, devemos ignorar essas causas e efeitos na descrição das nossas 

experiências. Para Dennett, existe uma alternativa: a heterofenomenologia, que consiste 

num método de estudo dos fenómenos mentais baseados numa perspectiva da terceira 

pessoa. O objectivo de este método consiste em descobrir como o sujeito vê o mundo, 

sem ter esse ponto de vista dado como garantido. Esta perspectiva deverá ser uma 

alternativa à fenomenologia tradicional cartesiana que aceita os auto-relatos dos 

próprios sujeitos como autoritativos. Pelo contrário, a heterofenomenologia considera 

esses relatos autoritativos apenas na medida em que parecem aos sujeitos. Esses relatos 

devem, pois, ser corroborados por meios empíricos e submetidos à evidência científica. 

Dennett (2003a) ainda refere que «heterophenomenology is nothing new; it is nothing 

other than the method that has been used by psychophysicists, cognitive psychologists, 

clinical neuropsychologists, and just about everybody who has ever purported to study 

human consciousness in a serious, scientific way.» (p.22). Para este autor (2003a), a 

heterofenomenologia pode fornecer todos os dados necessários acerca da mente e da 

consciência, uma vez que, para a questão fenomenológica de “porque experiencio um 

acontecimento”, existe uma contrapartida heterofenomenológica que é a questão de 

“porque digo que experiencio esse acontecimento”. Nas suas próprias palavras (Dennett, 

2003a) «The total set of details of heterophenomenology, plus all the data we can gather 

about concurrent events in the brains of subjects and in the surrounding environment, 

comprise the total data set for a theory of human consciousness. It leaves out no 

objective phenomena and no subjective phenomena of consciousness (...)» (p.20). O 

mesmo autor (Dennett, 2013) explicita esta abordagem com o exemplo de que se a 

pessoa possui experiências conscientes em que não acredita, estas experiências são tão 

inacessíveis para a própria pessoa como para quem a observa. Se, por outro lado, o 

sujeito acredita que tem experiências conscientes que de facto não possui, o que temos 

de explicar são as crenças e não as experiências inexistentes. Por exemplo, se o sujeito 
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conduz um Ferrari mas acredita que é um Fiat, esta experiência consciente é inacessível 

para ele. Se pelo contrário, conduz um Fiat, mas acredita que é um Ferrari, o importante 

é perceber porque pensa que conduz um Ferrari e não a experiência de conduzir um 

Ferrari (que neste caso é um Fiat). No entanto, este método tem recebido inúmeras 

críticas, nomeadamente, o facto de negar a existência da consciência, já que transfere, 

para o observador, a criação do objecto fenomenológico (Koch, 2004, Revonsuo, 2006, 

Thompson, 2013). Dennett (2006) defende a sua teoria através do facto de a ciência e a 

própria filosofia não estarem suficientemente evoluídas. Nas suas palavras «The 

problem of spanning the various explanatory gaps between the first personal level and 

the subpersonal level of the natural sciences is about as difficult a problem as science – 

or philosophy – has ever faced.» (p.23). 

  Para Dennett (1996), um dos grandes problemas é que a consciência humana 

está muito ligada à comunicação e à informação, conceitos insuficientemente 

compreendidos. Interessante notar que, também, Poppel (1985) referia que devem 

admitir-se como conscientes apenas aqueles acontecimentos que podem ser 

comunicados. 

Para Dennett (1991), o materialismo não consegue rejeitar o dualismo pois 

continua atraído pelo conceito de “teatro cartesiano” ou a ideia de que existe algum 

lugar no cérebro onde tudo se junta, substituindo a glândula pineal por um outro lugar 

no cérebro que estaria associado ao fenómeno da consciência. Ainda numa linha de 

pensamento similar, Poppel (1985) afirmara que, paralelamente a cada um dos 

conteúdos da consciência, decorrem processos mentais não conscientes que determinam 

o estado consciente que se segue. 

           Defendendo então o neurocognitivismo, o autor cria o “modelo das versões 

múltiplas” (1991). Neste modelo, pressupõe-se que existem muitas operações a decorrer 

no cérebro ao mesmo tempo, em momentos e sítios diferentes, nunca se juntando, mas 

apenas vencendo competições de acesso à consciência. A consciência estaria, então, 

distribuída por estas vias neuronais trabalhando em paralelo. Graças ao sistema em 

paralelo, a informação que entra no cérebro fica sujeita a uma “revisão editorial” 

permanente, feita de adições, de incorporações de texto e de correcções das quais só 

conhecemos o resultado. Estes processos desenrolam-se em diferentes pontos do 

cérebro. Ainda mais explícita parece ser Haber (2011). Para esta autora, a informação 

não só é processada em circuitos paralelos, mas em sistemas integrados que transmitem 

informação entre si. Atribuindo a qualquer sistema vivo ou não uma intencionalidade a 

partir do momento em que o seu comportamento se pode prever e explicar, Dennett 

(1991) pensa fazer a ponte entre um nível materialista e um nível mental. Os estados 

mentais, sendo reais, só podem, no entanto, ser tidos em conta se forem interpretados 

em termos de intencionalidade. Só um sistema intencional pode ter crenças e opiniões e 

segundo o autor é aqui que se deve procurar mecanismos de passagem do inconsciente 

ao consciente. Ao interrogar-se em que momento tem lugar essa passagem, ele 

reconhece existir uma margem de incerteza e, ainda mais, sobre o mecanismo posto em 

jogo. Para este autor (Dennett, 1991), este todo interno que forma a nossa consciência é 

uma ilusão, pois só se concretiza no mundo exterior. É no mundo exterior que está 

localizado esse todo. Ainda para o mesmo autor, o self seria apenas um “centro 

gravitacional narrativo” dos modelos mentais que o corpo cria do mundo externo. Para o 

mesmo autor (2013), não se deve desvalorizar o poder causal de um centro 

gravitacional. Isto porque embora seja algo que não se possa ver, é aquela característica 

que permite que qualquer objecto se mantenha em equilíbrio em relação a um centro. 

Pense-se por exemplo, como equilibrar um objecto em cima de outro. Se não houvesse 

um centro gravitacional, seria um processo impossível. Para Dennett (1991), apesar das 
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suas limitações, este modelo é muito mais apropriado para explicar os fenómenos de 

percas de capacidades selectivas do que os modelos baseados num teatro cartesiano, 

onde todas as partes se reúnem para formar um todo. 

    Dennett (1996) refere que aceitar que a consciência é feita de robots 

inconscientes (células) pode parecer difícil, mas deve ser aceite se pensarmos que as 

duas alternativas, o dualismo e o vitalismo não são credíveis. Para sustentar a sua teoria, 

Dennett (1996), fazendo uma analogia com a robótica, defende que quanto mais 

elaborados forem os sistemas de controlo, com os seus sistemas subordinados de 

guardar e articular informação, maior será a contribuição do próprio robot e, como tal, 

maior a pretensão de ser o “autor” dos seus próprios significados. Criticando Searle 

(1980), que divide intencionalidade intrínseca (acerca dos nossos pensamentos) de 

intencionalidade derivada (parasitária da anterior), Dennett (1996) defende que a 

intencionalidade derivada pode ser originada da mesma intencionalidade derivada e 

pode causar a ilusão da intencionalidade intrínseca. Recentemente, Dennett (2013) 

explicita melhor este assunto ao referir que o sentido é sempre relativo a um contexto ou 

a uma função, pelo que não é necessária nenhuma intencionalidade intrínseca além da 

intencionalidade dos nossos genes que, por sua vez, é derivada da intencionalidade do 

contexto funcional da evolução por selecção natural. Sempre tentando afastar-se do 

dualismo, Dennett (1996) defende que as características que achamos especiais na nossa 

mente, nomeadamente de “Chefe” que tudo avalia, apenas se devem às características 

do nosso sistema nervoso, nomeadamente, o trabalho em rede, com uma estrutura 

intrincada e com poderes de transformação e, logo, de controlar o corpo. De importância 

crítica para a relação mente-corpo é a sua referência ao facto de não existir limite 

cerrado entre sistema de processamento de informação, o resto do mundo e o resto do 

corpo. Parece, isso sim, existirem transdutores, virtualmente, em cada junção do sistema 

nervoso, acrescentando input à corrente de informação transportada pelos circuitos 

eléctricos e existem efectores, segregando neurorreguladores e neurotransmissores para 

o resto do corpo. O sistema de informação deixa de ser um “canal neutro” ou isolado. 

Os nossos sistemas de controlo não estão isolados, estão ligados aos sistemas antigos do 

corpo. Esta posição ajuda muito a explicar a grande adaptabilidade do ser humano, que 

talvez seja a sua mais distintiva categoria. 

  Para Dennett (1996) o cérebro é apenas um órgão entre outros que trabalha para 

seguir os interesses do corpo que o abriga, alimenta e dá sentido às suas actividades, já 

que funciona como um quadro de ressonância ou crítico. Nesta obra, o autor ensaia uma 

tese segundo a qual o poder do nosso cérebro se baseia na criação de conceitos, dos 

quais as palavras são os seus protótipos ou antepassados. Estes conceitos são como 

etiquetas que colamos aos objectos, podendo, nós, assim, manipulá-los e usá-los com 

uma competência que os outros animais não possuem. Dennett, nesta mesma obra, 

adianta a ideia aparentemente contraditória que as nossas actividades não pensadas 

(como conduzir um automóvel) só se tornam não pensadas após um longo período de 

desenvolvimento da sua concepção que foi explicitamente autoconsciente. O facto de 

esta explicação não parecer explicar a consciência de si próprio, advém, quanto ao 

autor, de um erro conceptual. É como se eu fosse uma coisa diferente, uma res cogitans 

cartesiana que se acrescenta a toda esta actividade do cérebro e do corpo. Mas, como 

refere o autor, o sujeito é precisamente a organização de toda esta actividade 

competitiva numa multiplicidade de competências que o corpo desenvolveu. A pessoa 

sabe o que se passa no seu corpo porque ela é o seu corpo. 

 Dennett (2003b) refere que o cérebro com os seus sistemas de inputs sensoriais e 

de outputs motores é um dispositivo que extrai informação do ambiente do passado que 

depois é refinada, levando às expectativas futuras. Estas expectativas podem, depois, 
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modular as escolhas desse agente. A velocidade e precisão são da maior importância, 

levando a um compromisso que recompensa a atenção sensorial rápida de alta fidelidade 

e de alta relevância. Devido à existência de competição, é, então, lançada uma corrida 

ao armamento de produção do futuro, onde cada espécie vai ignorar o que pode, do seu 

ambiente (conduta que também tem os seus riscos, uma vez que uma variável até então 

inócua do seu meio ambiente pode passar a assumir uma importância fatal). Nesse 

sentido, um ambiente rico em novidades não antecipadas mas relevantes tende a 

recompensar o investimento na aprendizagem. No entanto, para isso, tem de ser 

instalada uma maquinaria onde as redes de comutação possam ser reconfiguradas em 

tempo real, durante o próprio tempo de vida do organismo individual, de modo a que 

este possa ajustar as suas funções de controlo em resposta a novos padrões que detecta 

no mundo. A diferença entre nós e os outros animais, quanto a este autor, reside no 

facto de sermos a única espécie que reconhece a diferença entre aparência e realidade, 

ou, pelo menos, a única que consegue reflectir sobre esta diferença, surgindo, pois, a 

dúvida. 

           Em relação à “liberdade vs. automatismo”, o mesmo autor (2003b) defende que 

somos seres livres pois a ilusão de o nosso cérebro antecipar inconscientemente as 

nossas escolhas resulta do facto de esquecermos que o cérebro leva tempo a fazer o que 

quer que seja. Dennett (1991), ao analisar as experiências de Libet Gleason, Wright e 

Pearl (1983) refere que, se percebermos que a atenção é mais rápida que a volição, não 

precisamos de pensar que a consciência corre atrás dos fenómenos inconscientes, mas 

por outro lado, está lá desde sempre. Sobre os 300 milissegundos de atraso da tomada 

de consciência relativamente ao movimento voluntário, encontrado por Libet e 

colaboradores (1983) e que levou estes investigadores a postular um Eu separado dos 

mecanismos cerebrais, Dennett defende outra hipótese. Para ele, esse lapso de tempo 

deve-se ao facto de, quando realizamos uma acção intencional, normalmente, 

monitorizarmos visualmente essa acção, para nos certificarmos do seu resultado. A 

coordenação oculo-manual é realizada por um conjunto complexo de sistemas sensoriais 

e motores. No entanto, os comandos motores levam algum tempo a ser executados. 

Neste contexto, a actividade cerebral procurará comparar o comando motor com o 

feedback visual. Para isto, o comando motor deverá permanecer activado durante o 

tempo suficiente para ser utilizado tendo em vista a monitorização visual. O 

arrastamento, no tempo, de esta activação pode interferir com a sincronização entre a 

própria decisão e a activação cerebral. A única maneira de fazer os dados de Libet 

implicarem um lapso de 300 milissegundos é partir do princípio de o juízo de 

simultaneidade requerido não ser distorcido por algum lapso desse tipo; mas parece ser 

e, portanto, o lapso é um artefacto de uma teoria mal imaginada e não uma descoberta. 

Ou seja, não se consegue delinear um caminho da volição à acção pois o cérebro vai 

fazendo várias coisas ao mesmo tempo com a intersecção entre a consciência e os 

fenómenos inconscientes. Como refere Alves (2013), se o cérebro trabalha em paralelo 

é muito difícil descortinar temporalmente o que acontece no cérebro. 

 Esta teoria parece basear-se em trabalhos como os de Pribram (1971) que 

defendem que o córtex motor é afinal um córtex sensitivo de imagens ou informações 

análogas ao córtex sensitivo e organizadas da mesma forma. O córtex motor codifica as 

contingências externas e não apenas os movimentos musculares, e compara 

continuamente o desempenho de uma acção com o seu propósito. 

 Para Dennett (2003b), quando somos solicitados para fazer algo, ainda que 

estejamos de acordo, é mais provável que a consciência começe a intervir nesse instante 

e não mais tardiamente quando realizamos a acção. De facto, sempre que alguém (ou o 

seu organismo) faz alguma coisa, o cérebro tem de realizar algo em primeiro lugar. 
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Quando o sujeito está acordado e ocupado o seu cérebro executa uma multiplicidade de 

tarefas. Por exemplo, o livre-arbítrio tem de ser pensado numa continuidade temporal e 

não numa sucessão de instantes. Neste sentido, o trabalho do homúnculo deve ser 

considerado no tempo e no espaço. Assim, o sujeito não está fora do circuito; o sujeito é 

o circuito. Por estes motivos, devemos evoluir de uma visão onde a actividade mental é 

inconscientemente iniciada e mais tarde passa a ser consciente (o lugar onde 

supostamente se encontra o sujeito) para uma visão onde o sujeito é todo o processo. 

Assim, para Dennett, a consciência não se arrasta atrás da decisão inconsciente; o que 

acontece é que a tomada de decisão consciente leva tempo pois a atenção é mais rápida 

do que a volição. Nas suas próprias palavras (Dennett, 2003b) «…As nossas vidas estão 

repletas de decisões para agir quando chegar o momento oportuno, compromissos 

susceptíveis de revisão com políticas e atitudes que darão forma a respostas que têm de 

ser dadas tão rapidamente quanto possível que não podem ser reflectidamente 

consideradas no calor da acção. Somos os autores e executores dessas políticas, muito 

embora sejam compiladas a partir de elementos que só indirectamente podemos 

monitorizar e controlar.» (p.252). Segundo este autor, precisamos de ter em conta a 

sincronização dos acontecimentos psíquicos, reconhecendo que esta pode criar a ilusão 

de que controlamos tudo conscientemente mas também pode ser posta a descoberto em 

situações artificiais como na experiência de Libet e colaboradores (1983). Em 

simultâneo, precisamos de reconhecer que não existe uma localização cerebral onde 

tudo se reúna; os processos psíquicos correm em paralelo distribuídos no espaço e no 

tempo e, para emergirem na consciência, têm de ser os que se referem a deliberações 

futuras mais críticas. Nesta visão, tudo o resto é deixado à realização de mecanismos 

inconscientes.  

 A teoria de Dennett pode ser resumida da seguinte maneira: a consciência é 

descontínua, como é demonstrado pela existência de hiatos sacádicos e do ponto cego. 

A continuidade aparente da sua actividade revela que a nossa consciência não passa de 

uma ilusão subjectiva. A nossa percepção da sequência temporal dos acontecimentos é 

fruto de uma construção retrospectiva. Uma construção que se efectua sob o regime do 

relato verbal. Todo o mistério da relação entre mente e consciência deve ser abordado a 

nível do design efectuado pela máquina Darwiniana.  

   Este processo Darwiniano ainda é mais explícito em Calvin (1996) que refere 

serem os processos conscientes os que possuem mais cópias em relação ao estímulo 

(como no sistema imunológico). Calvin (2004) refere, inclusive, que a teoria da 

máquina Darwiniana é a única que pode dispensar as metáforas de “espírito” para 

explicar o processo top-down e a metáfora da máquina neuronal para explicar o 

processo bottom-up. Assim, a máquina Darwiniana neocortical estaria no nível correcto 

de explicação, não ao nível da sinapse ou do citoesqueleto mas ao nível da dinâmica que 

envolve dezenas de milhares de neurónios, gerando os padrões espaço-temporais que 

são precursores do movimento que vai do comportamento no mundo exterior até ao 

cérebro. Também Deacon (1997) refere que a teoria Darwiniana permite integrar a 

experiência subjectiva; nós somos o que experienciamos ser. As nossas experiências de 

intencionalidade não são ilusões epifenomenais mas sim o que esperaríamos de um 

processo evolucionário. Este não parece ser compatível com o determinismo e permite 

uma integração entre o processamento de sinais neuronais e a arquitectura neuronal, já 

que os circuitos são criados por padrões de processamento de sinais. Também, 

Gazzaniga (2011) parece ter tomado este rumo. Refere o autor que o cérebro possui 

muitos sistemas localizados de consciência e, cada vez que um cenário consciente nos 

aparece é porque um destes sistemas ganha a competição e dá forma a todos os outros 

sistemas conscientes. Ainda mais incisivo sobre a deslocalização do processamento 



88 

 

cerebral, parece ser Zeki (1998). Este autor chega a defender a hipótese da existência de 

«micro-consciências» correlacionadas com cada funcionamento local de uma área 

especializada do córtex cerebral. 

Dennett (2013) aprofundando filosoficamente este facto refere que o 

determinismo e o indeterminismo nada têm a ver com o livre-arbítrio. Comparando este 

processo com duas lotarias, onde na primeira, a compra do bilhete ocorre antes do 

sorteio e na segunda onde a compra do bilhete ocorre depois do sorteio, devemos 

concluir que, desde que o sorteio seja secreto, as nossas probabilidades são iguais. A 

ideia de que na segunda lotaria não temos liberdade de escolha é precisamente a ilusão 

que possuem os filósofos e cientistas que acreditam que para haver liberdade tem de 

haver alguma entidade que se junte a todo este sistema para criar aleatoriedade, sendo 

um eu ou a física quântica. Mas como refere Dennett, a aleatoriedade cria-se devido à 

intersecção entre um funcionamento paralelista e as contingências exteriores. Face a um 

estímulo, as nossas estratégias, devidamente elaboradas, competem entre si. 

 Os trabalhos de Dennett parecem ser os mais promissores para entender como o 

fenómeno da consciência se pode relacionar com as questões mente-corpo e ajudar a 

compreender uma doença como a asma. A consciência não é algo diferente do 

organismo; está enraizada no funcionamento deste. Devemos deixar de pensar na 

consciência como algo que se junta ao corpo e, sim, pensar na consciência como algo 

natural que funciona conjuntamente com o corpo e o seu ambiente. De facto, resistindo 

a variadas críticas, Dennett (Cohen & Dennett, 2011) argumenta que, para ser objecto 

científico, o fenómeno da consciência, inclusive, tem de estar relacionado com as outras 

operações mentais, como a cognição, a atenção, etc. Parece-nos que uma grande 

intuição de Dennett (2003b, p. 266) foi perceber que a consciência está lá sempre, desde 

o início e que «(…) Na verdade, a consciência isolada não pode fazer grande coisa 

sozinha. Nem pode ser responsável.» (p.266). De facto, para Dennett (2003b), a questão 

pertinente da consciência é perceber a que maquinaria inconsciente ela está agregada, a 

fim de poder ser importante para a elaboração e execução de acções. Nas suas palavras 

(Dennett, 2003b); «Se um pensamento é apenas consciente mas não também acessível a 

essa maquinaria (…) então o leitor não pode fazer nada com ele e fica silenciosamente a 

dizer a maldita frase a si mesmo, ao seu eu isolado, repetidamente.» (p.266). Na mesma 

linha Gazzaniga (2000), apesar de tentar explicar a consciência como um “intérprete” 

localizado no lado esquerdo do cérebro, em virtude dos seus trabalhos, juntamente com 

Roger Sperry (1967), sobre o cérebro dividido, considera que o poder do cérebro reside 

nos sistemas de conhecimento que possui.  

  No que concerne à filosofia da mente a teoria de Dennett é a que parece 

ultrapassar os maiores impasses. Por exemplo, a questão do tempo, relacionada com a 

característica causal, bastante explorada por autores Portugueses (Curado, 2007, Alves, 

2013), pode ser aqui ultrapassada. A consciência não corre atrás da volição. O cérebro é 

que demora mais tempo a tomar decisões do que a tomar atenção. Em relação ao livre-

arbítrio, achamos que a teoria de Dennett também ajuda a libertarmo-nos desse impasse 

já que, embora inserida no sistema, a experiência subjectiva, ao lidar com mais 

informação e logo com mais escolhas, pode alargar o âmbito das acções a tomar no 

futuro, quando surgirem as circunstâncias propiciadoras. Num aspecto onde a política 

parece ter lá chegado primeiro, a consciência pode, nesse sentido, inclusive, evoluir, 

conforme obtenha mais conhecimentos e, consequentemente mais dúvidas e opções.  

Esta teoria pode suplantar o problema do epifenomenalismo como sugerem os 

trabalhos de Wegner (2005) que refere ser o livre-arbítrio uma ilusão já que a mente 

produz acções mas também pensamentos para nós; neste sentido, sentimo-nos livres 

porque observamos uma relação causal entre pensamentos e acções sendo que a 
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experiência subjectiva é apenas um observador e não um iniciador na acção. Harris 

(2012) vai mais longe na crítica a Dennett, ao apelidá-lo de compatibilista e ao defender 

que a ilusão da liberdade é ela própria uma ilusão. Nós não passaríamos de marionetas 

que gostariam dos seu fios. Apesar de ser um dos problemas mais difíceis de Dennett 

conseguir compatibilizar, caracterizando o sujeito como um todo onde a consciência não 

passaria de uma faculdade, é uma posição que permite perceber o livre-arbítrio de outra 

forma. O sujeito só pode ser livre porque tem opções: a sua liberdade só não pode é 

estar desligada dos processos cerebrais e corporais em relação com o meio. Mas, que 

outra liberdade poderíamos ter sem invocar entidades misteriosas? Gallagher (2005), em 

relação ao livre-arbítrio, concorda com Dennett ao referir que nós não estamos fora do 

circuito (loop). Mas critica-o por Dennett acentuar o circuito como sendo a própria 

pessoa. O circuito é muito mais alargado, nomeadamente, corpo-ambiente-

intersubjectividade. 

  A teoria de Dennett permite, também, superar o impasse da retroacção causal do 

sistema neurológico sobre os neurónios (Searle, 2005; Gazzaniga, 2011). O “modelo das 

versões múltiplas” de Dennett parece superar muitos dos paradoxos criados por 

experiências que “demonstram” a inexistência do livre arbítrio, sendo, antes, o nosso 

cérebro que controla, inconscientemente, as nossas acções (Libet e colaboradores, 1983; 

Wegner, 2002). Como refere Dennett (2003b), estes paradoxos acontecem porque 

tendemos a pensar num teatro Cartesiano que leva ao temível homúnculo, pois que, 

tendemos a separar o eu e a consciência do resto das actividades do nosso corpo. 

Tendemos a pensar, de forma Cartesiana, num eu central, fora do circuito, com todos os 

poderes. No entanto, se abandonarmos essa maneira de pensar (dificilmente, segundo 

Dennett) e pensarmos através do modelo das versões múltiplas, estes paradoxos 

desaparecem. Esta teoria também permite trazer alguma luz a outros fenómenos, entre 

os quais: o fenómeno Phi (Dennett, 1991); o caso da pessoa que ao conduzir um carro 

está sobretudo consciente de planos e ideias enquanto a condução fica à guarda do 

processamento cognitivo inconsciente; a neurose obsessiva-compulsiva, onde o paciente 

tem consciência da sua situação mas não consegue alterá-la; as outras neuroses (fóbicas 

ou histéricas) onde se percebe que os pacientes percebem e relatam com coerência tudo 

o que se passa consigo sugerindo ao observador que a única coisa a fazer é esperar por 

um evento reestruturante (segundo a teoria de Dennett, que a consciência tenha acesso à 

maquinaria que necessita) como o caso do famoso insight. Já Freud percebia isso e 

explicava com as ferramentas teóricas do seu tempo, nomeadamente usando os termos 

de ab-reacção e perlaboração (termo introduzido por Laplanche & Pontalis, 1967/1990, 

para designar o termo Freudiano de Durcharbeiten, que, no fundo, se refere ao trabalho 

elaborativo que ocorre durante a análise); basicamente, consiste em alterar o estado de 

uma representação ou conflito de inconsciente para consciente, através da interpretação 

e da relação terapêutica.  

Seguindo Dennett podemos pensar que o insight, perlaboração e ab-reacção, ou 

tornar um conflito consciente, é uma alteração na estrutura neuronal que liga a 

consciência a outras estruturas das quais estava desligada. Daí a grande dificuldade que 

Freud encontrou para explicar como se processava a cura em psicanálise e o ceticismo 

que suscitou. A teoria de Dennett também ajuda sobremaneira a explicar o fenómeno do 

vício, onde a “força de vontade”, geralmente não serve de grande coisa. Porque a força 

de vontade supõe um sujeito fora do circuito que usa um poder que vai buscar a outra 

fonte que não ele próprio. E talvez, também, ajude a explicar a doença psicossomática, 

onde os processos que ganham acesso à consciência do paciente não parecem ser de 

longe nem de perto os mais pertinentes; estes pacientes, ainda que sofram de asmas 

graves e perigosas, tendem a nos aborrecer e cansar com as suas banalidades. A sua 
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consciência não se sintoniza com o seu sistema nervoso autónomo, endócrino e 

imunitário, altamente estimulados. Assim, ficamos sempre impressionados com a forma 

impávida e serena como estes pacientes conseguem relatar episódios dramáticos. A 

teoria de Dennett também é bastante requisitada quando os filósofos ou cientistas são 

confrontados com a questão do livre arbítrio, como Bermudez (2000) ou Paul 

Churchland (2005) entre muitos outros.  

 Ainda nas formulações teóricas de Dennett, ocupa um lugar de destaque a sua 

visão acerca dos qualia (Dennett, 2013), que são as qualidades subjectivas das 

experiências mentais conscientes. Segundo o autor que estamos a referir, estas 

qualidades só perturbam e confundem os investigadores porque é difícil para qualquer 

pessoa imaginar as consequências de conhecer, de forma completa, qualquer objecto.  

  A teoria em apreço também deixa questões em aberto, como reconhece o próprio 

autor e que continuam em constante debate. Por exemplo, a respeito da explicação da 

consciência do ponto de vista da primeira pessoa. Dennett propõe uma resposta que, 

como se sabe, não satisfaz grande parte dos investigadores, nomeadamente filósofos e 

cientistas que o acusam de neobehavorista argumentando que este autor nada mais faz 

do que negar a consciência (Revonsuo (2006). Dennett (2003b) considera que esta 

questão faz parte de um mal-entendido resultante da maneira de pensar Cartesiana; nada 

precisa de ser acrescentado à actividade «(…) do-cérebro-e-do-corpo (…)». (p.267). O 

autor refere que o sujeito é a soma de todas as actividades competitivas que o nosso 

corpo desenvolveu e que competem entre si. Os actos e os acontecimentos que podemos 

relatar são aqueles que foram feitos pelo sujeito que fizeram o sujeito. De facto, são as 

exigências de comunicação que criam a necessidade de dispositivos de monitorização. 

Estes dispositivos, ao serem  usados pelo eu, criam a ilusão do teatro Cartesiano e 

contribuem para uma riqueza de elaborações específicas da psicologia humana.  

Para Cohen e Dennett (2011), de facto, existem muitas formas de renovar a ideia 

de teatro cartesiano como a de superveniência (Davidson, 1970, 1974). No entanto, 

quando entramos na filosofia mais profunda, as críticas adensam-se: Por exemplo, para 

Tsakiris (2000), teria sido Davidson (1970, 1974), com o seu modelo de monismo 

anómalo, onde distinguia a identidade primária («token identity») e identidade derivada 

(«taken identity»), que avançaria na explicação da relação mente-corpo. Também Heil 

(2009) refere que Davidson tem sido mal interpretado já que este distingue os 

predicados físicos e mentais e não as propriedades físicas e mentais. Polémicas à parte, 

para Cohen e Dennett (2011), também é problemático falar em emergência (Maturana e 

Varela, 1987) ou seja, algo que o conjunto faz que não pode ser reduzido à soma das 

partes. Isto, porque, esse algo novo, como concorda também Searle (2005), teria de 

regredir ao nível molecular e, logo, violaria as leis da física, pelo menos como a 

conhecemos hoje. Estes conceitos, que tanto ajudaram as tréguas entre monistas e 

dualistas, foram considerados pela filosofia da mente como conduzindo sempre a algum 

tipo de dualismo. Também Gazzaniga (2011) refere que esta é a questão de “um milhão 

de dólares” pois não se consegue passar de um estado mental a outro sem regredir aos 

sistemas neuronais. E aqui reside outro problema. Sendo os processos mentais 

supervenientes, emergentes ou o que lhes queiramos chamar, não se conseguem explicar 

com a nossa física actual. Por exemplo, Marc Jeannerod (2002) começa por afirmar que 

o facto de os estados mentais deverem ser cerebrais e o facto de uma parte dos estados 

mentais se manter incomunicável não estão em contradição um com o outro. Este 

confronto só, aparentemente, leva ao dualismo. Não existe nenhuma diferença de 

princípio entre o que pode  e o que não pode ser partilhado. A ipseidade, o que faz com 

que um indivíduo seja como é, residiria nesta parte do conteúdo neural/mental sobre o 

qual um observador exterior não pode construir uma representação para si próprio. No 



91 

 

entanto, este autor, também vai esbarrar no paradoxo que se baseia no facto de a 

identidade pessoal, apesar de se encontrar no domínio da física e da biologia, pertencer 

a uma categoria de factos que escapam à descrição objectiva. Não é impossível 

compreender como é que o significado está enraizado no biológico, mas também não 

existe garantia de que se possa vir a articular satisfatoriamente os aspectos psicológicos 

com os aspectos mais físicos da nossa existência. Nesse sentido, a nível do monismo, só 

o caminho de Dennett (1991) parece funcionar. Por exemplo, um autor como Siewert 

(1998) que lança uma vasta obra defendendo a fenomenologia do ponto de vista da 

primeira pessoa acaba por concluir que «Uma vida cujo aspecto fenomenal esteja 

carregado de fantasias violentas, sentimentais ou degradantes, bem como de 

pensamentos antipáticos ou vingativos, apáticos auto-indulgentes, e na qual não se 

experimentou sensorialmente a descoberta da beleza (…) será uma vida pior do que 

uma vida com as características opostas…» (p.471). Ora, cremos, isto não é mais do que 

referir que a causalidade é bottom-up. A causalidade top-down (além dos 

constrangimentos do design, ou da função) é uma ilusão criada pela nossa capacidade de 

partilhar ou invocar relações. Não existe qualquer influência top-down (Gazzaniga, 

2011, considera que este termo, assim como “função executiva” são eufemismos do 

homúnculo). O que existe é um constrangimento a nível do design ou da função. No 

fundo, é o que defende Searle (2000), com o exemplo do pistão. Só que este autor 

desvia-se para a conservação da fenomenologia tal como ela se apresenta, e aí cria o 

impasse. 

A teoria de Dennett, defendendo os efeitos top-down apenas através dos 

constrangimentos do design tira os poderes mágicos ao eu e à consciência e nem sequer 

sabemos muito bem que repercussões tem no tradicional conceito de liberdade. Ora, 

hoje só podemos afirmar que a consciência é algo que ocorre juntamente com os outros 

processos mentais. Douglas Hoffstader (2007) refere a consciência associada ao 

conhecimento. Ao nível do livre arbítrio, o autor refere que tem arbítrio mas que não 

tem interesse nenhum em que o seu arbítrio seja livre. Dennett (2013), bastante ao seu 

estilo, também refere que não percebe qual a vantagem de o arbítrio ser livre e não 

condicionado pelas melhores opções futuras, principalmente quando se circula numa 

estrada a 100 Km/h, enquanto, do outro lado, a poucos metros, circulam carros à mesma 

velocidade, em direcção oposta. No entanto, a consciência, oferecendo contextos mais 

alargados de conhecimento, permite-nos ir antecipando estratégias. Em resumo, parece 

que a consciência não tem o poder e a grandeza que todos queríamos. Poppel (1985) 

parece ter antecipado esta situação ao referir que «(…) temos talvez a liberdade de 

decidir o que queremos, mas não quando queremos.» (p.49). Mas, outra coisa não nos 

disseram os grandes pensadores do passado, desde Platão a Freud, que questionaram 

sempre a nossa concepção simplista de self e de eu. No entanto, parece que muito existe 

para desenvolver cientificamente sobre o papel da consciência em qualquer estudo que 

se baseie na relação mente-corpo ou, pelo menos, que não o tente contornar 

completamente. No entanto, arriscamo-nos a postular que já existe muita 

consensualidade quanto ao facto de a ideia da consciência Cartesiana, como algo fora da 

natureza e completamente livre, se poder impor ao corpo (“força de vontade”), estar 

errada. Tal constitui um erro cultural acentuadamente ocidental que tem levado, como 

começa a parecer óbvio, ao eclodir das doenças psicossomáticas e ao facto de estas 

doenças serem tão dificilmente tratadas. Nas próprias palavras de Dennett (2003b) «O 

caminho para tornar-se pessoa é, em grande parte, um esforço de equipa, com 

treinadores e adeptos a desempenharem papéis importantes nas linhas laterais (…) mais 

importante do que proporcionar brinquedos adequados em termos de desenvolvimento e 

até uma alimentação adequada é o conjunto das atitudes e práticas do ambiente que uma 
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criança observa e em que acaba por participar (…)» (p.287). Dennett (2003a) refere que 

a sua teoria, além de ter de enfrentar um dos maiores problemas do universo 

(subjectividade), ainda tem de enfrentar obstáculos políticos. De facto, numa cultura 

ocidental em que se gosta de extrapolar a individualidade de cada um, com a provável 

finalidade de se ausentar de responsabilidades dos infortúnios alheios, esta teoria não 

assenta muito bem.  

  De facto, constata-se que a maior parte dos terapeutas (psicossomáticos), 

embrenhados que estão na nossa cultura reinante, não abdicam da ideia de uma 

consciência de natureza diferente do corpo. Esta teria liberdade absoluta sobre o corpo e 

poderia produzir o futuro da maneira que desejasse. Depois, estão aí as doenças 

psicossomáticas, o alcoolismo e a toxicodependência, onde se apela consistentemente à 

«força de vontade» com os resultados que todos conhecemos. Kradin (2013) vai mais 

longe e afirma que também os pacientes tendem a adoptar esta postura. 

  Apesar deste debate entre Searle e Dennett parecer dominar o cenário da relação 

entre o corpo e a mente, outros autores também assumiram uma importância com o 

relevo suficiente para serem introduzidos neste debate, pois acrescentaram conceitos e 

provas empíricas que nos podem ajudar a tomar uma posição quanto à teoria mais 

correcta para abordar este tema: a neurofenomenologia ou neurocognitivismo. 

Continuaremos então com o debate que parece estar longe de terminar. Mas, como já 

tem sido referido, não é sem razão que estas teorias marcam o centro do debate entre 

corpo e mente, hoje em dia. 

   Revonsuo (2006) irá simplificar bastante o problema da relação mente-corpo 

mas, num ataque a Dennett, acaba por cair no dualismo que não se inibe de assumir. De 

facto, para Revonsuo (2006), Dennett tenta negar a consciência e os seus atributos 

privados, defendendo que, para conseguir uma investigação dos fenómenos da 

consciência, devem procurar-se os processos de onde e como decorre. Denominando a 

sua teoria de realismo biológico e internalista, este autor refere que esta perspectiva 

ocupa uma posição minoritária nas correntes filosóficas que se debruçaram sobre o 

estudo da consciência. Por um lado, para este autor, está aquele grupo que nega a 

existência da consciência fenomenológica (com os seus estados internos e privados, ou 

qualias), entre eles, Daniel Dennett. Por outro lado, está outro grupo que não nega a 

existência da consciência fenomenológica mas que a coloca fora do cérebro. Para 

Revonsuo (2006), muitos autores desta primeira perspectiva constroem a consciência 

como derivada da intencionalidade e consideram-na como uma estrutura veículo ou acto 

para o objecto, assim como a maior parte dos outros fenómenos mentais 

(representacionismo, neurofenomenologia). Pelo contrário, o seu “realismo biológico” 

toma a fenomenologia como fundamental e nega que a consciência fenomenológica 

dependa ou seja analisada em termos de intencionalidade. Já as teorias que localizam a 

consciência fora do cérebro, das quais, segundo Revonsuo, Velmans (2002, 2009) é uma 

referência, parecem confundir a organização espacial da experiência fenomenal com a 

organização espacial do ambiente físico externo (teorias da corporalização, realismo 

directo, teoria da projecção). Como experimentamos os objectos e construções 

fenomenológicas localizadas no mundo exterior, estes autores concluem que não podem 

ser localizadas no cérebro. Revonsuo (2006) resolve o aparente paradoxo de a 

consciência fenomenal ter lugar no cérebro mas ser experienciada no mundo externo, 

através da constatação que, na simulação do mundo (a tarefa da consciência), o cérebro 

cria para nós uma presença virtual ou telepresença no mundo circundante. Mas nós, e a 

nossa consciência, não escapamos a estar confinados ao cérebro. O cérebro permite que 

a organização interna do nível fenomenal seja modulada pela informação recebida por 

sensores remotos localizados longe do nível fenomenal, na superfície do corpo. Assim, 
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nós estamos virtualmente presentes no mundo externo porque o nível fenomenológico 

está em ressonância com os objectos do espaço exterior, físico. Os objectos virtuais 

individuais são partes de nós: nós não estamos externamente ligados aos objectos 

externos mas, ao contrário, a nossa subjectividade é constituída por eles. 

 Para Revonsuo (2006), o ponto fundamental de um programa de investigação 

científica da consciência é o desejo de compreender como a consciência subjectiva 

enquanto fenómeno mental real também pode ser uma realidade física objectiva. O 

eliminativismo, o reducionismo ou uma interpretação instrumentalista de qualquer uma 

dessas realidades equivale a alterar as regras originais para que não existam mais duas 

realidades separadas; assim, evitam o constrangedor problema de ter de relacionar uma 

com outra mas levam a que uma das realidades seja tratada como uma ilusão ou 

hipótese abstracta. O autor considera que não pretende prescindir de nenhuma das duas 

realidades. Existe, de facto, um mundo físico e uma experiência fenomenal. Para este 

autor, quem negar a existência de uma dessas realidades não resolveu o problema da 

consciência mas apenas desistiu dele. Este autor, que se baseia no estudo do sono, criou 

então a teoria da consciência como uma máquina virtual de simular o futuro, baseado 

sobretudo na noção de “janela semântica.”  

De facto, segundo o autor, para transformar uma janela gestáltica num objecto 

virtual com significado, é requerida uma ligação semântica-conceptual. Esta ligação 

permite-nos experienciar o mundo à nossa volta como significativo e familiar. Uma 

janela semântica pode ser aberta por vários sentidos diferentes. Uma vez que o seu 

modelo de estudo é o cérebro na fase REM (que compara ao estado de vigília), este 

autor, percebendo as alterações do self virtual, nesse estado cerebral, prescinde assim de 

muitos processos para a criação da consciência, como por exemplo, a estimulação 

sensorial e outras áreas do cérebro não activas no estado REM.  

O mesmo autor defende que os seus estudos criaram a possibilidade de perceber 

que tipo de fenómeno biológico se deve procurar a fim de descobrir o substrato neuronal 

da consciência: uma estratégia top-down sugere que o nível fenomenal é integrado 

internamente, que se reorganiza rápida e continuamente, possui uma estrutura centro-

periferia numa referência de tipo egocêntrico e possui um intenso poder combinatório. 

Uma estratégia bottom-up sugere que o nível fenomenal é baseado em mudanças rápidas 

na actividade das redes neuronais recorrentes. Estas encontram-se anatomicamente 

distribuídas no cérebro mas criam loops (circuitos) fisiologicamente integrados, de 

actividade bioeléctrica. O substrato neuronal da consciência consiste em padrões de 

actividade electrofísica e bioeléctrica em larga escala, enormemente complexos. 

Oscilações sincrónicas ou outras formas de actividade neuronal coerente nas redes 

neuronais de larga escala são os mecanismos pelos quais a consciência fenomenal é 

criada no cérebro. As redes neuronais caracterizam-se por uma arquitectura de 

recorrente conectividade que suporta o funcionamento de loops fechados, de actividade 

bioeléctrica coerente. Estes loops fechados estendem-se “horizontalmente” através do 

córtex e “verticalmente” entre o córtex e o tálamo. Resumindo, o nível fenomenal de 

organização é um loop de actividade bioeléctrica no cérebro, rapidamente reorganizável, 

causado pela interface da interacção dinâmica de dois loops diferentes. O autor, no 

entanto, alerta para o facto de o estudo da consciência impedir a delimitação entre 

objecto e observador pois o estudo da consciência só pode ser observado na primeira 

pessoa.  

O sujeito passa a ser unicamente a totalidade dos processos fenomenológicos 

simultaneamente presentes. O self apenas está presente quando os processos 

fenomenológicos da imagem do corpo e os seus padrões internos estão presentes. O 

nível fenomenal é baseado num sistema coordenado e egocêntrico cujas regiões 
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conseguem instanciar processos qualitativos. Quando este sistema coordenado está 

presente no cérebro, este encontra-se num estado consciente. O espaço fenomenal 

encontra-se na intersecção dos processos conscientes e inconscientes. Não é consciente 

mas pode ser experienciado indirectamente através das características espaciais das 

qualidades dos processos da consciência e da unidade espacial do nível fenomenal. 

            Na linha externalista, Velmans (2002) começa por referir que a não existência de 

uma teoria sobre a relação mente-corpo comumente aceite tem tido um efeito pernicioso 

na aceitação da causalidade mental na ciência, na filosofia e em muitas áreas de prática 

clínica. Assim, o autor refere que o facto mais desafiador desta possível relação prende-

se com a questão de a consciência aparecer demasiado tarde para influenciar os 

fenómenos psicológicos. No entanto, sugere uma forma de resolver esse problema que é 

defendendo a tese que o controlo mental consciente precisa de ser perspectivado em 

termos das operações voluntárias da mente pré-consciente, o que compatibilizará o 

determinismo biológico com a experiência do livre-arbítrio. 

           Para apresentar essa solução, o autor começa por avisar que não se deve cair no 

erro de confundir a interacção mente-corpo com a interacção cérebro-corpo e enuncia 

três postulados que concorrem para tornar o problema mente-corpo tão difícil: primeiro, 

o mundo físico aparenta ser causalmente fechado; segundo, se não temos consciência 

dos processos cerebrais/corporais, é difícil ter controlo consciente desse processo e, 

terceiro, a experiência consciente aparenta acontecer demasiado tarde para poder 

interagir com os fenómenos com que se relaciona. O autor defende que estas aparentes 

dificuldades devem-se ao facto de considerarmos somente válidas a perspectiva da 

primeira pessoa ou somente a perspectiva da terceira pessoa. No entanto, estas 

perspectivas não se devem opor mas sim complementar-se. O autor, também, adianta 

que o facto de não termos consciência dos processos inconscientes resulta de não 

necessitarmos de a ter. O nosso principal propósito é interagir com êxito com o meio 

ambiente e com os outros sujeitos e, para que essas funções possam ser desempenhadas 

de forma mais optimizada, o melhor é serem inconscientes e automáticas. O autor dá o 

exemplo de ao conduzirmos um veículo realizarmos essa operação de forma automática; 

assim que se aprende a conduzi-lo, passamo-lo a fazer quase inconscientemente. A 

consciência seria, assim, uma ajuda à aprendizagem. Assim, as representações não são 

iguais aos objectos em si mas são suficientemente ajustadas para sabermos o que se 

passa nas nossas vidas e, do ponto de vista evolutivo, isso é tudo o que interessa. 

            Este autor parece chegar à mesma conclusão de Dennett (1991); que a 

consciência é como um “centro de gravidade” e que nós somos ao mesmo tempo os 

processos pré-conscientes e os seus resultados conscientes. Velmans (2002), que 

defende um monismo ontológico junto a um dualismo epistemológico, critica a postura 

emergentista de Searle (1992). Nesta visão, demonstrar que o cérebro possui 

macropropriedades físicas que são supervenientes das suas micropropriedades é uma 

coisa; identificar essas mapropriedades físicas com a consciência é outra. Velmans 

(2002) refere que Searle o faz por decreto e sem provas suficientes. 

           Num comentário à teoria de Velmans, Feinberg (2002) lança uma hipótese 

bastante sugestiva que, como iremos ver, irá determinar a evolução da teoria de 

Velmans (2009). Feinberg sugere que uma pessoa com uma dor subjectiva nunca 

experiencia objectivamente os seus neurónios. Assim, a subjectividade aparece sempre 

que uma entidade experienciadora percebe ou age através de neurónios. Assim, 

paradoxalmente, a nossa experiência sensorial é criada pela nossa falta de conhecimento 

dos nossos estados neuronais e a consciência motora é criada pela falta da experiência 

dos substratos neuronais das nossas acções. Como Velmans (2009) reconhecerá, esta 

interessante hipótese é facilmente criticável pelo facto de a maior parte da nossa 
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actividade neuronal não se ligar a experiências conscientes. No entanto, como Velmans 

(2009) irá observar, este ponto de partida abre uma base maior para a compreensão da 

projecção. Também num comentário à hipótese de Velmans, Gray (2002) concorda que 

as acções premeditadas são outputs de processos cerebrais inconscientes mas, ao 

contrário de Velmans, discorda que possibilitem a hipótese de escolha. Gray (2002) 

antes defende que o comportamento voluntário é um tipo de comportamento que é 

muito sensível a alterações de recompensa ou castigo. As nossas escolhas são balizadas 

pela forma cibernética como o nosso cérebro é construído, pelo ambiente onde 

desenvolve a função. Mas são escolhas, apesar de tudo. A premeditação assim possível 

é importante, ao passo que a consciência dessas escolhas é irrelevante. 

             Já Rakover (2002) critica a teoria de Velmans através da análise da teoria da 

medição. Considera que é impossível medir fenómenos mentais a fim de os 

correlacionar com fenómenos neurológicos, que é a solução de Velmans (2002). De 

facto, Velmans (2002) considera que a informação referida pela primeira pessoa 

corresponde à mesma informação contida no funcionamento neuronal. 

             Velmans (2009) ao evoluir a sua hipótese sobre a causalidade mente-corpo 

começa por constatar que especificando como as funções cerebrais operam a nível de 

processos de informação, deixamos de necessitar da consciência para explicar o trabalho 

de essas funções. Pode-se sempre conceber um sistema que opere desse modo sem 

recurso à consciência. O mesmo autor, numa revisão às teorias dualistas, critica o facto 

de estas teorias oferecem explicações sendo que, estas próprias requerem explicações. 

Nesse sentido, defende o esforço das teorias monistas para criar uma teoria mais 

unificada para explicar a mente e a consciência. Posteriormente, fazendo uma revisão 

das teorias monistas, que se dividem em pan-psiquismo, idealismo ou 

fisicalismo/funcionalismo, o autor esclarece que todas possuem falhas explicativas, 

nomeadamente, as teorias fisicalistas/funcionalistas, sobre a forma de emergentismo, 

que hoje são as que dominam o cenário científico. Este autor refere a propósito que, 

demonstrar que o cérebro possui macropropriedades físicas que são supervenientes às 

suas micropriedades é uma coisa bem diferente de identificar essas macropropriedades 

com as propriedades da consciência. Para Velmans (2009), mesmo a proposta de Searle 

(1991) de que as experiências conscientes são simplesmente declaradas como estados 

físicos, não ajuda muito. Velmans (2009) também considera que a reacção ao dualismo-

interaccionista de Descartes sobre a forma de eliminativismo, reducionismo ou 

emergentismo é um dualismo-implícito na sua aceitação de uma visão dualista sobre 

aquilo que devem eliminar, reduzir ou não explicar. 

             Continuando as suas críticas às anteriores teorias que abordaram a consciência, 

Velmans (2009) refere que se a consciência parece ser sempre consciência de alguma 

coisa, essa característica também parece existir nos fenómenos inconscientes; a 

intencionalidade inconsciente também parece existir nas mentes humanas. Logo, não 

deve ser a intencionalidade que distingue os dois tipos de fenómenos. Também 

prossegue referindo que, recentemente, as teorias funcionalistas têm proposto formas 

internas de representação que também incorporam vários aspectos do que é ser como 

um ser consciente, como um modelo fenomenal do self, localizado dentro de um 

modelo mais alargado da realidade, aproximando-se cada vez mais da forma como os 

seres humanos parecem funcionar no mundo. No entanto, o mistério de como esse 

modelo fenomenal do self se torna um self experienciado conscientemente permanece 

sem resposta. Isto porque as teorias funcionalistas tratam os problemas da mente e da 

consciência de forma equivalente ao problema das outras mentes, apreensível segundo o 

ponto de vista do que elas fazem. Adoptam a convenção que unicamente os dados do 

ponto de vista da terceira-pessoa sobre a natureza da mente e da consciência são 
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legítimos. O problema fundamental com esta abordagem prende-se com o facto que a 

questão da consciência fenomenal é, em essência, um fenómeno da primeira-pessoa. O 

nosso conhecimento principal sobre a consciência deriva de sermos conscientes. Em 

resumo, o funcionalismo é uma teoria útil mas parcial sobre a mente. Nas próprias 

palavras do autor (2009), «We are not just human doings, we are also human beings» 

(p113). 

              Sendo um externalista (como o define Revonsuo, 2006), Velmans (2009) refere 

a propósito da localização da experiência consciente, que concorda que as causas e 

substratos neurológicos da dor (por exemplo) estão localizadas no cérebro, mas as 

causas e substratos de uma dada experiência não são a experiência em si. Em ciência, 

causas e correlações não são identidades ontológicas. Assim, a experiência da dor, por 

exemplo, situa-se onde esta acontece (um dedo ou um braço, por exemplo). 

              Através deste exemplo, o autor pensa ter ultrapassado o dualismo (que cria dois 

tipos de fenómenos) e o reducionismo (que defende que os objectos físicos podem ser 

reduzidos a causas e correlações neuronais e estados e funções cerebrais). O autor, ao 

devolver o estatuto do objecto físico ao seu habitat natural, o mundo externo, pensa 

então ter criado um modelo novo a que chama monismo reflexivo. O grande problema, 

como já se espera, tem a ver com a maneira como este autor irá fazer esta “devolução”. 

             Contrapondo o seu modelo com o naturalismo biológico defendido por Searle 

(1991) e Revonsuo (2006) que defende que a aparência é a realidade, Velmans (2009) 

encontra aqui um paradoxo pois se a aparência é a realidade como é que uma dor que 

aparenta estar, por exemplo, num pé, pode não estar nesse pé? Numa nota à parte, 

Velmans (2009) reconhece que se pode estar a falar do pé, virtual, da imagem do pé que 

temos na nossa representação corporal, mas insiste que existe um problema, pois esta 

experiência tem de se colocar entre estas duas realidades.  

            Assim Velmans (2009) defende que existe uma projecção psicológica sobre o 

mundo físico. Isto leva a uma nova fenomenologia a que chama fenomenologia crítica. 

Esta fenomenologia, ao contrário da tradicional, que favorece os relatos da primeira 

pessoa, aponta para uma complementaridade entre os relatos objectivos sobre o que se 

passa no cérebro com os relatos da primeira pessoa acerca das suas experiências 

subjectivas, sem que alguma das técnicas assuma estatuto de verdade total. 

            O autor confessa que não consegue perceber como se faz essa “ devolução” ou 

essa “projecção perceptual”, mas que as operações mentais observadas na perspectiva 

da terceira pessoa, juntamente com as operações mentais observadas na perspectiva da 

primeira pessoa podem ser entendidas como diferentes visões de uma única forma de 

processo de informação psicofísica que se desenvolve com o tempo. Também considera 

que provendo um terreno comum para a experiência e o cérebro, este processo também 

fornece o elo que falta para explicar os efeitos psicossomáticos. O autor também alerta 

para o facto de que sem experiências da primeira pessoa, não se pode ter observações da 

terceira pessoa, porque a nível fenomenológico, não existe diferença.  

            No entanto, como já se viu, o grande problema de esta teoria é não conseguir 

explicar como se opera essa “projecção perceptual”. O autor tem de concluir que nada 

físico é projectado do cérebro. No entanto, ao argumentar que essas operações não são 

realizadas no cérebro, torna-se muito difícil de explicar o que é projectado. Nesse 

aspecto, Revonsuo (2006) ao situar a projecção no cérebro, liberta-se deste problema, 

mas recebe outro, como reconhece Velmans, que é associar ontologicamente, efeitos 

neuronais a experiências conscientes. Aqui reside um impasse filosófico que se mantêm 

até hoje.  

            Outro autor que critica a visão da mente com um computador, ou a denominada 

IA forte, é Roger Penrose. Este autor (1991,1995) acabou, no entanto, por associar a 
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base da consciência com a indeterminação observada nos processos da física quântica, a 

nível dos microtúbulos do citoesqueleto. Mas esta hipótese foi muito mal recebida pela 

generalidade da investigação na área, como constatou o seu parceiro de investigação, 

Stuart Hameroff (2005). 

 De facto, os autores adeptos da física e matemática têm sido os que mais têm 

insistido nalguma espécie de dualismo, por mais sofisticado que seja. Por exemplo, 

Ducrocq (2000), ao analisar as experiências de Libet e colaboradores (1983), refere que 

o facto de os pacientes relatarem ter agido conscientemente, apenas reitera o facto de o 

espírito ser diferente das acções neuronais. O facto de Ducrocq associar o espírito a uma 

rede global de funcionamento cerebral, como já vimos, não impede o dualismo, pois 

veicula sempre uma retroacção. No entanto, este autor defende uma tese que ajuda a 

explicar a relação mente-corpo: para ele, se a nossa memória consciente é limitada, já a 

memória física é gigantesca; de facto, o impedimento do registo do que nos afecta não 

se situa tanto ao nível da memorização, mas mais ao nível da capacidade de evocação 

para disso ser retrospectivamente consciente. 

 Também Cairns-Smith (1996), por seu lado, refere que se deve compreender a 

relação entre a química, o sistema neuronal e a consciência. Para este autor, o 

sentimento é o processo central que permite articular estes três níveis. Também defende 

que para compreender esta articulação devemos estar abertos a uma interacção entre 

sistemas modulares e o sistema holístico, em que consiste a mente humana. No entanto 

a sua explicação de que a consciência deve ser um processo de oscilação molecular nas 

membranas dos neurónios que seriam empurrados como numa condensação Boseniana 

(processo previsto por Einstein, baseado na mecânica quântica, que postulava que 

arrefecendo os átomos até temperaturas muito baixas os faria colapsar para o mais baixo 

estado quântico acessível, resultando numa nova forma de matéria) parece ser fácil de se 

impor na comunidade científica, principalmente, a comunidade mais ligada à biologia. 

Isto apesar de explicar a forma como estes processos seriam continuamente supridos 

com energia, e assim, não violando as teorias da termodinâmica. De facto, o autor 

limita-se a concluir que a consciência é uma forma de energia. 

  Bitbol (físico e filósofo) também é um dos autores que representa bem a 

tendência da física para contestar o reducionismo biológico e assim, debater-se sempre 

com alguma espécie de dualismo. Este autor (2000), usando o exemplo da física 

quântica, defende que só um elemento não físico pode ser liberto para reger a 

integralidade do universo físico, incluindo os processos de medida. Assim, só um 

elemento não físico pode instaurar as condições entre a descrição quântica e as 

condições para se pôr efectivamente à prova. No entanto, reconhece o autor, que a teoria 

dualista (embora a considere reinante) ainda enfrenta um mal-estar na invocação de uma 

entidade mental que agiria sobre o físico.  

O mesmo autor critica as várias abordagens da mecânica quântica para explicar a 

consciência (Penrose, 1991, 1995; Stapp, 1993, 1996) por não apresentarem qualquer 

argumento que permita firmar a ideia de que a unidade holística oriunda do 

funcionamento do formalismo de vectores de estado da mecânica quântica é 

exactamente aquela que subentende a unidade dos momentos de consciência. Este autor 

critica o fisicalismo afirmando que se a consciência é um estado cerebral, não existe 

qualquer razão para acreditar que ter uma experiência consciente se assemelha a 

observar a sua ocorrência no próprio cérebro. A propósito do carácter epifenomenal dos 

“qualia”, Bitbol (2000) considera que o fisicalismo tende a aceitá-lo, porque a cadeia 

causal neuropsicológica está completa por si só. Por outro lado o dualismo tende a 

considerar a causalidade dos “qualia” verdadeira e que este aspecto não deveria levantar 

qualquer dificuldade em particular, pois pode estar na base de comportamentos. No 
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entanto, alguns dualistas tendem a defender o carácter epifenomenal dos “qualia” 

através do ocasionalismo. Mas a maior parte tende a atribuir causalidade aos “qualia” 

através de uma oscilação entre a entidade física e a entidade psíquica. Isto pode ser feito 

através de uma articulação (glândula pineal de Descartes ou articulação do cérebro e da 

consciência, através de um processo quântico com lugar nas vesículas sinápticas, 

conforme Eccles, 1994) ou através de um paralelismo das propriedades físicas e 

psíquicas de um mesmo substrato (Chalmers, 1997). Neste caso, atribuir um papel 

causal atribuído aos “qualia” a um momento experiencial não significa negar o 

encerramento da cadeia causal descrita pela física, mas apenas descrever, de novo, um 

elo sob o ponto de vista do reverso de propriedades psíquicas. Ainda segundo Bitbol 

(2000), entre os fisicalistas, os que tendem a atribuir uma importância exclusiva ao 

argumento do encerramento causal tendem para o eliminativismo. Os que querem 

integrar o argumento do encerramento causal nos modos de expressão correntes (as 

palavras ou pensamentos como causa de comportamentos) acabam por defender a 

identidade do físico e do psíquico, a redução de um ao outro ou, pelo menos, a redução 

da totalidade do psíquico, incluindo a consciência primária, a um diagrama funcional 

implementado sobre um suporte físico, levando facilmente a conciliar o seu papel causal 

com o encerramento causal do universo físico. No entanto, para o mesmo autor, se os 

argumentos parecem sólidos, existem falhas; nas próprias palavras do autor (2000): 

 

o dualismo ocasionalista fracassa em explicar a correlação das séries psíquica e 

física a que concede um estatuto ontológico separado, excepto recorrer á intervenção 

de Deus. O dualismo eficiente não consegue designar um ponto de articulação credível 

do psíquico e do físico, Os paralelismos do tipo substancialista-espinozista esgotam-se 

perante a inacessivilidade principal do substrato comum das duas séries de atributos; o 

eliminativismo não sabe o que fazer da evidência «do que é evidente», a não ser 

denunciá-la como simples aparência, quando a «aparência» é justamente, o seu ser; o 

reducionismo, na variedade funcionalista, esbarra num «abismo explicativo»; a 

doutrina da identidade oscila entre uma versão literal que confina no eliminativismo e 

uma versão neofregeana que tem dificuldade em distinguir-se de um paralelismo 

substancialista; finalmente, as combinações mais ou menos subtis destas opções devem 

enfrentar conjunções de dificuldades que lhe estão associadas. (p252). 

 

No entanto, para Bitbol, o facto de estas orientações de pesquisa partilharem um 

carácter aporético (apesar de também partilharem uma grande área de consenso) devem 

estar afastadas de um tratamento correcto do problema mente-corpo. Para o autor, a 

questão reside no facto de que estas áreas de investigação tratarem os qualias como 

coisas. 

Pelo contrário, a versão hermenêutica do paralelismo escapa a estas aporias 

porque permanece isenta da tentação de coisificação. Assim, em relação a um estímulo 

visual, por exemplo, não existe uma separação clara entre um estímulo externo, 

observado por um experimentador através do scanner do cérebro de um sujeito, e o 

estímulo interno sentido pelo sujeito da experimentação. Nada impede que o estímulo se 

torne objectivo para o sujeito, se ele prestar atenção ao scanner do seu cérebro. O 

mesmo estímulo pode ser sentido como interno ou como externo. Segundo Bitbol 

(2000), seria a neurofenomenologia (associada a Varela) que permitia melhorar o 

processo de compreensão mente-corpo; a relação entre “qualia” e processos cerebrais 

seriam duas séries discursivas paralelas, das quais uma exprime o facto de estar-em-

situação e a outra a um projecto de libertação a respeito da particularidade das situações. 

Para o mesmo autor, o mesmo tem de se passar na física quântica; os fenómenos 
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bohrianos e evolução contínua dos vectores de estado (Bohr considerava que o 

problema de medida é viciado pela utilização de um vector de estado para o conjunto 

objecto + aparelho de medida) devem ser compreendidos como um paralelo entre o 

enunciado dos resultados experimentais obtidos quando se inscreve efectivamente em 

determinadas situações instrumentais definidas, e o relato secundariamente subjectivado 

da evolução de um instrumento de previsão utilizável seja qual for a situação 

instrumental que se pudesse adoptar. Neste raciocínio, o sentido do “si” ou identidade 

pessoal é um sentido de situação e não o conhecimento de uma identidade. O “si” 

remete para uma perspectiva e não uma causa substancial, do aparecer. Para este autor 

então, os antigos autores que usaram a física quântica para explicar a relação mente-

corpo caíram numa espécie de isomorfismo do mesmo problema e caíram na tentação 

de confundi-los. 

 O autor conclui aqui que a nossa consciência parede ter saído dos limites naturais. 

«Longe de ficar pelo código da boa conduta dualista, que separa, estritamente, o que se 

passa nela do que se passa no mundo, a nossa consciência parece ter conquistado um 

papel no processo de aquisição de propriedades por objectos do mundo.» (p.315). O 

espírito e a consciência seriam duas entidades que foram inventadas para hipostasiarem 

a noção de acesso privado àquilo que se manifesta em cada situação dada e que agora 

vêm ser-lhes autorizada a intervenção na aquisição de propriedades por objectos do 

mundo público. 

 Bitbol (2014) continua a desenvolver um dualismo altamente complexo. Baseado 

em estados de meditação, o autor refere que os estados de consciência conseguem 

retroagir sobre as concepções de consciência; por sua vez as concepções de consciência 

retroagem sobre a capacidade de modular o seu próprio estado da consciência. Bitbol 

(2014) continua a combater qualquer reducionismo referindo que embora exista 

consenso entre a anestesiologia e as teorias de Edelman, Baars, Changeux e Dehaene 

sobre a necessidade de um equivalente neurofisiológico da reflexão e da estabilização 

da actividade mental, para que a consciência apareça, este consenso nada refere sobre a 

própria experiência. Apenas fornece candidatos plausíveis ao nível neurofisiológico da 

emergência de actos de consciência reflexiva, a partir da experiência pura 

(«awareness») que, segundo o autor, não se pode confundir com consciência 

fenomenológica, que seria uma consciência elaborada, cumulativa, temporalmente 

integrada, dotada de um fio condutor histórico-biográfico; uma variedade de experiência 

criando ela própria um quadro de ressonância, de repetição e de amplificação que cria 

momentos de apreciação sensível e os integra na história do sujeito.  

Defendendo novamente a neurofenomenologia de Francisco Varela, Bitbol (2014) 

refere que longe de se limitar a procurar o isomorfismo entre os estados mentais e 

estados neuronais, este projecto de investigação comporta um esforço de isomorfismo 

nos dois sentidos; uma experiência bem categorizada servindo de fio condutor à procura 

de estruturas neuronais correlacionadas e a identificação de estruturas espácio-temporias 

neurofisiológicas guiando a afinação da análise fenomenológica. Para o mesmo autor, o 

neurofeedback (onde se pede ao sujeito que se concentre na imagem do seu cérebro para 

poder modificá-lo), a meditação e o mindfulness (técnica terapêutica que usa a 

consciência plena e concentração para combater certas afecções) são a prova do carácter 

bidireccional da conexão neuro-experiencial. De facto, nestes casos, o funcionamento 

neuronal fica dependente das modificações intencionais dos estados mentais ou dos 

conteúdos da consciência. Não são só as alterações neuronais que modificam os 

conteúdos da consciência. Assim, para este autor, não se deve priviligiar a causalidade 

ascendente (cérebro-mente) como no fisicalismo e reducionismo dominantes, nem a 

causalidade descendente (mente-cérebro) como no caso do Idealismo. Bitbol (2014) 



100 

 

considera que a existência do espírito e das suas intenções pode ser encontrado através 

de um cruzamento entre a acção descendente, baseado em conteúdos voluntários 

modulados pelos correlatos neuronais da experiência, e uma acção ascendente baseada 

em processos neurofisiológicos, alterando os conteúdos da experiência consciente. No 

entanto, segundo nos parece, esta explicação não sai do impasse da 

neurofenomenologia, apesar de aqui, a mente poder ser explicada num encontro entre os 

efeitos top-down e bottom-up. Só que, quanto a nós, os efeitos top-down baseados na 

neuroplasticidade apenas quer dizer que eu consigo ajustar os meus processos neuronais 

ao ambiente, nada acrescentando à fenomenologia ou subjectividade como ela nos 

parece. 

   Ainda começando por críticas à ciência cognitiva, iremos agora passar a citar 

autores que, contornando mais os aspectos filosóficos da questão mente-corpo, 

investigaram factos cada vez mais empíricos a fim de que se possa extraír algumas 

generalizações para a compreensão de fenómenos onde os aspectos mentais tenham de 

estar bem elucidados como o caso da asma. 

            Do lado mais “duro” da neurociência, Francis Crick (1998) foi um autor que 

colaborou para que a ciência cognitiva e a sua vertente mais filosófica, o funcionalismo, 

tendesse a perder peso para o campo da neurociência, para o estudo do cérebro, psique e 

relação mente-corpo. Este autor (1998) começa, num estilo bastante pragmático, por 

referir que a perspectiva funcionalista, desprezando a implementação neurológica dos 

processos cognitivos, não tem a abordagem mais correcta para descobrir o trabalho de 

um aparelho imensamente complicado como é o cérebro. Pelo contrário, quando se 

descobrir como é que o cérebro trabalha é que uma descrição de alto nível 

(funcionalismo) pode ser um método prático para pensar sobre o seu comportamento 

global. De forma perspicaz, o autor refere surpresa sobre a insistência em definir a 

função da consciência, sem saber exactamente do que se trata. Só se sabe que sem 

consciência só é possível lidar com situações familiares e de rotina, ou responder a uma 

informação muito limitada a novas situações. Aproveitando para usar o recurso ao 

Darwinismo como aliado a um recrudescimento pelo interesse da implementação 

neurológica das funções cognitivas, o mesmo autor afirma que a verdadeira função do 

cérebro é ajudar a sobreviver e deixar descendência viável, sendo que para isso, o que 

mais necessita é extrair informação do meio ambiente o mais rápido possível para ser 

usada em tempo real, e não, a extração de informação muito precisa e complexa. Para o 

autor, a dificuldade em explicar a base neurológica da consciência consiste em tornar as 

interpretações implícitas (padrões simbólicos – representativos, directamente ligados 

aos estímulos externos) em explícitas. O cérebro deve então produzir descrição 

simbólica em múltiplos níveis mais elevados. 

           O autor também reitera um facto tão óbvio que por vezes parece esquecido; o 

cérebro encontra-se ligado ao resto do corpo, comunica com ele e o sistema nervoso 

recebe informações apenas dos vários transdutores existentes no corpo. Este autor 

também defende que, na percepção, o que cérebro aprende é normalmente a respeito do 

mundo exterior e de outras partes do corpo e é por isso que aquilo que apreendemos 

parece estar localizado fora de nós e no entanto, tudo o que sabemos encontra-se dentro 

da nossa cabeça. Para extrair novas categorias de experiência, nomeadamente a 

consciência, um papel importante caberia ao neocórtex, pois tem a capacidade de 

desenvolver capacidades adicionais para as hierarquias de processamento. Atacando o 

ponto nevrálgico da ciência cognitiva, nomeadamente, a metáfora da mente como um 

computador, o autor também salienta o paralelismo do funcionamento cerebral em 

contrapartida ao funcionamento em série, usado nos computadores, apesar das tentativas 

de construir computadores a funcionar paralelamente, nomeadamente, as redes neurais, 
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que, no entanto, apenas conseguem trabalhar com informação muito específica. No 

entanto, em relação ao desenvolvimento das redes neurais, o autor considera que, graças 

a estes novos conceitos, pode-se vislumbrar finalmente, a possibilidade de modelar o 

cérebro de forma biologicamente realista e não, na forma de modelos biologicamente 

não plausíveis. De facto o autor defende que analogamente ao computador, o cérebro 

também poderia possuir um sistema operativo, que controlaria toda a actividade do 

sistema, mas, contrariamente aos computadores, esse sistema operativo não teria de 

estar instalado num único ponto, mas distribuído por partes do cérebro actuando entre 

si, onde a informação activa numa dessas partes poderá ser distribuída a muitos 

neurónios. Um candidato para essa tarefa poderia ser o tálamo. 

            Ligando o problema da consciência à ligação neuronal, o autor considera que 

esta pode ser de três tipos; um neurónio respondendo a uma linha curta pode ser 

considerado como ligando o conjunto de pontos que constituem a linha. Esta ligação 

seria provavelmente determinada pelos genes. Outras formas de ligação, tais como as 

necessárias para o reconhecimento de objectos familiares, podem ser aprendidas por 

repetição. Isto implica que muitos dos neurónios envolvidos adquirem uma forte ligação 

entre si. Estas duas formas de ligação razoavelmente permanente podiam produzir 

neurónios que, colectivamente seriam capazes de responder a muitos objectos, mas não 

existem neurónios no cérebro suficientes para codificar o número quase infinito de 

objectos concebíveis. A ligação associada à consciência seria de um terceiro tipo, 

amplamente transitório e capaz de gerar características num número quase infinito de 

combinações possíveis. Para aprofundar o tipo de fenómeno a procurar, o autor 

estabelece a possibilidade de o cérebro apenas poder dar atenção a um objecto de cada 

vez, mas depois de lhe termos prestado atenção, podemo-nos lembrar por instantes de 

muitos deles ao invés de uma possível ilusão relacionada com o facto de crermos que 

observamos vários objectos simultaneamente. No entanto, sucinta a sua hipótese 

defendendo que a consciência depende crucialmente das ligações talâmicas com o 

córtex, nomeadamente em áreas corticais com circuitos reverberatórios que projectem 

de modo suficientemente forte para produzir reverberações significativas. Estas áreas 

podem influenciar o sistema nervoso voluntário. A vantagem destes processos teria 

surgido porque a informação detalhada precisa de ser enviada para lugares distintos do 

cérebro, logo, seria mais eficaz tornar essa informação explícita do que conduzir essa 

informação ao longo de vários caminhos paralelos distintos uns dos outros, evitando que 

uma partes do cérebro usassem uma informação enquanto outras partes do cérebro 

usavam outra informação.  

Assim, o autor pensa ter descrito o cérebro como uma máquina complicada que 

manipula uma enorme quantidade de informação, toda ao mesmo tempo, num único 

momento perceptual. Especificando melhor este aspecto, Rolls (1999) defende que em 

relação à consciência do gosto, é preciso uma interacção entre o córtex gustativo 

primário e o córtex gustativo secundário e, provavelmente, o hipocampo, que serve 

como regulador das projecções do sistema da análise sensorial. De facto, este autor 

(1990, 1995) sublinha que os estados emocionais fornecem uma maneira 

computacionalmente simples de integrar input sensorial com output motor. O sistema 

sensorial necessita apenas de transmitir a valência aos sistemas geradores de acção 

apropriados, e não uma representação completa do estado de coisas que originou a 

valência. Um exemplo disso é o estado do medo. A vantagem é a rapidez. Crick (1998) 

defende a impossibilidade de defender esta hipótese e de ao mesmo tempo acreditar 

num «Eu» separado dos disparos dos neurónios. Por exemplo, não existe nenhum «Eu» 

separado que possa reconhecer um defeito no cérebro de modo independente do disparo 

neurónico. Este é um dos problemas mais difíceis de resolver por todos os cientistas ou 
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filósofos que se dedicam a esta matéria e os tem resignado a alguma espécie de 

dualismo. Pois, parece que, se não existe um eu fora dos disparos dos neurónios, 

também não pode existir o livre arbítrio, pois que, o verdadeiro eu para ser livre teria de 

retroagir sobre o disparo dos neurónios. Mas como parecem ser duas instâncias 

diferentes, ninguém sabe como as consegue juntar. O facto é que, aparte todas as 

críticas às teorias ditas reducionistas, estas, apoiadas por filósofos apreciadores da 

perspectiva neurocientífica, continuam a ter um papel importante para a discussão do 

fenómeno da consciência. Pode até dizer-se, sem grande exagero, que dominam a 

investigação sobre a consciência. De facto, a maior linha de investigação 

(principalmente a nível de recursos económicos) sobre a mente humana e a consciência, 

é a tentativa de descrever e cartografar os “conectomas” (Seung, 2014) do cérebro 

humano, a par com o que foi feito com o código genético. Também interessante é 

observar que a última intuição de Crick de que a sede da consciência se encontra no 

claustrum (Koch, 2004) recebe confirmações empíricas poderosas. De facto, Koubeissi, 

Bartolomei, Beltagy e Picard (2014) tratando um caso de epilepsia, descobriram que 

isolando o claustrum dos córtices frontais e parietais, a paciente, embora desperta, 

perdia a consciência, os actos voluntários, ou desenvolvia afasia e amnésia. 

 Um colaborador de Francis Crick que também se tornou proeminente na evolução 

da neurociência para a explicação da consciência e da sua imbricação na relação mente-

corpo, Cristoph Koch (2004) confessa uma teoria muito semelhante a Dehaene e 

Changeux (2004) diferindo apenas num enfoque maior à microbiologia do cérebro. Ele 

começa por criticar Dennett, interpretando a sua teoria (Dennett, 1991) como 

caracterizando a consciência como uma «….elaborate illusion, mediated by the senses 

in collusion with motor output, and suported by social constructions and learning….» 

(p.6). 

 Koch (2004) continua referindo que a sua principal hipótese é a de que a 

consciência emerge do funcionamento do cérebro e define que existem correlatos 

neurológicos específicos da consciência (NCC). O autor considera que a consciência é 

necessária para tarefas novas que requeiram a retenção de informação por alguns 

segundos. Considera que existe uma correspondência entre um estado mental e o seu 

correlato neuronal, mas que o contrário não é verdadeiro. Pode haver vários estados 

neuronais que correspondam ao mesmo estado mental. Considera aberta a hipótese dos 

correlatos neuronais da consciência não se deverem à acção de neurónios específicos, 

mas inclusivamente, da concentração de iões de cálcio intracelular nas dendrites pós-

sinápticas das suas células-alvo. Também refere que a consciência não deve ser um 

mero epifenómeno porque se manteve e desenvolveu, o que aponta para o facto de que a 

actividade do NCC deve afectar outros neurónios que causam comportamentos. Esta 

actividade, no entanto, para ser causal, tem de exercer feedback sobre estádios prévios 

da hierarquia do NCC, e é aqui, que, confessa o autor, começam os problemas, como já 

se viu em relação às teorias da superveniência e emergentistas.  

Tentando contornar estas críticas, o autor refere a suspeita que a actividade do 

NCC e os estados fenomenais parecem ser demasiado diferentes para serem dois 

fenómenos idênticos, vistos de maneira diferente. Deixando em stand-by os problemas 

filosóficos e procurando o NCC, o autor começa então por diferenciar representação 

implícita de representação explícita. A representação explícita é mais profunda que a 

implícita porque é a soma de todas as representações implícitas. A representação 

explícita deve ser invariável aos aspectos do input que não trazem nenhuma informação 

específica à representação (isto é, no reconhecimento, por exemplo, de uma cadeira, a 

célula deve manter-se activa, não importando se a sala está mais iluminada ou às 

escuras, etc.). Este nível de invariância leva a crer que muita informação deve ser 
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deixada de lado, o que acontece, quando mais profundamente se entra no córtex. Dos 

triliões de células do corpo, apenas algumas têm esta característica especial de fornecer 

informação explícita sobre o mundo exterior. Também refere que se um grupo de 

células não codificar explicitamente algum objecto (no entanto, de forma multi-focal), 

nós não podemos ter consciência dele. A actividade do NCC também parece estar ligada 

a uma sincronização cortical que está relacionada com uma competição entre diferentes 

coligações neuronais que são enviesadas pela atenção. Koch (2004) também considera 

que as populares hipóteses que consideram o NCC ligado a sincronizações córtico-

talâmicas (Edelman, 1995, Changeux, 2003) não são tão lineares como aparentam. De 

facto, Koch (2004) argumenta que o NCC de uma percepção consciente corresponde a 

um loop de feedback entre o córtex pré-frontal e os neurónios da zona inferotemporal, 

os lobos temporais medianos e partes do tálamo. Seria a sua actividade vigorosa e 

coerente que permitira a ligação à memória de trabalho e aos centros de planeamento do 

cérebro, conduzindo à percepção consciente. O que seria necessário para a consciência 

era tempo suficiente para a actividade de feedback das áreas frontais do cérebro 

construirem coligações estáveis. Koch (2004), a fim de tentar estreitar o gap entre a 

fenomenologia e a neurociência, cria a hipótese de um homúnculo inconsciente (a fim 

de evitar a falácia do homúnculo, relacionada com a regressão infinita). Este 

homúnculo, instalado na parte superior da hierarquia do cérebro, recebe informação da 

parte de trás do córtex, toma decisões, e direcciona-as para os estádios motores. A nível 

geral de funcionamento, seria como se a parte da frente do córtex «…is looking at the 

back.» (p.304). Este homúnculo levaria a que muitos aspectos, como a tomada de 

decisões, planeamento, criatividade, se encontrassem fora do campo da consciência. 

   Já no domínio da consciência, a sua função seria sumariar o estado do mundo 

externo numa representação compacta e manter essa informação acessível aos estádios 

de planeamento do cérebro o que inclui o homúnculo não consciente. O conteúdo deste 

sumário seria o conteúdo da consciência. Esta dependeria de uma activação de série de 

neurónios estrategicamente colocados entre o mundo interno e o mundo externo. Koch 

(2004) confessa que a sua teoria é então muito semelhante à de Dehaene e Changeux 

(2004) – cujo trabalho será descrito mais à frente - que, sucintamente, referem que o 

primeiro correlato neurológico da consciência é uma amplificação da actividade 

neuronal, suportada pela actividade de feedback dos córtices pré-frontal, cingulado e 

parietal. Assim que esta actividade ultrapassa um certo limiar, acede a uma rede de 

trabalho reciprocamente conectada e aliada a projecções neuronais vastas, que conferem 

acesso à memória de trabalho e outros recursos cognitivos como o planeamento. Este 

aspecto seria uma instanciação neuronal do espaço global de trabalho de Baars (2005). 

            Iremos expor outros autores que contribuíram para que a discussão mente-corpo 

se centrasse entre a ciência cognitiva e a neurofenomenologia, e como vem sendo 

habitual, cada vez mais baseados em achados empíricos que podem ser importantes para 

poder compreender fenómenos importantes como a asma. 

Baars (1998) considera que o conjunto do córtex pode ser visto como um 

sistema largamente distribuído de processos especializados funcionando em paralelo. A 

maior parte deles permanece inconsciente. Estes processos podem cooperar e competir 

para atingir este espaço de trabalho que subentende a consciência. Neste espaço de 

trabalho existiria um contexto, definido como um grupo neuronal estável, constituído 

por processos inconscientes, com acesso especial à consciência. Estes contextos, 

constituídos por vários processos inconscientes interligados, competiriam pelo acesso à 

consciência. Esta competição refere-se à adequação ao mundo exterior. 

 Para Gray (1995) o conteúdo da consciência é uma espécie de “comparador” que 

a todo o momento coloca em paralelo o estado actual do mundo perceptivo com um 
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estado antecipado. O “comparador” observa constantemente se as percepções diferem 

do que foi antecipado e se implicam algo de inabitual que requeira a colocação em 

actividade de esquemas cognitivos. O sistema “comparador” fornece um feedback ao 

sistema activador reticular-talâmico, assinalando que as percepções actuais são 

familiares ou esperadas, ou pelo contrário, inesperadas e novas.  

 Uma das primeiras obras da perspectiva neuropsicológica a abordar ligeiramente 

o self e a consciência foi o «Homem Neuronal» de Jean Pierre Changeux (1984). Nesta 

obra o autor defende um Darwinismo neuronal onde os neurónios teriam de ganhar uma 

competição a fim de estabelecer novas sinapses, em relação com necessidade do meio 

ambiente. Também para este autor, a sensação refere-se à entrada em actividade de 

receptores sensoriais e a percepção seria a fase final desse processo que leva à 

identificação e reconhecimento do objecto. Ele chama, no entanto, de percepção 

primária, àquela directamente ligada aos órgãos dos sentidos e indispensável à sensação. 

Esta percepção primária é determinada pela interacção com o mundo e objecto 

exteriores. Os neurónios envolvidos estão localizados principalmente ao nível dos 

mapas ou homúnculos dos córtices primário e secundário onde se projectam os órgãos 

dos sentidos e pré-existem à interacção com o mundo exterior. A comparação do 

pensamento com o mundo exterior passa pelo canal dos órgãos dos sentidos. Este autor 

associa os aspectos subjectivos a uma relação particular entre os sentidos e os mapas 

corticais internos. 

  Changeux (2003), já com uma teoria mais elaborada sobre as bases biológicas do 

psiquismo humano, começa também por criticar o comportamentalismo referindo que o 

modelo de funcionamento do cérebro baseado no reflexo condicionado parece bastante 

ingénuo e demasiado simples. Ele defende, em contrapartida, que o cérebro se comporta 

como um sistema autónomo que projecta em permanência informação em direcção ao 

mundo exterior em vez de receber passivamente a sua marca. Os seres vivos devem 

conter uma representação do meio-ambiente apropriada à sua sobrevivência. Ao nível 

da célula, trata-se de estruturas moleculares necessárias à captura e ao metabolismo das 

substâncias químicas elementares presentes no meio-ambiente. Com os organismos 

superiores, multicelulares, diferencia-se um órgão especializado na regulação das 

funções internas do organismo, na representação do mundo exterior e na sua 

imbricação: o sistema nervoso. Para este autor, a grande questão sobre a experiência 

humana prende-se com a compreensão de como se produzem cartografias comuns 

partilhadas para as mesmas significações ou os mesmos conhecimentos, em cérebros 

individuais muito variáveis. Este autor, usando uma espécie de neurociência invertida, 

partindo da ciência cognitiva para a neurociência, refere que diferentes categorias 

semânticas (conceito parecido com «janela semântica» de Revonsuo, 2006) 

mobilizariam diferentes estruturas cerebrais. Os conhecimentos seriam armazenados sob 

a forma de uma rede, reunindo neurónios distribuídos em diversas áreas distintas do 

cérebro; por outro lado, a distribuição de essas áreas não seria aleatória mas reflectiria a 

organização dos sistemas sensoriais e motores e a sua contribuição diferencial para a 

significação representada. Estas distribuições territoriais e distintas do córtex cerebral 

seriam o produto de uma longa história evolutiva e genética.  

Para Changeux (2003), um estímulo deve, provavelmente, mobilizar uma 

população de neurónios. Entrementes, cada neurónio particular pode possuir uma 

singularidade própria. Significações diferentes mobilizariam populações diferentes de 

neurónios situados em áreas do córtex que corresponderiam aos traços particulares da 

significação própria do objecto afectadas por um “peso” diferente. Este autor defende, 

que a acção do meio-ambiente sobre o cérebro não se resume a conferir instruções de 

forma passiva e directa. Pelo contrário, a aquisição de conhecimentos é indirecta e 
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resulta da selecção de pré-representações ou de esquemas preliminares ou neuronais (o 

autor não abdica do seu darwinismo neuronal). A actividade espontânea desempenha, 

então, um papel principal como gerador de diversidade de tipo darwiniano. Estas pré-

representações corresponderiam aos estados de actividade espontâneos e transitórios de 

populações de neurónios capazes de formar combinações múltiplas e estão inseridas no 

interior da organização hierárquica e paralela das redes cerebrais, de tal forma que 

sofrem os constrangimentos do contexto particular do qual surgem. Para este contexto 

contam, especialmente, a orientação da motivação bem como a atenção selectiva. Estas 

pré-representações podem criar distribuições de relações funcionais múltiplas 

mobilizando diferentes territórios funcionalmente distintos do nosso cérebro ou saídos 

de diversas fontes de informação sensório-motora. Para este autor, o bebé, desde que 

nasce, projecta pré-representações sobre o mundo que o rodeia de uma forma a princípio 

explícita, através de acções motoras e, seguidamente, de forma tácita, entregando-se a 

jogos cognitivos. Para a compreensão da relação mente-corpo, também, é importante a 

constatação do autor que, ao nível molecular, o mecanismo de selecção por recompensa 

foi implementado como uma acção directa do sinal de recompensa sobre os receptores 

de neurotransmissores post-sinápticos sob a forma de «fechaduras» elementares 

susceptíveis de reconhecerem, simultaneamente, diversas «chaves» dos dois lados da 

membrana. Estas células detectam o sucesso ou o fracasso de determinada estratégia 

motora. Este autor considera que as neurociências da consciência ainda estão no seu 

início mas que a sua tarefa consiste em identificar as arquitecturas neuronais da 

consciência e em determinar, em que medida, tornando consciente a aquisição de 

conhecimentos, elas contribuem de maneira singular para o exame da sua veracidade. A 

consciência mobiliza processos cerebrais autónomos de natureza endógena. Estes 

possuem um estilo projectivo levando à criação da consciência através de uma 

actividade intrínseca espontânea. Esta actividade é produzida por osciladores neuronais 

responsáveis pela capacidade de criar uma unificação do nosso mundo interior com o 

mundo exterior. A consciência dá um acesso global ao passado, ao presente e ao futuro, 

através da simulação (criação de modelos internos da realidade) e de um teste de 

adequação à realidade possível através de neurónios que “vigiariam” as fontes de 

informação, permitindo representar de forma adequada o seu contexto, tanto no espaço 

como no tempo.  

Em resumo, a consciência permite uma confrontação entre a realidade interna e a 

realidade externa. Para explicar os correlatos neurológicos da consciência, o autor 

defende a tese de um espaço de trabalho neuronal que consiste em dois espaços 

computacionais principais. O primeiro seria uma rede composta por processadores 

paralelos de competição distribuídos e funcionalmente encapsulados a que chama de 

neurónios processadores como os que medeiam as entradas sensoriais e enviam 

projecções no sentido ascendente em direcção ao espaço de trabalho global. O segundo 

seria, então, um espaço de trabalho global onde as suas representações canalizariam, no 

sentido descendente, a actividade de um subconjunto de neurónios processadores cujo 

controlo é modulado por projecções descendentes ligando neurónios do espaço de 

trabalho a neurónios processadores mais periféricos, amplificando ou reduzindo 

selectivamente as entradas ascendentes dos neurónios processadores. Assim, uma pré-

representação no seio do espaço de trabalho pode permanecer activa de forma autónoma 

e resistir às modificações da estimulação periférica. A tomada voluntária de decisão 

resultaria da “síntese” de auto-avaliação de programas de acção concorrentes ou mesmo 

alternativos. A realidade psíquica consistira num intercâmbio e relação (não 

necessariamente simétrica) entre estes dois processos. Para a criação de esta realidade 

psíquica humana, contribuiriam três evoluções imbrincadas umas nas outras: a evolução 
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biológica do cérebro que passa por numerosas experiências genéticas por variação, 

selecção e retenção. Seguidamente, intervêm o armazenamento epigenético de objectos 

e eventos, depois a manifestação combinatória e recursiva de conceitos novos no espaço 

de trabalho consciente e a sua auto-avaliação. Por fim, objectos de sentido e conceitos 

são ligados de maneira convencional e arbitrária a sons e partilhados entre indivíduos 

pela linguagem no seio do grupo social. O autor reitera que o nosso cérebro funciona de 

maneira projectiva. O nosso cérebro elabora, em abundância, hipóteses e antecipações 

sobre um mundo que percepciona como mutável, irregular e caprichoso, criando 

categorias mais estáveis e projectando múltiplas «pré-representações» de sentido. O 

autor, a fim de evitar o dualismo cartesiano, considera que a matéria e o pensamento são 

uma e mesma entidade em estados de organização extremamente diferentes no espaço e 

no tempo. O autor ainda defende o reducionismo na medida em que este não trata do 

conteúdo do que é representado mas é antes um método de descrever a realidade de uma 

forma compreensível e comunicável.  

  Changeux e Michel (2006) descobriram, através de uma análise rigorosa do EEG 

(electroencefalograma), estados microfuncionais. Para estes autores, a organização 

temporal de esses estados microfuncionais reflecte a dinâmica da consciência no espaço 

de trabalho global. 

           Outro autor bastante referenciado na relação mente-corpo é Gerald Edelman. 

Este autor (1994) começa por referir que o behaviorismo, embora aparentemente 

monístico, é apenas um dualismo reduzido pela recusa do espírito como objecto 

científico. Por outro lado, defende que alguns autores da área da psicologia (entre os 

quais Freud, pelo menos na sua fase mais tardia), embora se declarem materialistas e 

não dualistas de substância, são, no entanto, dualistas de propriedades, ou seja, ao 

mesmo tempo que consideram que o espírito e o cérebro tiveram origem numa 

substância única, consideram que as propriedades psicológicas devem ser consideradas 

de forma diferente das propriedades neurológicas, nem que seja em termos conceptuais. 

Edelman (1994) considera que, para se livrar desses impasses, deve-se considerar que a 

biologia e a estrutura do cérebro são centrais nesta discussão. Numa crítica ao 

cognitivismo, o autor considera que a chave é a teoria da evolução.  

O mesmo autor começa por referir que a especificidade da matéria que suporta o 

espírito não é a sua composição mas a forma como está organizada. O autor defende a 

hipótese de mapas mentais que estabelecem relações entre os pontos situados nas 

camadas receptoras bidimendionais do corpo e os pontos correspondentes situados nos 

tecidos que constituem o cérebro. Estes mapas vão estruturar as interações entre a 

superfície do corpo e o meio ambiente e criar uma morfologia evolutiva exclusiva do 

cérebro que interage consigo próprio a todo o momento. Edelman acha, de facto, que a 

forma do corpo de um animal é tão importante para o funcionamento e evolução do seu 

cérebro como a forma e o funcionamento do cérebro para o comportamento do corpo. 

Defendendo um darwinismo de grupos neuronais (teoria da selecção de grupos 

neuronais, TSGN), considera que a coordenação selectiva dos padrões de interligação 

entre os grupos neuronais por meio de reentrada constitui a base do comportamento e a 

ponte para a ligação da psicologia à biologia. Esta reentrada é recursiva e gera novas 

alterações nos mapas iniciais. A tríade fundamental de funções cerebrais superiores é 

constituída pela categorização perceptiva, memória e aprendizagem. A expectativa 

significa a situação em que as condições de disparo das estruturas fisiológicas, que 

constituem porções do sistema hedónico, não foram satisfeitas. A memória é o aumento 

específico de uma capacidade de categorização previamente estabelecida.  

A TSGN sugere que, para formar conceitos, o cérebro constrói mapas das suas 

próprias actividades e não apenas dos estímulos externos, como no caso da percepção. 
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O eu e os sistemas internos surgem a partir de interações entre o sistema límbico e 

cortical. É isso que os distingue dos sistemas do mundo exterior que são estritamente 

corticais. Este autor (1994) introduz, no entanto, a ideia que a autoconsciência (ou 

consciência secundária) distingue-se da consciência primária (presente já nos animais 

inferiores) devido a processos reentrantes associados à linguagem simbólica. Para este 

autor, a grande dificuldade em explicar o espírito deve-se a que este surge como 

resultado de interações físicas que cruzam um número extremamente elevado de níveis 

de organização, desde o molecular ao social. Além disso, essas interações são 

frequentemente idiossincráticas e irreversíveis. A consciência elaborada está dependente 

da construção de um eu através das trocas afectivas intersubjectivas. O autor refere que 

um dos limites da sua teoria é que, devido à privacidade dos qualia, estes não são 

acessíveis a outros sujeitos. No entanto, apesar de não conseguir explicar a experiência 

individual, pode fornecer uma descrição satisfatória dos condicionantes da experiência. 

Para este autor, o sentido de tempo é acima de tudo um fenómeno consciente. Uma 

pessoa existe numa linha física de espaço-tempo a quatro dimensões. No entanto, os 

seres humanos individuais providos de intencionalidade, memória e consciência podem 

reunir padrões em determinados pontos dessa linha, e com base nas suas histórias 

pessoais, subordiná-los a uma planificação noutros pontos da mesma linha. Podem, 

então, colocar em prática essa planificação, alterando as relações causais entre os 

objectos de uma forma definida de acordo com as estruturas das suas memórias, como 

se uma parte do espaço-tempo pudesse soltar-se para se ajustar sobre outro. Sem violar 

as leis da física, a consciência permite «saltos no tempo» e algum livre-arbítrio. Esta 

teoria, segundo o autor, tem implicações para a saúde mental. Assim, por exemplo, é 

preferível encarar as doenças mentais como distúrbios da categorização, da memória e 

da integração, em vez de as considerar distúrbios da capacidade de «testar a realidade». 

Neste sentido, a compulsão à repetição implica a procura de uma identidade perceptiva 

entre objectos presentes e passados. Esta ideia será desenvolvida por Ramachandran 

(2011), a propósito da sua tese de que o cérebro não tolera incongruências e procura a 

todo o custo, a constância perceptiva, mesmo que para isso, tenha de colocar de lado a 

realidade externa. Edelman (1994) ainda critica o conexionismo, porque embora permita 

alterações em resultado da experiência, o mecanismo dessa aprendizagem depende de 

um conjunto de instruções e não da selecção. 

 Edelman e Tononi (2000) complexificam a sua teoria introduzindo dados da 

teoria geral da informação, entendendo a informação como a redução da incerteza 

dentro de um leque de alternativas. Assim, defendem a hipótese que a actividade de um 

grupo de neurónios pode contribuir para a experiência consciente se fizerem parte de 

um cluster funcional caracterizado por interações fortes e mútuas. Estas interações ainda 

têm de se localizar dentro de um grupo de neurónios durante um período de centenas de 

milissegundos. Para ser o suporte da experiência consciente é essencial que esse cluster 

funcional seja altamente diferenciado. Os mesmos autores consideram que a 

característica mais específica da consciência é a sua informação. A ocorrência de um 

estado de consciência regula, numa fracção de segundo, um número enorme de 

possibilidades. Este processo regulador representa a integração de uma quantidade 

enorme de informação. Assim, os autores crêm livrar-se do dualismo, referindo que a 

consciência nem é uma coisa nem tampouco uma simples propriedade. 

   Em 2004, Edelman reitera a sua posição referindo que a consciência é um 

processo e não uma coisa. Este processo consiste na realização dinâmica das acções de 

populações de neurónios distribuídas por muitas áreas diferentes do cérebro. Também 

reiterou a origem da consciência em circuitos córtico-talâmicos. A origem da 

consciência estaria ligada a uma interacção dinâmica entre a memória valor-categoria e 
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a categorização perceptiva, estabilizada dentro de períodos de tempo que vão de 

centenas de milissegundos a alguns segundos e que o autor denomina de «presente 

recordado». Este processo possibilita a construção de uma cena complexa e de 

descriminações entre os componentes dessa cena. Denton (2005) considera ter uma 

teoria alternativa em relação à origem da consciência, não baseada nos receptores à 

distância capazes de criar uma “cena” mas antes, nas “emoções primordiais” como a 

fome, sede, etc., baseada nos interoceptores. No entanto, para Edelman (2004) ser 

consciente é ter a capacidade de tomar decisões baseadas em discriminações ou 

distinções multidimensionais. Devido à degenerescência e às propriedades associativas 

dos seus circuitos componentes e grupos neuronais, a actividade do centro dinâmico 

permite que os animais conscientes desempenhem discriminações de ordem superior, 

sendo os qualia, essas discriminações. 

  Estas discriminações não são causadas pela actividade neural mas seriam antes 

uma propriedade simultânea dessa actividade. Esta actividade neural entraria em 

comunicação com a consciência, pois esta é a única forma de informação disponível 

reflectindo os estados neurais de cada animal. A transformação fenomenal proporciona 

um indicador das relações causais sem ser causal. O autor defende o argumento de que 

os qualia são as propriedades do fenótipo e qualquer fenótipo consciente experiencia os 

seus próprios qualia, porque estes são as discriminações realizadas. Enfatizando mais 

elaboradamente o poder da linguagem para a consciência humana, Edelman (2004) 

considera que a aptidão para ligar os signos de um léxico por meios sintácticos aumenta 

extraordinariamente a amplitude da expressão reentrante. 

    Edelman (2006) continua a manter reservas quanto aos poderes causais da 

consciência. Para ele, a grande vantagem é o aumento da capacidade discriminativa. Os 

qualia apenas têm um efeito informativo sobre os estados cerebrais, nomeadamente 

através dos conceitos. 

Outro autor bastante sagaz na forma como articula os achados teóricos e 

empíricos no estudo da consciência e na sua integração mente-corpo, é Ramachandran 

(2011). Este autor começa por referir que nos sistemas biológicos existe uma grande 

unidade entre a estrutura, função e origem. Não se pode alcançar grande progresso no 

estudo de algum destes aspectos se se descurar o estudo dos outros. Por exemplo, em 

relação aos movimentos musculares, o autor explica que os outputs motores dos 

comandos motores dos lobos frontais podem actuar em servo-mecanismo com o 

cerebelo para os músculos, mas sem nos apercebermos, até que algo corra mal (como no 

caso dos membros fantasma), estas mensagens também são enviadas para os lobos 

parietais a fim de serem comparadas com os sinais sensoriais de feedback provenientes 

dos músculos, pele, ligamentos e olhos. Estes sinais têm de coincidir, senão o cérebro 

faz analogias erradas com a sensação de movimento como no caso dos membros 

amputados, pois não recebe sinais de feedback desses membros, como é óbvio. 

 Em relação à percepção de um objecto, o autor considera que esta se deve mais 

a uma identificação com uma acção do que com algum conceito. Uma cadeira, por 

exemplo, tem mais a ver com a adequação a um acto de sentar do que a algo com quatro 

pernas e um tampo. Este autor também descreve várias formas de percepção, algumas 

que não chegam a passar pelos processos discriminativos, mas atalham directamente 

para a amídgala, principalmente quando os estímulos são considerados muito 

importantes. A amídgala trabalha em conjunto com memórias adquiridas e outras 

estruturas do sistema límbico, a fim de encontrar um significado para o estímulo. Se não 

for importante, nada se passa. Se for importante, os sinais da amídgala passam para o 

hipotálamo que liberta hormonas, activa o sistema nervoso autónomo e prepara o 

organismo para uma acção apropriada, seja comer, lutar, fugir ou imobilizar-se. Em 
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conjunção com os lobos frontais também origina outros sentimentos como arrogância, 

orgulho, etc. Referente a este aspecto, Siegel (1999), embora com uma teoria de base 

mais sistémica, defende uma ideia similar ao hipotetizar que em estados de excitação 

excessiva, o processamento “superior” pode ser desligado e que a direcção do fluxo de 

energia dentro do cérebro (especialmente nas regiões orbitofrontais) é mais determinado 

pelas entradas vindas dos centros de processamento “inferiores” do tronco cerebral, dos 

circuitos sensoriais e das estruturas límbicas do que pelas entradas vindas do córtex. 

Deste modo existe inibição das percepções e pensamentos superiores a favor da 

dominância de entradas somáticas e sensoriais mais básicas. Damásio (2010) acrescenta 

que qualquer “estímulo emocionalmente competente” pode ligar um destes circuitos 

mais arcaicos, menos discriminativos e assim, adiantamos nós, dar lugar a alguma 

reacção psicossomática. Siegel (1999) fala da diferença entre representação sensorial 

que possui pouca categorização, ao contrário da representação perceptiva que é uma 

representação muito mais categorizada, já que é um segmento de informação que 

representa uma experiência sensorial associada à memória passada e a generalizações 

nos modelos mentais derivados da experiência. Mas este mesmo autor adverte-nos para 

a possibilidade da representação sensorial poder ser considerada um símbolo, já que não 

é ainda o fenómeno em si mesmo (por exemplo, o frio) mas uma representação do frio, 

porque provém de receptores que detectam a temperatura na nossa pele. Para o mesmo 

autor, a dissociação deve-se à não integração na consciência destes estados corporais ou 

sensoriais.  

           No entanto, ainda segundo Ramachandran (2011), a nível da relação entre os 

sistemas paralelos de tratamento da informação, algum destes caminhos pode estar 

danificado e dar lugar a síndromas estranhos. O sujeito pode reconhecer o objecto mas 

ser incapaz de ligar-lhe o seu valor emocional (síndroma de Capgras) ou não reconhecer 

o objecto, mas conseguir atribuir-lhe o seu valor emocional (agnosia). O autor também 

dá o caso da sinestesia. Quando se toca em alguém, essa informação passa para o seu 

córtex somatossensotial 1 (S1). No entanto, quando essa pessoa toca em diferentes 

texturas, um mapa vizinho S2, é activado. A ínsula mapeia os sentimentos internos do 

corpo e recebe sensações de células receptoras do coração, pulmões, fígado, etc, assim 

como receptores especializados na pele que detectam, por exemplo, calor, frio, dor e 

sensualidade. Estas sensações são internas e correspondem aos elementos primários do 

nosso estado emocional.   

          Sendo um órgão central nos estados emocionais, a ínsula envia e recebe sinais de 

outros centros emocionais como a amídgala, o sistema nervoso autónomo e o córtex 

orbitofrontal. Nas pessoas normais estes circuitos são activados em objectos 

emocionalmente importantes. Mas imaginando um hiperfuncionamento do circuito S2, 

ínsula, amídgala e córtex orbitofrontal, as pessoas teriam as mesmas sensações 

emocionais ao tocar em texturas exteriores. 

           O autor também dá especial importância aos neurónios-espelho para as nossas 

características humanas. Apesar de estarem presentes nos animais, estão mais 

desenvolvidos nos seres humanos. Podem estar envolvidos no autismo e a sua 

deficiência pode explicar a falta de empatia, ausência da teoria das outras mentes e 

consequentemente, problemas no desenvolvimento da mente, nomeadamente, dos seus 

traços reflexivos. No entanto, o autor coloca a questão de que porque é que estes 

neurónios não nos controlam e não estamos sempre a imitar ou sentir o que os outros 

sentem? Argumenta que isso pode dever-se ao facto de um sinal nulo da pele e 

ligamentos bloquear os sinais dos neurónios motores de chegar à consciência. Este autor 

considera que os neurónios-espelho podem ajudar a explicar a sensação da auto-

consciência se assemelhar a estarmos conscientes de que outras pessoas estarem 
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conscientes de nós. A principal tarefa dos neurónios-motores consiste em transformar 

um mapa numa dimensão, como o movimento de uma pessoa, noutra dimensão, como 

os mapas motores do cérebro do observador, que contém programas para movimentos 

musculares. Estes neurónios libertam-nos do poder genético, para podermos aprender 

uns com os outros. Assim, para o autor, a sensação de ser um self integrado e 

corporalizado depende de uma troca contínua de sinais entre o cérebro e o resto do 

corpo e, graças à empatia, troca de sinais entre o self e os outros. No entanto, porque 

não perdemos a privacidade? O autor especula que a dada altura, este sistema de 

neurónios espelho deve-se ter virado para dentro, distinguindo as nossas acções e o 

nosso sentir, das acções e do sentir dos outros. 

              Confessando uma inteira concordância com Freud, Ramachandran (2011) 

considera que as nossas preferências têm sempre a ver com protótipos primários, mais 

salientes afectivamente, mas menos descriminados cognitivamente. Assim, a percepção 

é um processo muito parecido com a resolução de puzzles. Quando se olha para uma 

imagem, o nosso cérebro está constantemente a resolver ambiguidades, testar hipóteses, 

procurando padrões e comparando a informação corrente com memórias e expectativas. 

Assim, quando percepcionamos, é como se estivéssemos a alucinar. A única diferença 

reside no facto da estabilidade do objecto externo percepcionado ajudar a ancorar a 

imagem. 

             O autor ainda considera que as representações de primeira ordem apenas 

permitem um número limitado de reacções. Por isso o cérebro humano criou meta-

representações, que são representações das representações de primeira ordem 

organizadas de forma a poderem criar um reportório de acções maior e respostas mais 

sofisticadas, incluindo a linguagem e o pensamento simbólico. Estas 

metarepresentações estão ligadas a um sentido de self e ajudam-nos a encontrar 

significado no mundo exterior, material e social. Estas metarepresentações podem estar 

danificadas sem que o sujeito se aperceba levando à hipótese do self unificado ser uma 

ilusão. Também, tal como Freud postulou, apenas uma parte do self parece ser 

consciente. Para Ramachandran (2011), o cérebro não suporta incoerências e quando a 

imagem corporal não coincide com os imputs sensoriais do corpo, somáticos ou visuais, 

pode conduzir a uma desordem do self como unidade. Assim, o autor reconsidera o 

termo de projecção de Freud como uma desesperada tentativa de exteriorizar 

sentimentos que não pertencem ao self, colocando-os nos outros. O self é assim uma 

criação biológica e cultural e tem de estar bem integrado nesses parâmetros, para não 

haver patologias. Mas quando existe fraca separação eu-outro, também pode levar a 

anomalias como o autismo. Esta teoria também pode explicar os ataques de pânico. 

Como o cérebro não suporta incoerências, quando sente uma activação do sistema 

nervoso autónomo como sinal de perigo ele tem de encontrar uma fonte de perigo. 

            Em relação ao livre-arbítrio, o autor considera-o ligado ao giro supramarginal, 

que é o lugar relacionado com a antecipação das acções. 

 Interessante notar as semelhanças com a teoria de Imbasciati (2002). Enquanto 

este defende que o ser humano só passa para a posição depressiva (tomada de 

consciência das suas limitações) se achar que vale a pena, ou seja, que tem poder para 

transformar o mundo externo, Ramachandran (2011) defende que o cérebro só aceita a 

realidade se não houver incongruências. Juntando a outras teorias já anteriormente 

citadas, fica a impressão que o cérebro é um órgão muito falível, cuja principal função é 

descriminar o mais rapidamente possível uma solução para o sujeito, face à necessidade. 

Não estamos no “princípio do prazer” mas estamos no princípio da sobrevivência, que 

só indirectamente está ligada ao prazer.  
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  Agora iremos expor uma série de autores que, contrariamente aos anteriores, 

acentuam outro aspecto para a origem da consciência: a emoção ou sentimento. 

  Susan Greenfield (2001) começa por referir que se Dennett resolveu o problema 

do self considerando que não existe um self duradouro, por outro, as emoções são 

sempre sentidas da mesma maneira por um self, criando-se aqui uma falácia. Assim, 

refere que as emoções estão relacionados com o self, em justaposição. Quanto mais 

intensas as emoções, maior o abandono da sensação de self, e vice-versa. As emoções 

são a forma mais básica de consciência. O facto de que cada momento de consciência 

seja único deve-se à forma como apreendemos o mundo: uma mistura entre a 

significância do objecto e a força da estimulação. A consciência seria uma necessidade 

fisiológica porque o seu papel parece ser o de regulador da interacção bidirecional entre 

o sistema nervoso e o sistema imunológico. Para a mesma autora (2001) parece 

improvável que a anarquia reine e as reacções químicas locais em circuitos diferentes se 

dêm sem ter em conta o estado do organismo como um todo, pois nesse caso o corpo 

receberia mensagens misturadas. Pode-se pois deduzir da teoria desta autora que as 

emoções são um regulador entre o cérebro e o corpo. 

  Joseph LeDoux (2000) numa obra que se dedicou basicamente ao estudo do 

medo, descobriu que existem dois sistemas de informação que decorrem no nosso 

cérebro, em paralelo, cuja predominância decorre da intensidade dos estímulos: uma via 

talâmica e uma via cortical. Ele questiona-se porque é que existiria uma inteligência 

emocional, desligada das funções neocorticais. De facto, nos animais primitivos as 

percepções sensoriais projectadas às regiões corticais são muito fracas quando 

comparadas com as projecções às regiões subcorticias. O autor considera que esta via 

subcortical encontrada nos mamíferos não é uma relíquia evolutiva, já que os milhões 

de anos em que coexistem levariam a uma extinção dessas vias. Para o autor a vantagem 

dessa via subcortical é o tempo. Um estímulo emocional, quando chega ao tálamo, pode 

ser enviado directamente para a amídgala, ou enviado para o córtex sensorial e só 

depois para a amídgala, a fim de causar a reacção emocional. Só que, de facto, a 

primeira via ganha um tempo significativo em relação à segunda, que pode ser decisivo 

face a um estímulo ameaçador, mas também, como se verá, poderá causar problemas 

relacionados com a ansiedade.  

Para o autor, para se passar de uma reacção emocional para uma experiência 

emocional consciente, pelo menos em relação ao medo, é preciso haver três factores; em 

primeiro lugar, os aspectos da experiência emocional têm de ser representados na 

memória operativa. Em segundo lugar, têm de haver mediação da amídgala; os 

mecanismos cognitivos “como se” (as representações motoras e sensoriais do corpo), 

não conseguem compensar esta carência. Em terceiro lugar, tem de haver um feedback 

do organismo, pelo menos dos mecanismos “como se”, e que estes tenham de ser 

aprendidos pelo feedback da vida real. Para este autor, o organismo é essencial para uma 

experiência emocional, seja porque fornece sensações que fazem com que uma emoção 

seja sentida de uma certa maneira nesse momento, seja porque antes proporcionou as 

sensações que criaram as recordações sobre o modo como se sentiram as emoções 

específicas do passado. Ainda segundo LeDoux (2000) quando as vias talâmicas são 

dominadas ou desligadas das vias corticais, os indivíduos podem formar recordações 

emocionais a partir de eventos de estímulo que não coincidem com as suas habituais 

percepções conscientes do mundo, mediadas pelo córtex. Ou seja, uma vez que as vias 

talâmicas de acesso à amídgala conduzem ao sistema sensorial, antes de as percepções 

conscientes se formarem ao nível do córtex, o processamento que tem lugar através 

destas vias subcorticais (que apenas pode representar aspectos e fragmentos de 

estímulos) não coincide necessariamente com as percepções que têm lugar no córtex. 
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Tais indivíduos teriam percepções muito pobres acerca das suas emoções. Ainda 

poderia haver sujeitos onde o hipocampo estivesse desligado das projecções talâmicas e 

corticais à amídgala, levando a que estes indivíduos que exprimissem emoções 

inadequadas ao contexto imediato, nomeadamente, o contexto social. 

  Especificando mais estas áreas cerebrais, Johansen (2010), num estudo com 

ratos, descobriu que o medo pode ser condicionado ao se juntar a um estímulo neutro, 

um estímulo aversivo. O autor postula que este fenómeno diminui quando se estimula o 

circuito da substância cinzenta periaquedutal para a amídgala durante a apresentação de 

um estímulo, concluindo que a substância cinzenta periaquedutal pode ser importante 

para a extinção do medo condicionado.  

            Estes processos podem ajudar a perceber a alexitimia, onde, mais do que não 

existirem palavras para as emoções, o que existem são emoções ou outros processos 

afectivos que possuem ligação deficiente à consciência. Por exemplo, se os estímulos 

tenderem a ir directamente para amídgala, o sujeito tem tendência a experenciar 

ansiedade com estímulos neutros. Na asma estarão envolvidos, provavelmente 

processos ainda mais arcaicos, onde, devido à imaturidade do cérebro, esses estímulos 

ainda não conseguem projectar-se (formular-se) no exterior, reagindo apenas a agentes 

internos. 

 Jack Panskepp (1998) começa por referir que o estudo das emoções tem sido 

bastante negligenciado pela neurociência. Designa assim a sua pesquisa como 

neurociência afectiva. Ele refere que as nossas emoções reflectem a nossa capacidade de 

experienciar subjectivamente os nossos estados neuronais. O mesmo autor alerta para a 

vantagem de que, se no estudo dos humanos, a subjectividade levanta grandes questões, 

já a nível do estudo das emoções nos animais, os problemas resumem-se a algumas 

dificuldades conceptuais. Panskepp (1998) continua referindo que a consciência afectiva 

pode não ser tão importante para estudar respostas emocionais rápidas como as 

estratégias psicocomportamentais. Assim, o aparelho cognitivo humano estaria mais 

apto a encurtar, prolongar ou modificar as tendências emocionais mais genéticas, que 

possuiríamos em comum com os outros animais. 

 Para o mesmo autor, o self situa-se nos circuitos arcaicos do mesencéfalo. Isto 

porque a estimulação dos mesmos circuitos em nós ou noutros animais inferiores 

despoleta as mesmas emoções. Este autor liga a emoção à motivação, concluindo então 

que os circuitos da emoção têm conexões recíprocas com os mecanismos cerebrais que 

elaboram a tomada de decisão de ordem superior determinando os processos emotivos e 

a consciência. Jack Panskepp (1998) refere que a primeira forma de consciência pode 

estar ligada ao aparecimento, da intenção, que para o autor equivale aos sistemas 

motores primários da substância cinzenta periaquedutal e do mesencéfalo que a 

envolve. Assim, não só o sistema arcaico da representação de si controla o tónus motor 

das respostas orientadas elementares, mas esses ritmos podem também variar em função 

de uma vasta gama de influxos reguladores. Ou seja, a sua interacção como circuito 

emocional elementar é muito forte. De forma geral, os sentimentos emocionais são 

susceptíveis de emergir logo que uma parte dos sistemas sensoriais e emocionais 

endógenos situados no cérebro (que recebem os influxos directos do mundo exterior) 

interajam com os ritmos modificadores das respostas neuronais, provindos do self. Esta 

estrutura seria básica para todas as outras formas de consciência. A consciência primária 

não seria tanto a constatação dos elementos do exterior, mas o sentimento inexprimível 

de fazer a experiência de si como actor dos acontecimentos que percebemos no exterior.   

Damásio (1984), investigando a orientação do comportamento e da tomada de 

decisões, acaba por concluir que estes são orientados por sentimentos produzidos por 

estados físicos do corpo. Existe, então, uma correspondência entre estados do corpo e o 
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resultado de acontecimentos no mundo. Quando existe qualquer situação perturbadora, 

o cérebro manipula o corpo para registar esse sentimento (a maior parte das vezes, sem 

que o sujeito tenha consciência disso) que fica então associado às circunstâncias que o 

produziram. Quando as mesmas circunstâncias ocorrem, o cérebro projecta então esses 

sentimentos sobre essas circunstâncias, revivendo então as sensações físicas do 

acontecimento. Estes sentimentos ajudariam à tomada de decisão e à orientação do 

comportamento. No entanto, em nosso entender, conjuntamente como os mecanismos 

propostos por LeDoux, também poderia levar a perceber a dificuldade de aceder 

conscientemente a fenómenos traumáticos. Mas vale a pena observar mais 

detalhadamente a obra de Damásio, pois avança bastante na compreensão da relação 

mente-corpo, introduzindo as questões da emoção e do afecto na relação com a 

consciência, no campo das neurociências.  

Damásio (1984) começa por defender a hipótese dos “marcadores somáticos” 

como introdução à importância do corpo para a compreensão da mente, numa vertente 

evolutiva. O corpo serviria como aferição para todo o psiquismo. O mesmo autor 

começa por enunciar alguns postulados básicos, nomeadamente; em todos os 

organismos complexos e alguns simples, a maior parte das acções tendem a ser 

espontâneas, reactivas, reflexas e não deliberadas; os sinais vindos de diferentes fontes 

sensoriais não se ligam directamente uns aos outros nem directamente aos controlos 

motores. Pelo contrário, estes fluxos de sinais, embora se reúnam em alguns vértices, 

possuem sempre um circuito de projecção em sentido inverso; a memória refere-se a 

padrões de disparo que regressam aos córtices sensoriais iniciais a fim de obter um 

esboço da imagem. O mesmo autor (1984) refere que a reacção emocional produz 

objectivos como o fugir a um predador ou exibição de raiva em relação a um 

competidor. No entanto, posteriormente existira sensação de emoção em relação ao 

objecto que a desencadeou, a percepção da relação entre objecto e estado emocional do 

corpo onde a consciência do processo proporcionaria uma estratégia de protecção 

alargada. Nas suas próprias palavras (1984), «…suspeito que o cérebro não prevê os 

estados do corpo com rigor algorítmico, mas antes, fica a aguardar que o corpo lhe 

comunique o que realmente sucedeu.» (p.171). Este autor ainda refere que, ao nível 

neural, os marcadores somáticos dependem da aprendizagem dentro de um sistema que 

possa associar determinados tipos de entidades ou fenómenos com a produção de um 

estado do corpo, agradável ou desagradável. Quando uma opção leva a castigo e a 

estados dolorosos, o sistema de marcador-somático adquire a representação desta 

ligação. A posterior reexposição do organismo à mesma opção leva à reprodução do 

estado corporal e servir de aviso às consequências negativas advindas de tal opção, 

podendo a percepção ser inconsciente.  

Damásio (1984) localiza esse sistema nos córtices pré-frontais, porque recebem 

sinais de vários sectores biorreguladores do cérebro humano além de ser coextensivo 

com as emoções secundárias. Também recebem sinais de todas as regiões sensoriais 

onde se formam as imagens que constituem os nossos pensamentos, incluindo os 

córtices somatossensoriais. Nestes, os estados do corpo, passados e presentes, são 

constantemente representados, quer os sinais tenham origem nas percepções 

relacionadas com o mundo exterior ou em pensamentos que estejamos a ter sobre esse 

mundo, quer aos acontecimentos do corpo propriamente dito. Posteriormente, Damásio 

(1984) coloca ênfase na questão destes mecanismos corporais (ou representativos do 

corpo) serem activados sem chegarem à consciência, nem dependerem da vontade. 

Também refere que para actuar sobre o meio ambiente – as acções são evolutivamente 

primárias - é necessário sentir esse meio ambiente. A percepção é assim tanto uma 

actuação como receber sinais sobre o meio ambiente. Refere também o autor que o 
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organismo precisa da interacção com o meio ambiente a fim de manter a sua 

homeostase e tem de se alterar activamente a fim de obter a melhor interacção possível. 

No entanto, este autor acautela referindo que a mente não se encontra no corpo, mas que 

este contribui para o cérebro com um conteúdo essencial para o funcionamento da 

mente normal. De facto, o autor refere ainda que o desenvolvimento da mente 

corresponde ao desenvolvimento de representações que teriam sido constituídas 

primeiramente, por imagens do corpo em funcionamento, designadamente externas 

(movimento), ou internas (regulando o estado visceral). Assim, os organismos teriam 

começado por representar o exterior em termos das modificações que aquele produz no 

corpo, ou seja; representar o meio ambiente através da modificação das representações 

primordiais do corpo sempre que houver uma interacção entre o organismo e o meio 

ambiente. Ainda para Damásio (1984), a maior parte das interações com o meio 

ambiente ocorre em algum local dentro do limite do corpo e são processadas por 

referência ao mapa geral do limite do corpo (seja o órgão da visão ou do tacto, por 

exemplo). Assim, os sinais do exterior seriam duplos; algo que se oiça ou veja, por 

exemplo, excita o órgão do sentido como sinal não corporal e, em simultâneo, como 

sinal também corporal. O primeiro conjunto de sinais provém do corpo, com origem no 

local específico do órgão sensorial específico em causa e seria transmitido ao complexo 

somatossensorrial e motor que representa o corpo. O segundo provém do órgão 

específico e é representado nas unidades sensoriais adequadas à modalidade sensorial. 

No caso da visão, este segundo sinal envolveria os córtices visuais iniciais e os colículos 

superiores. Assim, o cérebro processa sinais acerca da actividade do organismo num 

local específico do mapa de referência ao corpo e, ao mesmo tempo, de pormenores 

sobre o objecto estimulador. No princípio, não haveria tacto ou visão, mas sim, a 

sensação do corpo a tocar ou a ver, por exemplo. Hoje em dia, esta função passou para 

background (de facto, a sensação corporal, a não ser em casos de anomalia, como a 

alergia, não deve constituir a prioridade de qualquer organismo). Em organismos 

simples, a par com um antepassado do sentido do corpo que provém do limite corporal, 

ou pele, existem antepassados de sentidos específicos onde todo o limite corporal pode 

reagir aos estímulos luminosos, mecânicos ou a vibrações. No funcionamento 

perceptivo regular, o sistema somatossensorial e o sistema motor estão envolvidos a par 

do sistema sensorial adequado aos objectos que são percebidos. Isto acontece mesmo 

quando o sistema sensorial em questão é a componente exteroceptiva (virada para o 

exterior) do sistema somatossensorial. Acresce ainda que, o objecto, criando uma 

resposta corporal subsequente ao seu valor emocional, reactiva novamente o sistema 

somatossensorial. 

 Damásio (2000) refere o caso de um paciente que ainda conseguia aprender 

apesar de afectado por vasta destruição do hipocampo e da amídgala, zonas 

responsáveis pela memorização de factos novos. Conclui, então, que esta aprendizagem 

só se poderia dar através da retenção cerebral relacionada com as acções e 

comportamentos do sujeito. Esta ideia abre, então, as portas para perceber que existem 

vários sistemas de representação e aprendizagem no ser humano, alguns deles baseados 

no funcionamento do corpo. Damásio (2000) defende que, para organismos mais 

arcaicos, os estados internos terão sido os reguladores da vida e não teriam necessitado 

de representações; produziam acções vantajosas interna e externamente. Por exemplo, 

no interior de uma simples célula, a regulação da vida ocorre na avaliação de um perfil 

químico dentro da fronteira celular. Esta actividade implica um conhecimento 

inconsciente das acções a tomar. Estas acções apenas fazem sentido na medida em que 

resultam da percepção de um desequilíbrio visando alcançar um novo equilíbrio. Um 

dos requisitos desta arquitectura é a existência de memória celular. Assim, os 
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organismos simples, vivendo em ambientes benignos, apenas necessitam de dispositivos 

sensoriais, disposições para responder ao detectado sensorialmente e meios para 

executar a resposta apropriada. No entanto, os cérebros ampliam essas competências. O 

aparecimento de representações do ambiente conferiu vantagem aos seus possuidores. O 

que Damásio alerta é que não existe representação ambiental sem um correspondente 

estado corporal. Não é possível escapar à afectação motora e emocional do organismo 

pois esta afectação faz parte da construção de uma mente.  

O mesmo autor (2000), ao analisar o sistema somatossensorial, refere que este 

não se deve referir apenas às noções de tacto ou de sensações musculares ou articulares. 

Separa, então, o sistema somatossensorial em três subsistemas que deverão ter emergido 

em momentos diversos da evolução; o milieu interno e visceral; a divisão vestibular e 

músculo-esquelética e a divisão da sensibilidade táctil refinada. Estes três sistemas 

actuam mais ou menos em conjunto, mas o primeiro sistema está sempre em 

funcionamento. Os mapas sensório-motores relativos ao objecto causam modificações 

nos mapas que representam o organismo, bastando que para isso o estímulo-objecto seja 

emocionalmente competente (Damásio 2010), ou seja, capaz de promover a resposta do 

organismo. Um objecto pode ser emocionalmente competente (Damásio, 2010) por 

razões evolutivas ou por experiência individual. Basta que o cérebro associe, a um 

objecto, uma certa emoção. 

 Para Damásio (2003), o termo emoção envolve processos tão díspares como as 

reacções de uma paramécia a estímulos nocivos; como se aquelas reacções fossem 

equiparáveis às típicas emoções humanas. Para este autor, a ciência moderna está a 

confirmar como facto que os organismos vivos são dotados de um sistema de reacção (a 

emoção) a diferentes objectos e acontecimentos. As emoções teriam sido construídas a 

partir de reacções simples que promovem a vida do organismo e adoptadas pela 

evolução. Essas reacções poderiam ter começado como simples aproximações ou 

retraimentos, excitações e quiescência. 

 A homeostasia, que seria o conjunto de respostas que protegeriam o indivíduo e 

seriam reguladas automaticamente pelo organismo, nomeadamente com uma enorme 

expressão genética, compreende vários processos: o metabolismo, os reflexos básicos, o 

sistema imunitário, a dicotomia prazer/punição (através de sinais nociceptivos, por 

exemplo), as pulsões e as motivações e, por último, as emoções. No entanto, todos estes 

processos homeostáticos e reguladores da vida, mais ou menos recentes em termos 

evolutivos, comportam um mesmo esquema; mudança no ambiente em que o organismo 

se encontra. Estas mudanças podem ser interpretadas como ameaças ou melhorias; as 

respostas são vistas como destinadas a melhorar a situação do organismo. 

  As emoções seriam respostas mais complexas embora não evoluam a um ritmo 

suficientemente rápido para que hoje todas possam ser consideradas como adaptativas. 

Para Damásio (2003), a reacção da paramécia ao avaliar um perigo e reagir em 

conformidade já é um esboço da emoção assim como a multiplicidade de reacções da 

Drosophila Melanogaster dotada de um pequeno sistema nervoso. 

  No entanto, o cérebro tornou-se uma enorme vantagem evolutiva já que permite 

atingir altos níveis de elaboração e coordenação a partir de colecções de respostas 

reflexas que são as emoções. 

   Damásio (2003) refere que o fluir dos conteúdos mentais provoca respostas 

emocionais que ocorrem no corpo ou nos mapas cerebrais correspondentes, conduzindo 

aos sentimentos onde haveria uma retroacção. 

           Damásio (2003) também refere que a evolução parece ter construído a 

maquinaria da emoção e do sentimento a prestações, começando por construir, primeiro, 

mecanismos para a produção de reacções a objectos e circunstâncias e só depois os 
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mecanismos para a produção de mapas cerebrais que representariam essas reacções e 

seus resultados. Assim, no princípio, existiu a emoção e no princípio desta foi a acção. 

A esta acção, nós chamamos sensação; uma acção local. 

Ainda segundo Damásio (2003) as fibras dos nervos periféricos e as projecções 

neurais que conduzem informações sobre o estado interior do corpo para o cérebro não 

terminam no córtex somatossensorial primário (que recebe sinais ligados ao tacto ou à 

vibração) mas sim no córtex da ínsula, onde se encontram os correlatos da emoção. 

Assim, a região cerebral ligada à emoção está também ligada aos sinais relacionados 

com, por exemplo, a temperatura do corpo, a dor, o corar da pele, os arrepios, as 

comichões, as sensações viscerais e genitais, o estado da musculatura lisa dos vasos 

sanguíneos e das paredes das vísceras, o pH local, o nível da glicose, a osmolalidade e a 

presença de agentes inflamatórios. Damásio parte desta observação para descrever a 

neurobiologia do sentimento e refere que o cérebro de um organismo que sente é ele 

mesmo criador de estados corporais que evocam sentimentos quando esse organismo 

reage a objectos e situações com emoções ou apetites. Nesse sentido, por exemplo, uma 

diminuição na concentração de água tanto leva à sensação de sede como à preservação 

de água. De facto, o autor que temos vindo a seguir (Damásio, 2003) refere o caso da 

Ophiocoma Wendtii, uma estrela friável que, com um sistema nervoso primitivo, 

consegue reagir rapidamente à presença de um predador, através da modificação de uma 

parte especializado do corpo (lentes de cálcio) que transmitem os impulsos para o 

sistema nervoso central. Assim, pode-se pensar que existem células que fazem parte de 

um sistema mais antigo ligado a modificações gerais no sistema ambiental e não à 

forma e quantidade de objectos específicos. Existem, assim, organismos simples com 

sensibilidade corporal e não equipados com sondas sensoriais especializadas. 

   O mesmo autor (2010) começa por fazer a distinção entre células eucarióticas 

(dotadas de um núcleo) e bactérias (seres unicelulares cujo ADN ainda não se agrupa 

num núcleo definido) que se encontram num degrau mais baixo da evolução. Estes 

organismos que são os primeiros organismos verdadeiramente independentes têm, no 

entanto, de, sozinhos, desempenhar muitas tarefas que são atribuídas a células 

especializadas em mecanismos pluricelulares. Tudo o que estas células precisavam para 

transmitir os seus genes era: sensação do interior e exterior do organismo e um 

programa de resposta e movimento. Damásio refere que o que orienta os organismos 

primitivos são os parâmetros químicos. No entanto, parece tentador especular se estas 

respostas a estes parâmetros ainda orientam a nossa vida, pelo menos em casos 

especiais, como é o caso das manifestações psicossomáticas. Por exemplo, uma reacção 

normal ao perigo, em casos normais, deve consistir num comportamento de luta ou fuga 

mas, acreditando em Damásio, inibidas essas respostas, o corpo poderia responder com 

uma «emoção», uma acção ou sensação mais arcaica como alterações de parâmetros 

químicos que levariam, por exemplo, a hipertensão, úlceras ou alergias. 

Especulações à parte, Damásio (2003), refere que a particularidade dos neurónios 

reside na capacidade de influenciar outras células e que, por isso, existem para benefício 

de todas as células do corpo. No entanto, nos cérebros das criaturas complexas como 

nós, a rede de neurónios imita as partes do corpo às quais pertencem, acabando por 

representar o estado do corpo, constituindo um duplo neural do corpo. Estas imagens 

mapeadas do corpo conseguem influenciar o próprio corpo que as mapeou. Parece 

estarmos a um passo de perceber a relação entre o físico e o psíquico, se considerarmos 

os mapas corporais como a substância mental. No entanto, como veremos e como 

Damásio admite, falar de mapas mentais não é o mesmo que falar de mente, 

principalmente consciente, pelos motivos filosóficos referidos anteriormente.  
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 Ainda interessante e difícil é pensar neste tipo de relação; de facto, as imagens 

mapeadas de objectos não costumam influenciar esses objectos. Mas na relação cérebro-

corpo, isto acontece. É complicado pensar num tipo de relação onde causa e efeito se 

misturem; onde corpo e imagem corporal interactuem. Também, é curioso pensar que, 

devido à fronteira existente nas portadas sensoriais, a representação do mundo exterior 

ao corpo apenas pode penetrar no cérebro através do próprio corpo, através de uma 

parte da sua superfície. E, também, a influência top-down cérebro-corpo se pode 

verificar pelo facto de o cérebro poder transformar e simular estados corporais, e que, os 

sinais cérebro-corpo, tanto neurais como químicos consistem em ordens para alterar o 

corpo a fim de manter o equilíbrio. O autor aponta as reacções corpo-cérebro como o 

início de um arco ressonante bidireccional entre os estados corporais e os estados 

cerebrais. O mapeamento cerebral do estado do corpo e o estado efectivo do corpo, não 

se afastando muito, criam uma espécie de fusão. Refere, então, que a sensação de que 

algo está a decorrer no corpo está ligada a esse arranjo funcional. Por exemplo; um 

ferimento mapeado no tronco cerebral e interpretado como dor desencadeia uma série 

de reacções dirigidas ao corpo. As reacções iniciam-se no núcleo parabraquial e são 

executadas nos núcleos de substância cinzenta periaquedutal, provocando estes uma 

reacção emocional e uma mudança no processamento dos sinais de dor, alterando de 

imediato o estado do corpo e, por sua vez, o mapa  do corpo que o cérebro fará a seguir. 

  Ao explicar os arcos «como se», Damásio (2010) refere que as áreas integradas 

neste processo desempenham um duplo papel somatomotor. Este facto sugere que, 

mesmo nos seres humanos evoluídos, a recepção de estímulos do corpo e a acção 

permanecem ligadas ou fundidas. O autor vai, então, definir as emoções como 

programas complexos de acções modeladas pela evolução. Estes programas possuem 

um componente cognitivo mas são, essencialmente, acções levadas a cabo dentro do 

nosso corpo. Note-se a semelhança de estas investigações com a chave de inervação de 

Freud (1905/1996) onde as emoções estariam ligadas a processos arcaicos do organismo 

que no passado foram, de alguma forma, importantes.  

De facto, Damásio (2010) chama a atenção para o papel duplo das portadas 

sensoriais; construção da perspectiva e dos aspectos qualitativos da mente. Refere a 

percepção como um processo que estabelece uma relação entre o conteúdo mental que 

descreve o objecto e o que corresponde à parte do corpo implicada na respectiva 

percepção. Exemplifica com o facto de que vemos com os olhos mas também nos 

sentimos a ver com os olhos. No entanto, ao explorar essa questão, refere o papel do 

movimento, nomeadamente o muscular. Damásio (2010) volta a referir que as 

alterações nas portadas sensoriais apenas têm de significar que ocorreu um 

envolvimento entre um organismo e um objecto; não precisam de transmitir nada acerca 

do objecto envolvido. Assim, refere que o componente da portada sensorial pertence à 

estrutura do organismo, ou seja, ao proto-eu. O proto-eu é um conjunto de mapas que 

permanecem ligados interactivamente à sua fonte. Conclui que a alteração decisiva do 

proto-eu tem a ver com a ligação contínua provocada pelo objecto que está a ser 

apreendido. A ligação ocorre em estreita proximidade temporal com o processamento 

sensorial do objecto. Sempre que o organismo encontra um objecto, o proto-eu é 

alterado. Tal deve-se à necessidade de o cérebro adaptar o corpo de forma adequada, 

para mapear o objecto. Além disso, é preciso relembrar que os resultados dessa 

adaptação, bem como o conteúdo da imagem mapeada, interagem com o proto-eu. 

Assim, a presença de um objecto é sentida. Este processo torna o eu material, no 

protagonista. 

O autor em apreço (2010) fala, então, de uma fusão funcional entre os estados do 

corpo e os estados perceptuais, já que os neurónios encarregados de transmitir ao 
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cérebro sinais acerca do interior do corpo teriam uma ligação tão estreita com as 

estruturas interiores que os sinais transmitidos não seriam meramente sobre o estado do 

corpo, mas extensões do corpo. Os neurónios imitariam, de tal maneira, a vida que se 

tornariam unos com ela. Damásio denomina este processo de sentimentos (primordiais), 

ou sensações. A sensação é essa acção que traz significação do objecto em termos da 

relação com o organismo. O mesmo autor atribui, por fim, uma dupla função biológica 

às emoções; a primeira é produzir uma reacção específica e a segunda é a regulação do 

estado interno do organismo para essa reacção. 

            Este autor (2010) chega mesmo a assemelhar o funcionamento imunológico ao 

funcionamento emocional. Servindo-se da noção de estímulo emocionalmente 

competente, onde a nível imunitário se refere a uma reacção desencadeada por um 

antigénio quando se encaixa num anticorpo com a sua forma, também considera que a 

emoção é uma reacção despoletada por qualquer estímulo desde que este tenha a 

configuração correcta para activar certos mecanismos cerebrais. No entanto, certos 

estímulos também são capazes de activar zonas susceptíveis de causar reacções 

emocionais em cadeia, como o caso da amídgala. Este fenómeno pode lançar mais 

algumas pistas sobre o fenómeno kindling, descrito no capítulo anterior. 

  Com uma teoria próxima de Damásio, Nicholas Humprey (1992) também é um 

dos autores que vai tentar procurar na evolução, as pistas principais para o aparecimento 

da consciência e defende desde há bastante tempo que a sensação e a percepção são 

mecanismos separados, não serialmente, mas paralelamente. Humphrey (1992) precisa 

de essa hipótese para explicar o fenómeno do self e da consciência. Para a sua 

explicação da consciência, ele precisa de descartar alguns fenómenos psíquicos, pois 

como se sabe, muito poucos fenómenos entram na consciência. 

  Ora, para descartar esses fenómenos psíquicos ele teve de associar os fenómenos 

conscientes unicamente à sensação e, consequentemente optou por separar a sensação 

da percepção. De facto, para Humphrey, essa distinção é premente para a sua descrição 

do fenómeno da consciência, pois como refere «…a consciência, definida como o que é 

sentido pela mente e está presente nela, tem na realidade âmbito muito limitado. Em 

lugar de abranger toda a gama de funções mentais superiores (percepções, imagens, 

pensamentos, crenças, etc.), a consciência é exclusivamente o “ter sensações”.» (p.206), 

ou seja, «(…) representações mentais carregadas de emoção relativas a alguma coisa 

que está acontecendo comigo aqui e agora (…)» (p.116 ). 

           Humphrey, (1992) numa perspectiva da psicologia evolutiva, começa então por 

descrever os primórdios do aparecimento dos organismos até à consciência actual, que é 

do que trata a sua obra. Para ele, a primeira grande característica da formação da vida 

foi a delimitação de «eu» e de um «não-eu» separados por membranas ou peles que 

eram auto-impostos e mantidos activamente. Os organismos que começaram a reagir ao 

meio ambiente de forma a aproximar-se ou afastar-se, e/ou interagindo com os 

estímulos bons e evitando e bloqueando os maus, ganharam uma vantagem selectiva. De 

facto, segundo ele, a selecção natural operou em defesa da sensibilidade. Ao princípio, 

no entanto, ser sensível, nada mais seria do que ser capaz de reacção local, ou seja, 

responder selectivamente na superfície do lugar onde o estímulo ocorria, como por 

exemplo, a retracção ou a inchação do local, ou a absorção pela pele. Mais tarde 

apareceriam tipos mais sofisticados de sensibilidade, onde a informação sobre um 

estímulo passava para outras partes da pele. Com o aparecimento de demoras na 

transmissão e a facilitação e inibição, aumentou a diferenciação a nível da reacção do 

animal. Com o passar do tempo, os diferentes estímulos passariam a provocar diferentes 

padrões de acção, que passariam a representar, ou reproduzir simbolicamente, o 

estímulo. Assim, os estímulos começavam a ser recebidos não só como bons ou maus 
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para o animal, “ o que está acontecendo comigo”, mas também em função da reacção 

que o animal tinha sobre eles “ o que está acontecendo lá fora”.  

No entanto, embora sensibilidade e receptividade estejam ligadas, à medida que 

os animais se tornaram mais complexos na harmonização do seu comportamento com a 

situação ambiental, começaram a separar-se lentamente. Desenvolvia-se então um 

centro onde as representações, sob a forma de padrões de acção, eram mantidas em 

suspenso, antes de serem praticadas. Os padrões de acção tornavam-se então planos de 

acção e as representações começavam a ficar abstractas. No entanto, mais à frente 

Humphrey vai referir que «…mesmo quando a reacção sensorial se tornou mais 

complicada, uma versão da disposição original ainda foi conservada.» (p.166). Assim, 

nos animais primitivos, a reacção ao estímulo teria sido totalmente local. Em uma 

ameba, por exemplo, quando a sua superfície era tocada, produziria uma difusão de 

excitação directamente pela membrana da célula, para originar uma contorção defensiva 

daquela parte da membrana. Aqui não haveria qualquer consciência do que estava 

acontecendo consigo. No entanto, quando a vida se tornou mais complexa, os animais 

teriam vantagem em ter algum conhecimento interior do que os estava afectando a fim 

de lançar a base para um planeamento mais sofisticado e tomadas de decisão. Aparecia 

assim a necessidade para a representação mental do que estava acontecendo consigo e 

de como se sentia quanto a isso. Nos animais mais desenvolvidos, como a minhoca, a 

reacção teria envolvido a remessa de sinais de ida e volta desde um gânglio colocado 

mais centralmente. Uma forma de desenvolver esta capacidade seria fazer uma análise 

completa da informação provinda dos órgãos dos sentidos. Mas poderia ter havido outra 

forma: de facto, todos os detalhes sobre a estimulação; onde ocorreu o estímulo, que 

estímulo e como lidar com ele, estariam já codificados nos sinais de comando que o 

animal transmite para elaborar a resposta sensorial apropriada.  

           Note-se no entanto que, nesta altura, o animal está apenas a representar o 

estímulo para si, sobre o que está acontecendo com ele. Nesta altura o animal não sabe 

nem quer saber nada além do seu corpo; de onde vem o estímulo ou o que ele implica. 

No entanto, saber algo sobre o estímulo (por exemplo, se seria um predador) era de todo 

vantajoso. De certeza que os animais rapidamente começaram a usar esta informação 

corporal para representar o exterior. Nascia assim a percepção em adição à sensação. 

Nos seres humanos, a reacção teria envolvido sinais desde a superfície do corpo até ao 

cérebro, e de volta até à superfície do corpo. Humphrey (1992) defende esta hipótese 

com o facto de que todos os nervos sensoriais aferentes do ser humano encerram pelo 

menos algumas fibras eferentes. As mentes começaram então por ser o local onde se 

começaram a armazenar, lembrar e reformular, representações baseadas em acções, dos 

efeitos do estímulo ambiental sobre seus corpos. Esta fase pode corresponder à condição 

de um recém-nascido. No entanto, como se viu, surgiu outro caminho para a evolução 

mental. Por um lado, os acontecimentos que ocorriam na superfície do organismo em 

relação a si próprio. Por outro lado, a avaliação do mundo exterior. Apareciam assim 

duas formas distintas de representar o que acontece na superfície do corpo; de um lado, 

a sensação, que informava o eu do que se passava dentro dele, e do outro lado, 

começava então a aparecer representações mais viradas para a compreensão do mundo 

exterior, que acabaria por corresponder ao que hoje se chama percepção. Este segundo 

processo, de representação de significado, apareceu paralelamente com os órgãos 

sensoriais ligados a um processador central, onde as informações necessárias sobre 

potenciais signos eram recebidas como um input. Podemos especular que a reacção 

psicossomática pode ocorrer sempre que um organismo não consiga representar o 

exterior através da percepção e tenha de usar essa sensação do que está acontecendo 

comigo. A percepção envolve um processamento de informação muito mais complexo 
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do que a sensação. Usa um estilo de processamento digital e fica com uma 

representação proposicional, como uma descrição de palavras. O canal sensorial usa um 

processamento analógico e apresenta uma representação pictórica, como uma espécie de 

imagem no cérebro. O autor vai defender que o cérebro irá conservar estes dois tipos de 

funcionamento, em interacção um com o outro e que percepção e sensação são dois 

fenómenos distintos, ao contrário do que pensa a maioria dos psicólogos e filósofos, que 

defendem que a percepção é o fim de um processo que começa com a sensação. 

Humphrey defende a ideia que os sentidos externos têm uma dupla função; fazer-nos 

sentir e fazer-nos perceber. O facto de percebermos uma única função advém de um 

erro discriminativo.  

O autor vai defender então que as sensações têm uma ligação não arbitrária com 

o afecto. A função das sensações é então, em primeiro lugar, ser mediador daquilo que 

afecta o sujeito, e posteriormente, ter importantes usos secundários relacionados com a 

percepção e imagens mentais. As sensações, em lugar de serem objectos de acções, são 

um tipo de acção corporal em si mesmas. Assim, a dor e outras sensações poderiam ser 

actividades semi-corporais que envolvem alguns tipos de movimento na região onde a 

sensação está sendo contida. O ego sensorial seria um outro lado do ego executivo. A 

actividade sensorial do ser humano descende da reacção afectiva primitiva. O círculo 

sensorial cresceu mas continuaria ligado àquelas contorções originais de aceitação ou 

rejeição. A nível profundo, é o que ainda são hoje. Nesse sentido, num animal primitivo, 

como uma ameba, quando por exemplo, o sal chegasse à pele do animal, ele faria uma 

contorção característica. Humphrey (2002) chama-lhe “contorção salgada” (p.108). O 

mesmo acontecendo com, por exemplo, a luz vermelha. Seriam respostas adaptativas, 

seleccionadas porque adequadas às necessidades específicas do animal. No entanto, a 

reacção sensorial no ser humano é então, hoje, uma espécie de acto que se realiza entre 

o cérebro e a superfície do corpo afectada. Assim, a cada sensação hoje, corresponderia 

uma forma fisicamente diferente do sentimento que ocorre na superfície do corpo e 

quando alguém tem uma sensação está a realizar uma actividade central e emitindo as 

instruções necessárias para criar o sinal relevante enviado pelo cérebro. No entanto, 

adverte o autor (1992), ter uma sensação não é apenas mandar instruções, mas sim 

«…mandar uma instrução potencial e receber um sinal de resposta em confirmação 

dentro do presente subjectivo. A intencionalidade não teria sido estabelecida nem em 

retrospecto nem em prospecto, mas em “transpecto”.» (p.196).  

No entanto, explica o autor (1992); o facto de por exemplo, um sentimento que 

tenha uma forma determinada pela retina assemelhar-se a uma sensação visual, e um 

sentimento retiniano afectivamente alarmante assemelhar-se a uma sensação vermelha, 

ainda não é biologicamente bem compreendido. Humphrey (1992), através da análise de 

casos como os membros fantasma e do ponto cego, ou seja, do facto de que, em certas 

circunstâncias, as pessoas podem ter sensações em partes do corpo que não existem 

fisicamente, ou que não podem funcionar, elabora mais uma presumível evolução das 

sensações, que teriam passado então, à ligação da actividade cerebral, não ao corpo real, 

mas a um modelo interior ligado a este. Esta ligação faz-se na medida em que a 

localização substituta está está no fim de um nervo sensorial de chegada que venha da 

parte específica da superfície do corpo. A informação sensorial chega ao cérebro através 

dos nervos sensoriais de entrada e o sujeito reage dirigindo uma resposta sensorial de 

volta, não à superfície do corpo, mas agora, à superfície do cérebro, ao modelo interior 

do corpo, constituído pelo fim dos nervos sensoriais de chegada. As respostas sensoriais 

criam assim um círculo de retroalimentação que constituiria a base da consciência. No 

entanto, para Humphrey (1992), também a reacção afectiva não passa de uma 

retroalimentação. Gostar de um estímulo é responder-lhe de maneira a mantê-lo ou 
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aumentá-lo, e não gostar, é responder de modo a contê-lo ou reduzi-lo. Quando uma 

ameba primitiva respondia com uma contorção de aceitação ou rejeição do estímulo, a 

finalidade dessa reacção era influenciar as condições de estímulo a que estava 

respondendo. De facto, para este autor (1992) estes sentimentos cerebrais ou círculos de 

«…retroalimentação reverberativos…» (p.200) criam um «(…) presente ampliado (…)» 

(p.200) que seria o tempo subjectivo, aquele em que nós vivemos os fenómenos e que 

constrói a nossa consciência. Humphrey (2002) reitera que o sujeito não absorve o que 

ocorre na superfície do corpo mas antes, o que alcançou a superfície do corpo como 

uma resposta avaliadora apropriada ao estímulo e à parte do corpo afectada. Assim, a 

pessoa tem consciência é da actividade eferente. Neste sentido, quando um estímulo 

vermelho chega á minha retina, eu “sinto-me vermelho” (redly) quanto a esse estímulo. 

Nos seres humanos isso não resulta em comportamento visível. Mas como estas 

respostas sensoriais evoluíram de respostas que, provavelmente implicavam um 

comportamento visível, possuiriam então a maior parte das suas características. Assim, 

o que interessa então, não é tanto o estímulo, mas a forma como o corpo reage a esse 

estímulo. Este aspecto pode ser importante para explicar a alergia e para o 

condicionamento. O que interessa não é o estímulo, mas antes a reacção corporal 

associada a esse estímulo, que pode depender de contextos diferentes em que o estímulo 

é apresentado. Por exemplo, quando vemos um cão, a nossa reacção corporal é muito 

diferente, basicamente, pelo facto de termos ou não sido mordidos antes por algum cão, 

se este está preso ou solto, se é pequeno ou grande, etc. Quando somos atacados por um 

alergénio, o importante não é só o alergénio, mas a nossa resposta corporal a esse 

alergénio, que depende das emoções que estão associadas a essas primeiras exposições. 

Como repara Mlodinow (2012), se a expeiência subjectiva é composta por factores 

fisiológicos e contextuais, não é de admirar que a nossa mente interprete os sinais 

fisiológicos de diferentes maneiras. Nesse sentido, até respirar pode ser algo de 

prazeiroso ou stressante.  

           Nicholas Humphrey (2006) reforça a hipótese de que o cérebro humano vai então 

conservar duas formas de representar os estímulos; a percepção e a sensação. Humphrey 

(2006) dá o exemplo seguinte; ao vermos um filme, conforme as cenas vão mudando, 

vamos fazendo uma música para acentuar o conteúdo e o sentimento que nos causou. 

Assim, se quisermos representar para mim, do que trata o filme, era só ouvir a música 

que estávamos criando. Esta auto-monitorização do sujeito às suas respostas é o 

protótipo dos sentimentos, como os conhecemos. Ele postula, posteriormente que a 

sensação vai sinalizando o estímulo (por exemplo, luminoso) ao qual é a resposta. 

Certas propriedades da sensação variam de acordo com as propriedades da imagem da 

retina nos seus olhos. Conforme a imagem muda, muda a sensação (conforme se pode 

observar se piscarmos os olhos, ou desviarmos o olhar, por exemplo). A sensação possui 

características que representam as propriedades da imagem. A sensação não representa 

só a luz que chega aos olhos do sujeito, mas a sua interacção com o estímulo. Quando o 

sujeito acha a luz excitante, é a sua experiência fenomenal, o vermelho, que é 

importante, e não o facto de o ecrã estar colorido de vermelho. No entanto Humphrey 

(2006) questiona-se que se a experiência fenomenal de vermelho (redding) é como uma 

expressão corporal, porque não pode ser de facto uma expressão corporal? De facto, a 

sensação foi definida como uma resposta pessoal avaliativa de uma estimulação 

acorrendo na superfície do corpo que contém informação sobre o estímulo, conforme 

este é um estímulo físico e como o sujeito se sente em relação a ele. Assim, a actividade 

sensorial ficou privada: os sinais de comando das respostas sensoriais tornaram-se 

curto-circuitados antes de atingiram a superfície do corpo e em vez de atingirem o ponto 

periférico do estímulo, atingem agora pontos cada vez mais centrais nos circuitos de 
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resposta da sensação, até que todo o processo fique fechado ao mundo externo, e se 

torne um loop interno do cérebro.  

No entanto, como refere humphrey (2006), esta característica de retroacção 

esteve presente desde o início. Desde os primórdios que as sensações eram contorções 

na superfície do corpo; essas respostas teriam efeitos de feedback, modificando a 

estimulação às quais respondiam. No entanto, as respostas sensoriais as if, dirigidas a 

um mapa corporal as if, perderam a sua importância biológica original e desaparecendo 

de vista, ocorreram relativamente tarde na evolução, que talvez ainda não esteja 

completa. Assim, a forma de responder e a qualidade das sensações permaneceu igual. 

Não surpreende portanto, o facto de continuarmos a experienciar a estimulação na 

superfície do corpo de forma que reflecte este pedigree evolucionário. As sensações que 

começaram como respostas de sensação e rejeição em resposta a estilos específicos de 

estimulação, ainda podem ser reconhecidas como tal. Assim, eu percebo um objecto 

com um sistema perceptivo recente, mas ainda sinto o objecto na forma de respostas 

arcaicas. A sensação tem assim as características de uma expressão corporal. Humphrey 

(2006) especula que a actividade dos neurónios-espelho seria uma versão atenuada de 

uma resposta sensorial e a sua actuação representa a importância do valor das sensações 

actualmente. Assim, a sensação sempre foi uma forma de representar um estímulo, 

mesmo quando levava a um acto de aceitação ou rejeição (para o organismo) mas 

actualmente essa função ainda é mais visível. A minha sensação é sempre uma 

representação para mim, do significado do objecto; uma representação de como é o 

objecto para mim. A sensação estaria então ligada, desde o início ao sentido de self, que 

se teria desenvolvido a par com o processo de sensação. Os sujeitos seriam antes de 

tudo, sujeitos de alguma coisa. Teriam de ser os sujeitos destes estímulos, mas, que os 

conseguiam significar. 

             Humphrey (2008) parece ser ainda mais explícito na caracterização da sensação 

como sendo um fenómeno activo. Face a uma estimulação sensorial, refere que os seres 

humanos reagem de uma forma evolutivamente antiga, com uma expressão corporal. 

Experienciamos essa expressão como sensação quando, a representamos para nós, 

monitorizando os sinais de comando. 

  Humphrey (2011) começa por referir que se deve tentar explicar o “hard 

Problem” (Chalmers, 1997) pois, caso contrário (conforme defende Crick, 1998) 

estamos sujeitos a ter a solução à nossa frente e não a compreendermos. Humphrey 

defende que é difícil explicar como é que as características das nossas sensações 

conscientes podem ser deduzidas dos atributos da matéria. No entanto, começa por 

referir que a consciência consegue mudar a vida do sujeito porque essas representações 

retroagem e influencia o que ele diz ou faz. Como temos vindo a referir, este é o grande 

paradoxo do problema mente-corpo. Veremos como o autor vai contornar o problema. 

O autor (2011) começa por referir que quase todos os problemas da consciência estão 

explicados e que esta é uma obra de arte maravilhosa da natureza e que nos permite 

misteriosas impressões na nossa mente, com uma explicação física complicada. No 

entanto, considera que a consciência resulta de processos neurológicos. Também 

considera que se as propriedades fenomenológicas da consciência são uma ilusão, então 

são demasiado perfeitas para serem devidas ao acaso e por isso devem ser analisadas. 

Começando a deslindar esse processo, refere que a pessoa responde à estimulação 

criando uma resposta pessoal consciente. Refere que a sensação (por exemplo, de 

vermelho) não é mais do que uma monitorização do que está acontecendo consigo, a 

observação da própria pessoa a reagir ao vermelho. Nós sentimos as qualidades 

fenomenais nos objectos externos porque projectamos as nossas sensações (a forma 

como monitorizamos a nossa resposta ao estímulo) nos objectos externos.  
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Para explicar esse processo o autor considera que os limites do corpo, 

envolvidos na sensação, misteriosamente, alargam-se para coincidir com o mundo 

externo. Para explicar o paradoxo da aparente paragem do tempo durante o processo da 

consciência (o presente alargado) ele baseia-se nos trabalhos de Hoffstader (2007) que 

explorou na hipótese de que este aspecto pode acontecer quando tempo e espaço 

coincidem (imaginemo-nos a fazer algo em que nada mudasse, o tempo não passaria). 

No entanto, repare-se que, ainda assim, não consegue ultrapassar o paradoxo de como a 

subjectividade pode interferir no nível neurológico, não conseguindo, portanto, devolver 

os poderes causais da mente consciente. Como tem de usar a metáfora do teatro 

Cartesiano, combatida por Dennett, refere que o teatro não é um lugar de replicação mas 

de educação, persuasão e entretinimento. Assim, evita o homúnculo (Chefe central) para 

o susbstituír por uma função estimuladora. Passa então a ser este o papel da consciência. 

Por exemplo, se algum cientista descobrisse tudo sobre a fenomenologia da consciência 

mas não tivesse estados conscientes (uma experiência filosófica muito repetida) não 

conseguiria resolver o problema das características fenomenológicas, principalmente 

porque não perceberia para que servem. 

          Aparentando sentir-se incapacitado para responder para que é que serve a 

consciência, na medida em que não se encontram processos psicológicos onde a sua 

presença seja determinante, Humphrey desenvolve outra estratégia; a consciência não 

desenvolve outras competências aos seus portadores mas encoraja-os a fazer coisas, ter 

interesses, e colocar objectivos que de outra forma não o faria. Se a selecção natural 

arranja forma da pessoa gostar do sentimento de existir, assim a existência passa a ser 

um objectivo (Humphrey compara esta ideia com o sexo e a reprodução). Este aspecto 

difere do instinto porque o indivíduo tende a ter atitudes racionais nesse sentido. O autor 

defende a ideia que o sujeito projecta as suas sensações no mundo físico. Somos nós que 

projectamos a as nossas características no mundo físico. É uma forma de ilusão, que 

segundo o autor, é positiva e por isso foi adoptada pela selecção natural. 

Criticando a possibilidade dos zombies (outra experiência filosófica muito 

utilizada) o autor considera que um zombie nunca cometeria o erro de colorir o mundo 

com qualias projectados ou de confundir as suas fronteiras e sentir-se misteriosamente 

conectado com a natureza. Assim, a externalização de valores que resulta de projectar 

sensações em objectos providencia uma nova base para acreditar que a vida tem 

significado. Teria sido por causa deste aspecto que a selecção natural redesenhou a 

sensação para lhe conceder as qualidades fenomenais. Este processo teria levado a uma 

pressão sobre o egoísmo (selfhood). No processo de internalização das sensações, em 

primeiro lugar a pessoa observa o que faz em relação à estimulação corporal de forma 

igual à maneira como qualquer outra acção realizada é sentida como pertencendo a si 

própria. Em segundo lugar, esta interiorização levou a que a pessoa (e alguns primatas) 

se visse como se fosse vista aos olhos de outrem. Em terceiro lugar, essa internalização 

das sensações levou a que a pessoa observasse as suas respostas de um ponto de vista 

especial, onde parece possuir propriedades fenomenais. No entanto, como refere Bitbol 

(2014), esta teoria ainda levanta questões; nomeadamente, se a consciência fenomenal é 

uma ilusão, ou um espectáculo que uma parte do cérebro confere a outra parte, quem 

será o espectador que toma consciência desse espectáculo? 

Por fim iremos expor autores que avançam com a hipótese de outros elementos 

chave para a compreensão da posição da consciência entre a neurocognitivismo e a 

neurofenomenolgia: a interocepção, propriocepção e a somatognosia.  

            Bermudez (1998), confessamente baseado nas teorias de Gibson (1979) acentua 

os mecanismos proprioceptivos para a emergência da mente e da consciência. Tentando-

se livrar do paradoxo da autoconsciência, analisando profundamente a linguagem e 
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concluindo que a auto-consciência não pode advir desta, pois isso levaria a uma 

regressão ad infinitum, enfatiza a propriocepção somática (também denominada como 

cinestesia, que é o termo utilizado para nomear a capacidade em reconhecer a 

localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos 

e a posição de cada parte do corpo em relação às demais, sem utilizar a visão). Este tipo 

específico de percepção permite a manutenção do equilíbrio postural e a realização de 

diversas actividades práticas. Resulta da interacção das fibras musculares que trabalham 

para manter o corpo na sua base de sustentação, de informações tácteis e do sistema 

vestibular, (localizado no ouvido interno) como uma forma de autoconsciência. A 

propriocepção somática seria uma percepção cujo objecto seria o eu incorporado e onde 

as nossas percepções do mundo formam um campo sensorial integrado. A identidade 

entraria no conteúdo intencional da sensação. A captação de informação especificadora 

do eu na percepção ecológica, e os conteúdos não-conceptuais da primeira pessoa da 

propriocepção somática, são as formas mais primitivas de autoconsciência. Uma das 

implicações deste é facto é que ele amplia o âmbito daquilo que poderá ser designado 

por perspectiva da primeira pessoa, muito para além do domínio dos humanos, e mesmo 

dos mamíferos mais evoluídos. 

  Buser (2000) acentua o papel da somatognosia (ou sentido corporal) para 

resolver o problema da unidade da consciência em alternativa à modularidade reinante 

para explicar os fenómenos psíquicos, nomeadamente, Fodor, Jackendoff, Churchland e 

Dennett (cit. In Buser, 2000). Assim, a somatognosia, que é uma mistura complexa de 

sensações somestésicas, tácteis, quinestésicas, musculares, articulares e viscerais que se 

combinam, sem nosso conhecimento, dão-nos a sensação do si. 

  Este autor reflecte bem a situação em que se encontra a discussão mente-corpo e 

argumenta que apenas pode apostar numa teoria promissora, mas sem garantias de 

validade em relações a outras. Ele defende então um reducionismo emergencial. Este 

baseia-se na hipótese que a mobilização de um tipo dado de redes neuronais pode criar 

um vivido, cuja qualidade depende do local mobilizado, devido a uma sensação interna. 

Esta estaria baseada numa relação entre as regiões temporais e a sua ligação ao sistema 

límbico. De seguida activaria outra rede neuronal colocada a montante cuja activação 

não terá ela mesmo determinado a experiência subjectiva, mas teria teria mobilizado a 

rede neuronal criadora do vivido. A rede neuronal criadora do vivido também poderia 

ser mobilizada por qualquer estimulação periférica. Assim, o cérebro, e em especial o 

córtex, pode-se mobilizar numa dessas redes, por um processo interno que ficaria por 

determinar mas, que pertence aos fenómenos mentais “espontâneos”. Assim, vários 

sistemas neuronais que operam, quer em série, quer em paralelo, poderiam 

supervisionar esses vividos e fenómenos mentais “espontâneos” podendo então fornecer 

uma certa causalidade mente-corpo. 

Denton (2005) considera que as emoções primordiais aplicadas às emoções 

traduzem o elemento subjectivo do comportamento instintivo que subentende o controlo 

do sistema vegetativo. Este autor considera a sua teoria diferente de Damásio uma vez 

que para Denton (2005) é a emoção que representa o acontecimento primordial no 

processo evolutivo da emergência da consciência na vida animal e não a sensação. No 

entanto este autor considera como emoções primordiais, a sede, a fome e a necessidade 

de ar, que nós estamos mais habituais a considerar como sensações. O mesmo autor 

defende que a emoção primordial estaria relacionada com os neurónios interoceptivos. 

Os interoceptores “sentem” os problemas homeostáticos e no caso dos animais 

superiores, as emoções primordiais acrescentam os acontecimentos motores 

correspondentes para a solução da homeostase. Assim as emoções primordiais, baseadas 

nos interceptores orquestrados a um nível muito arcaico do cérebro, contrastam com as 
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emoções ligadas à percepção de uma situação. A excitação chega ao mesencéfalo, ao 

tegmento dorsal, ao nó parabraquial e ao hipotálamo que entra em feedback com a zona 

límbica. As emoções secundárias estão relacionadas com os receptores à distância (dos 

sentidos). Assim a neurofisiologia destas, ligadas a um movimento descendente são 

muito diferentes do movimento ascendente dos interoceptores ligados às sensações 

primárias. Isto leva a concluir que talvez seja por isso que algumas emoções 

secundárias, ao contrário das primordiais, podem levar à nossa capacidade de escolher e 

resistir às compulsões que a emoção gera na consciência, ou seja, a diferença entre as 

emoções evocadas pelos receptores à distância e as emoções primordiais activadas pelos 

interoceptores é que aquelas são capazes de criar um estado emocional consciente pela 

força de vontade e na ausência de estímulos. Para este autor a sensação é algo 

completamente diferente, pois considera-as como movimentos reflexos do tronco 

cerebral, como náuseas. 

 Assim, Denton (2005) sugere que a consciência surgiu a par com a emoção 

porque esta não é um estado passivo e que teria aparecido com o desenvolvimento da 

parte frontal do cérebro. Este desenvolvimento teria concedido à emoção a capacidade 

de desencadear movimentos apropriados. Este autor dá o exemplo da sede (que nos 

parece mais uma sensação do que uma emoção, o que que leva a que a crítica que faz a 

Damásio acerca do papel da emoção para o aparecimento da consciência se baseie mais 

em terminologia do que em dados empíricos) onde «…la conscience subjective 

primordiale, du fait que l`organisme étain en train de se déshytrater à engendré à la fois 

l`intention de rechercher de lèau et les événemets moteurs correspondants…» (p161). 

 O mesmo autor revela que existem muitos graus entre a sensação bruta (o toque, 

por exemplo) e as emoções primordiais activadas pelos interoceptores, pois estas 

implicam um fenómeno de consciência mais complexo e onde o valor para a 

sobrevivência é mais forte. As sensações estariam mais ligadas a receptores específicos 

e não possuem tanto valor para a sobrevivência, a não ser quando são contrariadas. O 

autor dá o caso, por exemplo da sensação associada à micção. Especialista no estudo da 

sede, Denton (2005) refere que primeiro surgiu uma resposta à sede em forma da 

libertação de uma hormona antidiurética. Num estado ulterior da evolução, aparece uma 

acentuação do comportamento dípsico de procura de água. Nesta altura os papéis estão 

invertidos: a secreção da hormona antidiurética continua importante mas o seu valor 

biológico tornou-se principalmente a sua ligação à sensação de sede. Esta foi 

acompanhada de uma intenção ou impulso de beber água. A consciência apareceu no 

desenvolvimento desse fenómeno, onde as estruturas telencefálicas começaram a 

responder a estímulos ascendentes provenientes dos receptores de sódio (osmóticos) 

situados no hipotálamo. É nesse sentido que o autor considera a consciência ligada aos 

interoceptores, pois estes, por desencadearem comportamentos de homeostase, 

tornaram-se muito mais importantes para a sobrevivência do que as respostas 

automáticas como por exemplo, a resposta hormonal.  

Blakeslee e Blakeslee (2007) defendem que o corpo e a mente se unem na zona 

denominada de ínsula frontal direita. Isto porque é neste local que se detecta tanto o 

estado da nossa mente como o estado do nosso corpo. Para estes autores, esta zona daria 

origem ao mapa de um «…emotional me…» e a um mapa de um «…emotional now….» 

(p.189). A integração da mente e do corpo acontece através da associação desta zona 

com amídgala (responsável pelas emoções fortes), o córtex orbitofrontal (responsável 

pelas funções de recompensa e punição) e o córtex cingulado (que avalia planos com 

significado emocional). Para os mesmos autores (2007) «Interoception is the fire under 

the kettle of consciousness: remove the heat, and the system settles ito tepid 

equilibrium.» (p.191). 
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Em resumo, do impasse entre neurocognitivismo e neurofenomenologia, parece-

nos que o neurocognitivismo, desenvolvido por Dennett (1991) parece ser a teoria mais 

consistente, para o rumo a uma verdadeira abordagem monista do ser humano. Segundo 

as teorias deste autor, a consciência é mais ou menos importante, unicamente em 

relação àquilo a que está ligada. Dennett (2014) refere que os neurónios e mesmo todas 

as células do corpo possuem, na sua natureza, uma tendência para agir em proveito 

próprio, em luta e competição. No entanto, existe ainda uma incerteza quanto à 

causalidade da consciência sobre o corpo. Embora Dennett (1991) a desvalorize, por ser 

uma má questão, é necessário estarmos atentos à evolução deste processo. De facto, por 

muito grandes que nos imaginemos, parece que a fenomenologia teima em possuir um 

estatuto ontológico diferente. Embora a influência Top-Down não passe de uma série de 

constrangimentos impostos pela nossa biologia, como Dennett preconizou quando 

salientou a questão do design, teimam em persistir sempre pelo menos duas 

perspectivas, a da primeira pessoa e a da terceira pessoa (Searle, 2000; Revosuo, 2006; 

Koch, 2012), ou então que a consciência, sempre que se compreende um fenómeno, 

deixa de parecer importante (Velmans 2002), levando ao temível epifenomenalismo, 

contrariando um principio básico do evolucionismo que é saber como a consciência 

teria persistido (Koch, 2004). 

Estas críticas estão longe de abalar os achados da ciência cognitiva, pois como 

referem Mehler e Dupoux (1990) entre os achados da ciência cognitiva, encontra-se a 

verificação de que a relação entre estímulo e a sua percepção não é directa: o nosso 

espírito efectua cálculos e apela para noções abstractas, como as de objecto, de forma ou 

de espaço. A percepção está longe de ser um decalque da realidade. É também um 

processo de interpretação, de representação. É pois impossível definir um estímulo em 

termos puramente físicos sem ter em conta construções mentais efectuadas pelo 

organismo. O ser humano pode imaginar situações, mas também relações abstractas e, 

sobretudo, pode formar representações de representações. Em defesa de Dennett (1991) 

e sobretudo, da modularidade, referem que os diversos sistemas que constituem o 

“espírito” aparecem como mecanismos autónomos em funcionamento regulado por 

procedimentos eles próprios “inintiligentes”. Jeannerod (1996) vai mais longe ao 

defender esta posição com o exemplo do apráxico. Esta doença, mostrando que não é a 

mesma parte do doente que recebe as ordens e a que as executa, defende a a ideia que 

um sujeito não é um todo indissolúvel, mas pelo contrário, é constituído por “partes 

reunidas”.  

Apesar da disputa entre neurocognitivismo e neurofenomenologia, alguns 

consensos parecem começar a impor-se: o consenso entre Searle e Dennett, sobre a 

existência da influência top-down, exclusivamente através dos constrangimentos da 

nossa biologia ou design tem condicionado muitos trabalhos recentes. Nomeadamente, 

Kevin O`Regan (2011) refere que o melhor critério para explicar os fenómenos 

conscientes tem a ver com uma mistura entre corporalidade e atencionalidade 

(capacidade de um estímulo captar a atenção, baseado sobretudo na sua riqueza e 

insubordinação). Tononi (2012) e Koch (2012) defendem que a consciência estaria 

ligada a uma rede de informação integrada, que é baseada em interações causais dentro 

do sistema. A esse fenómeno, Tononi chama o fenómeno “Phi”. Tse (2013), ao explicar 

as propriedades que definem a consciência, considera que esta obedece a critérios 

neuronais. Estes seriam uma série de relações espacio-temporais entre uma porção de 

inputs neuronais, originando critérios informacionais que seriam adicionados à 

informação criada pelos inputs neuronais. Haveria, então, uma espécie de possibilidade 

de o sistema interagir com os neurónios para a criação da consciência., e a alguma 

informação top-down. No entanto, Tse tem o cuidado de afirmar que não haveria uma 
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verdadeira causalidade que recuasse no tempo. Seria uma pseudo-causalidade 

relacionada com algum tempo que o sistema tem de influenciar os neurónios 

individuais, devido, essencialmente, às características dos receptores ativados pelo 

glutamato (NMDA). Estes permitem manter “em aberto”, por algum tempo, a influência 

descendente e ascendente (dendrito-núcleo, núcleo-dendrito) dos neurónios.  

Dehaenne (2014) começa por concordar com Dennett que o papel da consciência 

é criar pensamentos duráveis (lasting) para serem lembrados e observados. No entanto, 

a consciência estaria ligada à amplificação da actividade cerebral, principalmente da 

onda P3 (designada assim por ser caracterizada por um terceiro pico longo de duração, 

após a apresentação de um estímulo). Para este autor, a singularidade humana residiria 

na forma como formamos ideias usando símbolos ou estruturas recursivas. Estes 

permitem que possamos possuir alguma espécie de livre-arbítrio, porque podemos 

avaliar várias opções e escolhê-las a nosso favor. Devido às flutuações na nossa 

actividade cerebral, as nossas opções são imprevizíveis. Este autor enfatiza que essa 

imprevisibilidade não é o que define o livre-arbítrio, nem é sinónimo de 

indeterminismo. O que importa é o processo de decisão que permite opções. Seung 

(2012) liga a consciência a certos tipos de conectomas, ou seja, certos conjuntos de 

relações neuronais que, em breve, podem ser descodificadas. Torey (2014) fala de um 

sistema neuronal que trabalha “off-line”, ligado à linguagem que, interagindo com o 

enorme processamento inconsciente, permite criar o sentimento de si, liberdade de 

opções e distinguir a consciência humana da consciência animal. Deacon (2013) refere 

as restrições teleodinâmicas impostas pelas qualidades emergentes das interações 

altamente sofisticadas como as que se passam no cérebro humano. Clark (2013) defende 

que esta influencia top-down baseia-se antes em uma interacção bottom-up-top-down 

cerebral, sustentada no teorema de Bayes que, basicamente, formula que existe uma 

relação entre uma probabilidade condicional e a sua inversa. Defende, então, Clark 

(2013) que o cérebro, funcionando essencialmente como um sistema hierárquico 

preditivo, consegue enviar predições ou “expectativas” que irão influenciar o processo 

de selecção dos próximos inputs. 

Segundo Dennett (1996) a complexidade do psiquismo humano é causada pela 

intencionalidade dos seus componentes. A intencionalidade, segundo Dennett, é 

somente guardar e articular informação. No entanto, quando muitas intencionalidades 

rudimentares se juntam podem elaborar sistemas altamente inteligentes como nós.   

Esta definição é importante porque nos parece que um problema psicossomático 

pode ser somente causado pela falta de congruência da intencionalidade dos seus 

componentes e não postula nenhuma instância diferente como muitos usos da noção de 

psiquismo implicam. O psíquico (nomeadamente humano) seria somente uma diferença 

de grau em relação à quantidade de sistemas intencionais que constituem um sujeito e 

segundo Dennett (2013) o que nos diferencia dos outros animais é a capacidade de 

lembrar-se de pensamentos prévios e reflectir nisso. Esta perspectiva tem grandes 

implicações para a relação mente-corpo; não é preciso invocar qualquer força ou 

substância estranha, mas apenas postular que, na ausência de um funcionamento 

integrado, intencionalidades mais arcaicas, como a de certas células, podem evidenciar-

se. Nesta perspectiva, é mais fácil contestar um trabalho nesta área do que quando o 

psíquico se refere às coisas da alma e do espírito como no dicionário de psicologia 

(Chaplin, 1981) ou ao aparelho psíquico de Freud, cujo trabalho parece de inegável 

validade clínica mas de fraca parametrização empírica. 

             Mas como refere Dennett (2013) nem tudo está resolvido. Precisamos de um 

melhor entendimento do fenómeno da informação.  
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2.1.5. O problema mente-corpo: da perspectiva sistémica à perspectiva integracionista 

ou biocomportamental. 

 
         Como temos vindo a repetir, mais uma vez iremos começar com autores mais 

teóricos e generalistas da perspectiva sistémica, para, seguidamente, aprofundarmos a 

influência que esta corrente teve na compreensão da relação mente-corpo. Uma das 

obras que contribui significativamente para a construção teórica de base para que a 

perspectiva sistémica abarcasse os fenómenos psíquicos foi «A Nova Aliança» de 

Prigogine & Stengers (1986). Uma exposição exaustiva desta obra está longe dos 

objectivos da nossa investigação. No entanto, algumas hipóteses dos autores ajudam a 

perceber como é que se desenvolveu a teoria sistémica. Nesta obra, os autores referem 

que o sistema que constitui o nosso cérebro, com os seus milhares de milhões de 

neurónios caracteriza-se por uma complexidade dinâmica intrínseca, pela instabilidade 

do comportamento que gera. Então, não são as situações estáveis e permanentes que 

passam a interessar, mas as evoluções, as crises e as instabilidades e as transformações. 

Longe do equilíbrio, um regime de funcionamento pode assemelhar-se a uma 

organização, porque resulta da ampliação de um desvio microscópico, que, no momento 

oportuno privilegiou uma via reaccional em detrimento de outras vias igualmente 

possíveis. Os comportamentos individuais podem, portanto, em certas circunstâncias, 

desempenhar um papel decisivo. Assim, a inovação, embora seja seleccionada pelo 

meio, também ajuda a criar esse meio. O processo evolutivo não obedece pacificamente 

às exigências do meio. A manutenção fora do equilíbrio torna-se então, uma questão 

essencial no que concerne à origem da vida. A natureza bifurcante é aquela em que 

pequenas diferenças, flutuações insignificantes, podem, se se produzirem em 

circunstâncias oportunas, invadir todo o sistema, engendrar um regime de 

funcionamento novo. 

 Outra das figuras mais proeminentes desta abordagem foi Bateson. Este autor 

(1987) começa por referir que cada passo da evolução constitui uma adição de 

informação a um sistema já existente. A explicação do fenómeno mental tem de residir 

sempre na organização e na interacção de partes múltiplas. Bateson (1987) foi também 

importante para começar a demonstrar que o mundo mental não é constituído por 

matéria ou energia, mas informação. Para este autor a energia e a informação são 

conceitos hierárquica e assimetricamente interdependentes e ligados ao contexto. Para 

este autor ainda, a informação é uma diferença que faz a diferença. 

Karli também representa bem um neurofisiologista que tentou contornar os 

paradoxos filosóficos com o paradigma sistémico. Este autor (1995) começa por referir 

que o sistema nervoso adapta o funcionamento interno do organismo às condições 

variáveis do diálogo com o meio. Para o mesmo autor, a relação que o sujeito tem 

consigo próprio (consciência) não pode ser dissociada da relação com o seu corpo e com 

os outros sujeitos. Numa crítica aos fenómenos emergentes, o autor refere que 

autonomia não significa independência pois o que “emerge” depende das modalidades 

de funcionamento do substrato da emergência. A consciência permite ao sujeito passar 

do tempo real para o tempo diferido na ordem das significações (o trabalho da 

consciência é prover ordem e sentido) e assim possibilita o ser humano libertar-se de 

uma série de condicionalismos, aumentando a sua liberdade. Para o desenvolvimento 

deste processo o autor dá extrema importância à socialização. 

Lorigny (1992) também acrescenta que a acção não é senão um meio indirecto 

para a libertação. Ela visa desfazer os constrangimentos exteriores, na esperança de 

reencontrar, no quadro de um novo espaço de possibilidades, um novo equilíbrio 
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estável. Mas é sempre uma estabilidade interior que o ser procura no seu processo de 

autonomização. 

Estas noções levaram a que, ao considerar o sujeito ou uma família, como um 

sistema, se possa perceber, como é que de estados mais simples, podem aparecer 

estados mais complexos e ainda, como é que um sistema fora do equilíbrio pode criar 

uma auto-organização nova. No entanto, se a nível familiar, estas noções se aplicam 

melhor, a nível do sujeito, ainda não é muito consensual que tipo de sistema é o nosso 

cérebro. Pois como se sabe, muitos biólogos tendem a defender as características de 

conservação da natureza em contraste com as características de inovação. No entanto, 

uns autores que exploraram esta teoria para explicar, inclusive, as características 

humanas, foram Maturana e Varela (1987) com a descrição dos fenómenos 

autopoiéticos, baseados nos processos emergentes e na auto-organização. 

Na continuação do que tem sido dito, visto que a medicina e mesmo qualquer 

acto terapêutico tem de se basear em parâmetros concretos (esperando que a filosofia 

desenvolva melhores teorias) o ponto de vista predominante na investigação de certas 

doenças complexas como a asma, será uma perspectiva sistémica de onde derivarão as 

perspectivas biopsicossociais ou integracionistas. 

           Se observarmos obras com uma acentuação mais clínica e empírica, veremos que 

a perspectiva sistémica, com algumas críticas e complexificações, acaba por imperar, 

pois ajuda a evitar certos impasses filosóficos. 

           Por exemplo, é interessante realçar uma obra de Siegel (1999) que tenta abordar 

a terapêutica dos problemas psicológicos e físicos de forma já bastante elaborada e 

sofisticada, e ao mesmo tempo, consegue contornar os impasses filosóficos socorrendo-

se apenas de uma perspectiva sistémica associada a uma teoria evolucionista e 

desenvolvimentista. 

            Este autor começa por referir que «…as ligações humanas determinam as 

ligações neuronais a partir das quais a mente emerge.» (p.18). Ele considera o eixo 

«hipotalâmico-hipofisário-adrenocortical» juntamente com o sistema nervoso autónomo 

e o sistema neuroimunológico, os operadores pelos quais as funções do cérebro e do 

corpo se encontram interligados. 

            Ligando as características da teoria dos sistemas às características de uma boa 

regulação afectiva e consequente desenvolvimento de uma mente saudável, Siegel 

(1999) descreve três características essenciais. Primeira: existe um movimento em 

relação à maximização da complexidade, aumentada através de um equilíbrio entre a 

continuidade e a flexibilidade de um sistema. Segunda: não-linearidade; devido à 

natureza do contexto, pequenas mudanças nos microcomponentes do sistema podem 

conduzir a grandes alterações no macrocomportamento do organismo. Terceira: padrões 

emergentes e recorrentes; emergente refere-se à capacidade de cada um de nós possuir 

fluxos de estado que evoluem ao longo do tempo e recorrente significa que os efeitos 

dos elementos de um determinado estado voltam para influenciar ainda mais a 

emergência de um estado de espírito.  

          Assim, a mente organiza-se a si própria automaticamente, baseada na sua 

capacidade para modificar as limitações internas ou externas. Ligando a perspectiva 

evolucionista à teoria da vinculação e à teoria geral dos sistemas, o autor considera que 

a mãe com um tipo de ligação saudável ajuda a organizar e regular o próprio sistema 

que é o bebé. O autor também defende a ideia de que o eu unitário e contínuo é uma 

ilusão que as nossas mentes tentam criar. Pelo contrário temos eus múltiplos e variados 

que são necessários para efectuar as muitas e diversas actividades das nossas vidas. O 

eu seria uma aglomeração internamente organizada de atitudes, expectativas, 

significados e sentimentos. A maior parte da problemática dos sujeitos acontece quando 
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estes eus, ou auto-estados, entram em conflito uns com os outros, principalmente devido 

à «falsidade» de um eu, que, se cremos entender a ideia do autor, refere-se ao facto de 

estar em dissonância com os outros. Esta aglomeração organizada de estados a que 

chamamos eu cria a experiência de continuidade e da mente. Tentando interpretar as 

ideias do autor, a mente seria uma ilusão de unidade de um eu. A mente seria um 

conjunto de processos interdependentes e distintos que existem ao longo do tempo com 

um sentido de continuidade. 

            No entanto, em relação à consciência, o autor limita-se a referir que quando os 

processos se ligam no seio da consciência, podem ser manipulados mais 

estrategicamente e intencionalmente, para além do resultado do seu processamento 

poder ser adaptativamente alterado. O autor reconhece, por exemplo, que a ideia da 

intenção é um quebra-cabeças filosófico.  

           O autor ainda avança com a interessante proposta que afectividades ambivalentes 

onde um eu público, sentindo-se bastante ameaçado por estados temidos à consciência, 

pode usar modos primitivos, como a negação ou a projecção, favoráveis ao 

parcelamento excessivo do “travão” parassimpático que pode tornar os sujeitos 

portadores destes estados, vulneráveis à doença. Assim, aqueles que não têm a sorte de 

alcançar um sentido de coerência podem viver com “eus” adaptativos cujos objectivos 

não são compatíveis uns com os outros. Outra ideia interessante que este autor defende 

e que nunca é demais acentuar é que os padrões de comunicação nas primeiras relações 

moldam directamente o desenvolvimento da mente. 

             De um ponto vista mais teórico da perspectiva sistémica, Henri Bianchi (1987) 

defende a primazia da acção. Começa então por defender a propósito da sensação pura, 

que esta não é concebível senão somente num período muito curto da vida de um 

sistema, e comporta sempre um afecto. 

   Assim o autor refere que existe uma continuidade entre o psíquico e o somático, 

baseado nos regimes de actividade somática, onde se destacam as funções e formas, que 

seriam pré-formas de sensações e afectos e que teriam correspondência na dinâmica 

psíquica. No entanto, para ele, o ponto de passagem do físico ao psíquico dá-se a nível 

da acção. Embora existam acções de níveis diferentes (psíquicas e somáticas), fazem a 

ponte entre diferentes níveis de relação que incluem as interações psique-soma. 

  Miermont (1993) refere que a individuação pessoal acompanha as individuações 

familiares e colectivas, que se estruturam na dinâmica das interações. A relação afectiva 

inscreve-se e define-se pelas unidades suprapessoais (casais, famílias, etc.) ligadas aos 

grandes sistemas de pensamento e crença, tal como se exprimem nas mitologias, 

religiões, ideologias e ciências. Para o mesmo autor, todo o ambiente afectivo possui 

uma série de preconceitos em relação ao bebé. Estes preconceitos permitem o activar de 

esquemas temporo-espaciais que ritmam, de maneira periódica, as interações. A 

presença do recém-nascido junto dos seus familiares leva ao confronto de 

personalidades que obriga a ajustamentos, experiências, modificações e maturação das 

atitudes recíprocas. A evolução das dinâmicas familiares apresenta uma diversidade 

bastante grande. Nos casos bem-sucedidos, a diferença dos selfs permite um 

enriquecimento dos sistemas em contacto com os contributos exteriores. O conflito, 

longe de ser perturbador, torna-se fonte de mudança fecunda. Miermont (1993) também 

defende que não podemos separar a regulação neurovegetativa, hormonal e imunitária 

de um organismo, das interações complexas que ele mantém com os organismos com 

que está em contacto, pois a imunologia contemporânea revela novos planos de 

integração-diferenciação de tecidos, interagindo com os sistemas que mediatizam os 

comportamentos de relação. Conclui o autor que a epistemologia sistémica procura 

ultrapassar a alternativa do dualismo e do monismo, insistindo na interacção de 
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unidades psicossomáticas hierarquizadas, construindo hierarquias a múltiplos níveis. O 

autor também defende que se, por um lado não se pode ignorar a causalidade linear, por 

outro lado, se não se integrar formas complexas de causalidade, não se conseguem 

apreender os fenómenos em toda a sua complexidade e as suas singularidades. Assim 

ficaríamos presos a uma visão maniqueísta das condutas que provêm de uma escolha 

arbitrária da observação. É assim que o senso comum tende a acusar qualquer sujeito de 

alcoólico, paranóico, etc. 

           A nível mais clínico, compreendendo a limitação da compreensão da doença 

psicossomática das abordagens mais típicas, nomeadamente, a psicanálise, começaram 

então a aparecer modelos mais abrangentes e mais validados empiricamente. Segundo 

Haynal e Pasini (1984), após a época das descobertas de traços ou características de 

personalidade, principalmente sob a influência de Alexander e da escola Psicanalítica de 

Chicago, que especificariam as doenças psicossomáticas, a atenção começou a ser 

colocada na psicologia do paciente, englobando: as consequências das sensações 

corporais sobre o psiquismo, as características predisponentes e as situações ambientais. 

Todas elas influenciariam o eclodir das doenças psicossomáticas. Também, apesar de 

Alexander (1947/1989) ter referido que para ocorrer a doença psicossomática teria de se 

reunir três factores, que seriam um conflito específico, uma situação de vida que 

reactivasse esses conflitos e uma vulnerabilidade, no tecido, órgão ou sistema 

específico, Haynal e Pasini (1984), referem a propósito da teoria de Alexander que o seu 

entendimento unilinear está ultrapassado. Eles referem que o acento não pode ser 

colocado na especificidade. 

            Segundo Haynal e Pasini (1984), esta tendência mais globalizante e multilinear 

começou com a Engel nos Estados Unidos, que estudou os critérios psicológicos 

inerentes aos processos orgânicos através de alterações somáticas devidas a alterações 

psicodinâmicas, ocorridas durante uma psicanálise e devidas sobretudo à transferência. 

  De facto, Engel (1962) desviou a tónica da investigação da causa da doença 

psicossomática, da personalidade do sujeito para as consequências intrapsíquicas de um 

acontecimento externo (nomeadamente, a perda de um objecto significativo). Criou os 

termos Giving up/Given up, para acentuar a importância que as sensações de renúncia e 

de abandono têm na saúde do sujeito. 

 Para Engel (1962), estas sensações levariam ao abaixamento das defesas 

somáticas e imunológicas, entre outras. 

 Engel (1977) também desafiou a comunidade médica, ao reconsiderar o modelo 

restrito biomédico para a educação médica. Segundo ele, os seres humanos são 

biológicos, psicológicos e sociais e ambas as esferas em interacção contribuem para o 

bem-estar dos doentes. Muitos factores interactivos, desde o celular ao social, 

contribuem para a doença ou saúde. Uma ruptura numa dessas esferas influencia todas 

as outras. Assim, para o mesmo autor, se os médicos percebessem o potencial 

terapêutico desta abordagem, em vez de forçarem os diagnósticos, perceberiam a 

natureza dessas relações. 

           Haynal e Pasini (1984), confessando a influência de Engel, colaboraram também 

na derivação do conceito de psicossomática para uma perspectiva sistémica, já que 

consideravam que as doenças psicossomáticas se deveriam à junção de dois aspectos: 

factores ligados a uma ferida narcísica que compromete a segurança do paciente e 

factores ligados com o condicionamento (Pavloniano) a nível dos órgãos. 

           Minuchin, Baker, Rosmam, Liebman, Milman e Todd (1975), autores 

relacionados com a perspectiva sistémica, também desafiaram o paradigma da visão 

psicanalítica tradicional e respectiva influência na compreensão de doenças 

psicossomáticas, nomeadamente a asma. De facto, estes autores (1975) observaram a 
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limitação deste modelo de compreensão que enfatizava sobretudo a relação «objecto 

materno→paciente» e criaram o seu «psychosomatic family model», propondo os 

seguintes pressupostos: 

            1- Os padrões de interacção familiar actuam sobre os processos fisiológicos da 

criança que exacerbam a sua doença. Estas crianças e as suas famílias tenderiam a 

possuir padrões de interacção caracterizados por hiperresponsividade, superprotecção na 

doença, rigidez, evitamento ou dificuldade na resolução de conflitos, triangulação ou 

focalização na doença, com vista a evitar o conflito conjugal. 

             2-As exacerbações da doença, por sua vez, reforçam esses padrões, mantendo 

uma organização familiar doentia. 

 Minuchin e colaboradores (1975) ainda propuseram três condições necessárias 

para a ocorrência da doença psicossomática. Primeira; a criança teria uma 

vulnerabilidade para a doença crónica. Segunda; a família incorre em quatro 

comportamentos disfuncionais; superenvolvimento, superprotecção, rigidez e falha na 

resolução de conflitos, por evitamento ou deslocamento desse conflito. Terceira; os pais 

recrutam o filho doente para conter as discussões maritais. Esta triangulação (no sentido 

de desajustamento da proximidade entre os membros da família) prejudica a saúde do 

filho já que o seu recrutamento aumenta a manifestação sintomática. Minuchin (1975) 

conclui que todos os comportamentos disfuncionais dos pais se destinam a evitar 

conflitos, pois estas famílias possuem um limiar muito baixo de tolerância aos conflitos. 

Assim, a sintomatologia da criança varia segundo as interações familiares baseadas no 

evitamento de conflitos e em breves interações diádicas (também para evitar conflitos). 

          Este modelo abriu as portas a uma nova série de investigações cada vez mais 

refinadas a nível metodológico, que se basearam sobretudo em críticas às limitações dos 

modelos precedentes. Por exemplo, Beatrice Wood (1993) elaborou uma série de 

críticas, nomeadamente ao modelo de Minuchin e colaboradores (1975), começando 

logo pelo nível conceptual. De facto, Wood (1993) sugere que a orientação usada pelo 

termo “psicossomática”, usado por Minuchin, por si só, distorcia a orientação sistémica 

para uma causalidade linear, dos padrões familiares para a gravidade da doença, e 

consequente culpabilização das famílias. Curiosamente, Wood (1993), citando 

Alexander (1947/1989), considera que as primeiras conceptualizações da 

psicossomática eram sistémicas já que propunham relações recíprocas entre processos 

doentios psicológicos e biológicos. No entanto, critica o modelo psicodinâmico da 

psicossomática por manter uma causalidade unidireccional linear, opinando que as 

concepções psicossomáticas subsequentes mantiveram este dualismo psique-soma, 

distorcendo a causalidade. Nesse sentido propõe abandonar o termo “psicossomática”, e 

criar um novo conceito para o seu modelo: Biobehavioral Family model (BBFM). 

           Wood (1993), também critica o modelo de Minuchin por omitir os aspectos 

positivos da relação familiar, considerando que certos padrões podem ser problemáticos 

enquanto outros são adaptativos.  

           Wood e colaboradores (1989) já haviam elaborado uma crítica em relação à 

validação empírica do modelo, salientando que alguns autores que o tentaram fazer, 

nomeadamente Olson (1982), cometeram erros ao confundir as dimensões de interacção 

familiar propostas por Minuchin com outras que descobriram. Para ultrapassar esta 

dificuldade, Wood e colaboradores (1989) desenvolveram instrumentos baseados em 

observações laboratoriais. Os mesmos autores (1989) compreendendo que a crítica de 

falta de estudos empíricos só pode ser seriamente respondida com um aumento destes, 

desenvolveram uma série de estudos empíricos a fim de validar o seu modelo. 

           Assim, Wood (1993), postulando que os padrões relacionais familiares e a 

reactividade fisiológica interagem para influenciar a saúde física e mental da criança, 
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tentou então perceber quais as linhas de influência directa e indirecta, sofisticando cada 

vez mais o seu o BBFM. 

          Este modelo mantém alguns pressupostos do modelo de Minuchin, 

nomeadamente, a abordagem da família como um sistema e a relação entre o 

funcionamento do indivíduo e padrões de interacção interpessoal. No entanto, 

acrescenta o princípio de que estes padrões interpessoais interagem com processos 

biocomportamentais, incluindo assim um nível individual de funcionamento psicológico 

e fisiológico. O nível biológico corresponde ao processo fisiológico relativo à doença da 

criança; o nível psicológico corresponde à reactividade biocomportamental da criança 

associada à vulnerabilidade à doença e o nível social corresponde aos padrões de 

interacção familiar. No nível da interacção familiar estão incluídos alguns conceitos 

semelhantes aos do modelo da “família psicossomática” de Minuchin e colaboradores 

(1975) tais como: “proximidade”, que se refere à distância emocional entre os membros 

da família com repercussões na autonomia, na privacidade e definição dos espaços 

familiares; “hierarquia geracional”, que diz respeito à capacidade dos pais se aliarem de 

modo a cumprir os papéis parentais, fornecendo apoio, regras e disciplina aos filhos; 

responsividade, definida como a intensidade com que as pessoas reagem emocional, 

comportamental e fisiologicamente umas às outras e “triangulação” e “relações 

parentais” que se referem ao grau de envolvimento da criança nos conflitos e problemas 

conjugais. Todos estes aspectos estão incluídos nos conceitos como, aglutinação, 

superprotecção, rigidez, deficiente capacidade para resolver conflitos e envolvimento da 

criança nos conflitos parentais. 

 De acordo com Wood (1993) o seu modelo prediz a hipótese de que a 

proximidade, triangulação, responsividade e a gravidade da doença potenciam-se uns 

aos outros. A hierarquia geracional exibe uma relação curvilinear com esses factores 

onde os extremos da hierarquia potenciam esses mesmos factores. Assim, segundo a 

autora exitem dois tipos de famílias mal adaptadas que designou tipo A e tipo B. 

              De acordo com o modelo, as famílias mal adaptadas de tipo A possuem grande 

proximidade, fraca hierarquia, alta responsividade, triangulação da criança e disfunção 

da relação parental. Estas famílias tenderão a responder às melhoras da criança com 

diminuição da responsividade, da triangulação da criança e redução da disfunção na 

relação parental. As famílias mal adaptadas tipo B possuem muita proximidade, uma 

hierarquia extrema, triangulação da criança (tipo desviante). Este tipo de família tenderá 

a reagir às melhoras da doença reduzindo a intensidade da triangulação, o que provocará 

aumento da disfunção parental.  

Este modelo propõe que uma doença grave tende a empurrar as famílias para um 

dos tipos de má adaptação, dependendo da configuração original da família. Estas más 

adaptações familiares tendem a exacerbar a doença através da reactividade da criança. 

Em qualquer família, o agravamento da doença tenderá a aumentar a 

responsividade, a triangulação da criança e o stress na relação parental. 

            O impacto do curso da doença na responsividade, na triangulação e na relação 

parental, será atenuado ou incrementado conforme a família apresenta um nível baixo 

ou, pelo contrário, elevado de proximidade, e também conforme o nível de hierarquia é 

moderado ou é extremo (Wood, 1993).  

            Este modelo tem vindo a ser constantemente desenvolvido empiricamente. 

Assim, Wood, Klebba e Miller, (2000) associaram a vinculação ao BBFM, concluindo 

que o estilo de vinculação potencia bastante a explicação de algumas perturbações 

psicológicas capazes de influenciar alguns problemas de saúde física.  
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2.1.6. Resumo da teoria sobre a relação mente-corpo 

 

Em resumo, parece que todas as teorias mencionadas apontam para um consenso 

que ajuda a clarificar o fenómeno psicossomático, nomeadamente em investigações 

mais empíricas, e que é a existência de pelo menos dois tipos de tratamento da 

informação dos estímulos; um mecanismo mais arcaico ligado ao corpo, e outro mais 

recente, ligado à representação do exterior. A nível do neurocognitivismo e 

neurofenomenologia temos por exemplo, Buser, 2000, LeDoux, 2000, Damásio, 1984, 

2000, 2003, 2010, Ramachandran, 2011, Humphrey, 1991, 2002, 2006, 2008, 2011, 

Denton, 2005, Panskepp, 1998. A nível da psicanálise, temos a divisão entre processos 

primários e processos secundários (Laplache e Pontalis, 1967/1990), que também não é 

muito diferente da constatação dos autores neurocognitivistas e neurofenomenológicos. 

Não nos podemos esquecer que as defesas, quanto mais arcaicas, mais ligadas estão ao 

corpo. A nível sistémico e integracionista, por exemplo, Siegel (1999). A nível mais 

psicofisiológico e behaviorista, podemos encontrar este fenómeno descrito por Paul 

Chauchard (1969) ou Joseph Le Doux (2000) na sua vertente mais fisiologista.  

Mais especificamente, entre outros: a) Damásio fala em consciência nuclear e 

consciência autobiográfica; b) Edelman fala em consciência primária e auto 

consciência; c) Joseph LeDoux fala em dois caminhos, um que vai dos sentidos para o 

córtex e depois para a amídgala e outro, mais arcaico, que vai directamente dos sentidos 

para a amídgala; d) Nicholas Humphrey refere a sensação (que se relaciona com o que 

se passa no corpo) em oposição à percepção (em relação ao que se passa no exterior); e) 

Ramachandran fala em representações de primeira ordem em comparação com 

representações de segunda ordem e elucida com casos neurológicos (Síndroma de 

Capgras vs. Prosopagnosia); f) corpo real ou corpo virtual (Velmans, Revonsuo). 

Pode-se especular que a doença psicossomática resultante da relação entre mente 

e corpo, pode resultar de um hiperfuncionamento deste sistema mais arcaico, que teria 

sido estimulado numa altura em que o sistema mais recente ainda não estava preparado 

para fornecer pistas no exterior sobre essa estimulação, podendo providenciar 

estratégias de acção adaptadas a esse estímulo. O corpo tende então a manter-se no 

registo arcaico, tentando “procurar” no exterior qualquer pista sobre essa estimulação, 

mas não podendo ir além de “marcadores somáticos “ (Damásio; 1995) estimulado por 

“estímulos emocionalmente competentes” (Damásio, 2010). Ou pode procurar pistas 

mesmo a nível interno. Se pensarmos que a emoção liga o eu ao objecto (Arnold & 

Gasson, (1954) reparamos como esta hipótese é pertinente. A emoção, sendo uma 

relação entre factores vegetativos e racionais (Oatley & Jenkins, 1998), parece lógico 

que, destituída da identificação do objecto exterior, vai tentar encontrar alguns 

estímulos parecidos, internos ou externos, por uma espécie de condicionamento. O 

ponto mais importante da doença psicossomática talvez não seja então a personalidade 

ou os conflitos, mas a hiperestimulação deste sistema (ele mesmo, hiperestimulável, 

quando não encontra a saciação no exterior) mais arcaico (a reactividade, de Wood, 

1993), antes do mais recente poder operar. Talvez seja por isso que quase todos 

podemos somatizar. De facto, para somatizar, provavelmente basta que um estímulo 

sobre o sistema arcaico não possa ser relacionado com o mundo exterior. Provavelmente 

nesse estado, o organismo fica mais condicionável (Kandel, 2007) já que o sistema 

arcaico talvez procure a causa no exterior, mas como esta representação é impossível, a 

procura incessante continua a induzir sintomas psicológicos e psicossomáticos. A 

emoção ou sensação não saciadas seriam um despoletador desse mecanismo arcaico. Do 

lado da psicanálise, Freud já falava em processos primários e secundários que se 

complementariam e onde os processos primários precisavam de encontrar as 
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representações (secundárias) para evitar a compulsão à repetição. Esta seria um eterno 

retorno à origem do conflito (ou objecto), que não se conseguia resolver. Alexander 

(1947/1989) referia que a somatização ocorria por uma energização excessiva do 

Sistema Nervoso Autónomo. Das teorias psicofísicas e Behavioristas, como refere 

Chauchard (1969) o trauma (falta de referência exterior para uma emoção) é mais 

provavelmente causado por condicionamento do que por alguma simbolização 

fantasmática. O autor dá o exemplo de alguém que, por exemplo, se estiver a comer 

algo e ouvir uma notícia traumatizante, facilmente pode desenvolver uma fobia a esse 

alimento. Do lado da teoria sistémica, Siegel (1999) defende uma ideia similar ao 

hipotetizar que, em estados de excitação excessiva, o processamento “superior” pode ser 

desligado e que a direcção do fluxo de energia dentro do cérebro (especialmente nas 

regiões orbitofrontais) é mais determinado pelas entradas vindas dos centros de 

processamento “inferiores” do tronco cerebral, dos circuitos sensoriais e das estruturas 

límbicas do que pelas entradas vindas do córtex. Deste modo, existe inibição das 

percepções e pensamentos superiores a favor da dominância de entradas somáticas e 

sensoriais mais básicas. 

 Ainda que entremos em terreno especulativo, todas estas semelhanças de autores 

das mais diversas áreas que estudam a mente humana não devem ser negligenciadas, 

embora com alguma precaução, porque por vezes não estão a falar dos mesmos 

mecanismos. Mas a ideia de funcionamentos paralelos entre mecanismos mais antigos, 

rápidos, pouco discriminativos em contrapartida a mecanismos mais recentes, 

discriminativos, virtuais, imaginativos, teima em permanecer. 

  Este quadro teórico aponta para que a somatização deve acontecer em virtude de 

uma sobrecarga de processos mais arcaicos, porque menos discriminativos devido, 

provavelmente, a uma desorganização do sistema que constitui o sujeito e o seu meio. 

O sistema imunitário é um claro exemplo deste tipo de funcionamento mais 

arcaico, menos discriminativo; se não encontrar invasores este sistema mantém-se em 

constante procura e, se for enganosamente estimulado (por exemplo, condicionado por 

certos estados do sistema nervoso autónomo e talvez até do sistema nervoso central), 

pode inclusive atacar o próprio organismo, como nas doenças auto-imunes ou, atacar 

agentes inócuos, como no caso da alergia ou desregular-se, como no caso do cancro. 

A nível geral, pode-se concluir que a doença psicossomática pode resultar de 

uma hiperestimulação dos sistemas arcaicos do organismo (mais ligados ao corpo) 

devido essencialmente a uma fase em que a estimulação não encontrou um objecto 

externo (porque esse sistema de deteção ainda não estava desenvolvido) ou porque o 

fenómeno de estimulação desapareceu. Assim, qualquer um pode ter uma patologia 

psicossomática, face a uma perda, desde que não consiga discriminar bem o que perdeu 

e seja sujeito a um stress crónico, como normalmente é o stress familiar, já que se tende 

a autoperpetuar. Especulando ainda mais, podemos pensar que estes sistemas arcaicos 

ainda podem colocar em acção sistemas muito estranhos e antigos, como o facto de as 

células tentarem procurar o oxigénio através da fagocitose, como nos seus primórdios 

(Beck & Habicht, 1996). 

Nesta abordagem, também o self e as suas perturbações podem ser melhor 

compreendidas, nomeadamente o self psicossomático, por vezes designado de «falso 

self» (Winnicott, 1965). Na falta de uma capacidade de elaborar um self onde os 

processos arcaicos e afectivos se articulem com os estímulos externos, aquele apega-se 

às referências exteriores (Coimbra de Matos 1988/89) e á banalidade (Sami-Ali, 1980) 

notando o terapeuta uma sensação de falso self porque não se liga ao afecto. Mas, de 

facto existe outro self, mais corporal, que diz respeito às sensações confusas ligadas ao 

corpo que não se conseguem articular com as referências externas, essenciais para 
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constituir um self sólido. Existe, então, a tal clivagem “horizontal” (C. de Matos 1988) 

onde não é o psíquico que fica cindido, mas a relação do sujeito social com o sujeito 

corporal. Quando este sistema mais arcaico é activado, estas sensações podem 

converter-se na sua essência, que são reacções corporais. 

De seguida passaremos a nos debruçar sobre o estudo da asma, seguindo o 

mesmo percurso, ou seja, do primeiro modelo que ajudou a que a asma não fosse vista 

como uma doença meramente física ou então “psicológica” (no seu sentido de 

fantasiada) que foi a psicanálise, para o modelo fisiológico e behaviorista, que reina em 

termos de terapêutica. Seguem-se os modelos que reinam em termos de discussão 

teórica sobre a relação mente-corpo, que são o modelo neurofenomenológico em 

oposição ao modelo neurocognitivista, terminando com o modelo que mais tem 

evoluído, cremos nós, a sofisticação da investigação empírica na asma, que é o modelo 

sistémico-integracionista. 

 

  

2.1.7. A asma 

 

2.1.7.1. Introdução 

  

 Para Desowitz (1983) «A asma não é uma entidade imunopatológica simples, 

mas um complexo de anormalidades» (p.156) e cita o facto, aparentemente paradoxal, 

de que o fumo do tabaco pode, por vezes, melhorar a condição asmática.         

            A nível histórico, Gregerson (2003) sugere que a história da asma se confunde 

com a história da psicossomática, tal foi o interesse e a polémica que esta doença 

sempre suscitou. Também para Kreisler (1999), a asma é um dos quadros mais 

associados ao conceito que se tem da psicossomática.   

           Assim, avançaremos então para a análise dos aspectos psicológicos da asma. 

Começando novamente por uma perspectiva geral, posteriormente então iremos analisar 

como as contingências sobretudo metodológicas e empíricas empurraram o estudo da 

asma, da perspectiva psicanalítica para uma perspectiva mais sistémica ou 

interaccionista. No entanto, como temos vindo a enfatizar, não descuramos as teorias 

psicofisiológico-behavioristas, devido à sua importância no tratamento da asma e a 

perspectiva neurocognitivista-neurofenomenológica, devido à sua importância no debate 

teórico sobre a relação mente-corpo, que, a nível mais ou menos imediato, acabará por 

influenciar a compreensão e actuação em doenças como esta. 

           Para Gregerson, (2003) as primeiras referências ao que agora chamamos asma 

foram referidas por Hipócrates e pelo médico Grego Arateus que descreveram a sua 

sintomatologia como “passion”. Esta “passion” emanaria de humores internos de 

diferentes fontes. 

           Ainda para a mesma autora (2003), a palavra “asma” começou a ser usada há 

aproximadamente 2000 anos atrás e deriva da palavra grega que significa tosse ou 

sibilância, Ainda para a mesma autora, curiosamente, a história da medicina 

psicossomática começou praticamente nessa mesma altura. Outra consideração 

pertinente de esta autora (2003) prende-se ao facto de, actualmente, a medicina 

continuar a descrever a asma basicamente como há 2000 anos atrás, enfatizando as 

dificuldades respiratórias, baseada na morbilidade e severidade. 

 Também para Valcapelli e Gasparetto (2000) desde o tempo de Hipócrates 

comentava-se que existia a associação entre problemas emocionais e a precipitação de 

ataques asmáticos. 
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            Segundo Lopez e Vazquez (1996) existe um certo consenso, em quase todos os 

investigadores da asma brônquica, sobre o papel de mediação de factores psicológicos 

no seu surgimento ou em, relação ao agravamento das crises. No entanto, a literatura 

ainda não teria suficientemente assinaladas as variáveis psicológicas específicas e como 

se relacionam com o controlo, frequência e gravidade das crises. Esta situação dever-se-

ia, sobretudo, à dificuldade de medir os mecanismos psicológicos, muito ligados ao seu 

sistema de vínculos, experiências e memórias condicionadas. Apesar de existir um 

conhecimento vasto sobre as alterações fisiopatológicas na asma brônquica, a sua 

origem não é clara. Sabe-se, sim, da mediação de certos factores como as alergias, as 

infecções, factores bioquímicos e psicossociais, como desencadeadores das crises 

asmáticas. 

 Para Dethlefsen e Dahlke (1997) a respiração é o que nos liga continuamente a 

tudo e a todos. Logo, a respiração seria uma forma de contato e de relacionamento. 

Para os Lopez e Vazquez (1996), apesar de a psicanálise ser a teoria que 

permitiu construir um modelo mais aprofundado para compreender o fenómeno 

psicossomático, nomeadamente a asma, outros modelos psicológicos conseguiram fazer 

algumas descobertas importantes sobre a referida doença. Nomeadamente, Júlio de 

Mello Filho (1992) chega a considerar um segundo grande paradigma - a seguir ao 

psicanalítico - para a compreensão da asma, que seria o paradigma behaviorista. 

            Para Lopez e Vazquez (1996), as primeiras tentativas de explicar o 

comportamento dos factores psicológicos na asma foram efectuadas pela Escola 

Psicossomática Norte-Americana que, partindo do modelo psicanalítico, comparou o 

ataque de asma com o ataque de choro da criança, quando frustrado ou castigado, que, 

por medo ou teimosia, chora em pranto, produzindo uma dificuldade respiratória real. 

Em ambos os casos, a crise constitui uma descarga de tensões acumuladas. 

             No entanto, segundo Alexander (1947/89), a asma começou por ser considerada 

uma doença nervosa e só após a descoberta da anafilaxia no princípio do século, o 

acento foi posto nos aspectos imunitários e esqueceu-se o aspecto relacional. Após esta 

fase, e talvez devido à descoberta de que a predisposição alérgica por si só não chega 

para desencadear a asma, e associando-se a uma época dourada na psicanálise, a 

etiologia relacional voltou a ganhar interesse. 

Segundo Fonseca (1985) os mecanismos essenciais da asma são uma hiper-

reactividade brônquica devido a uma disfunção simpático-parassimpática e a uma 

situação de atopia, por sintetização excessiva de determinados anticorpos e com o 

aparecimento de edema ao nível da mucosa brônquica. 

             No entanto, para o mesmo autor (Fonseca 1985) o polimorfismo de tais 

mecanismos tem levado a que a afecção seja considerada, por alguns autores, como 

respiratória, por outros como psicossomática e pelo maior número, como imunológica. 

             No entanto, hoje em dia, a asma, pelo menos na perspectiva pediátrica, tende a 

ser referida na sua versão mais sintomática, basicamente como uma doença crónica que 

se pode caracterizar por ataques recorrentes de falta de ar e dificuldades respiratórias, 

variando de pessoa para pessoa na gravidade e frequência (Bugalho de Almeida, 

Cristóvão, Ricomá, Furtado & Monteiro, 2001, Becharier e colaboradores, 2008, 

Internacional pediatric consensos, 1998, 2012, GINA, 2009). Ainda segundo Bugalho 

de Almeida e colaboradores (2001), a asma brônquica encontra-se definida, desde o 

início da década de 90, como uma doença inflamatória crónica das vias aéreas. Esta 

inflamação é responsável pela obstrução das vias aéreas e, de modo consequente, pela 

sintomatologia que os doentes tendem a apresentar, assim como pelo aumento da sua 

reactividade brônquica (Bugalho de Almeida e colaboradores, 2001). Também pode ser 

caracterizada como uma série de ataques repetidos de obstrução das vias respiratórias e 
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sintomas intermitentes de aumento de responsividade das vias respiratórias a factores 

desencadeadores como o exercício, exposição a alergénios e infecções virais (Hamlett, 

Pellegrini e Katz, 1992).  

             A nível patofisiológico, os sintomas da asma costumam ocorrer mais 

frequentemente durante a ocorrência de inflamação crónica e sistemática, podendo 

também estar presente enquanto não surgem sintomas clínicos (Bacharier e 

colaboradores, 2008). A asma parece ser especialmente complexa na criança porque o 

seu sistema imunológico se encontra imaturo, podendo propiciar o desenvolvimento de 

respostas atópicas (Bacharier e colaboradores, 2008). As vias respiratórias das crianças 

também são mais susceptíveis de obstrução devido ao facto de serem mais pequenas e 

da caixa torácica das crianças ainda oferecerem pouco suporte aos pulmões (Bacharier e 

colaboradores, 2008). 

Apesar de parecer também haver alguma determinação genética na asma (Ober 

& Hoffjan, 2006), o facto é que o efeito da variância genética na asma e nos fenótipos 

relacionados com a asma mostram uma grande heterogeneidade e parecem estar muito 

influenciados por factores ambientais (Eder e colaboradores, 2006; Braun-Fahrlander e 

colaboradores, 2002; Guilbert e colaboradores, 2004). Nomeadamente, Fahrlander e 

colaboradores (2002) concluíram, contrariamente à alergia, que, normalmente, crianças 

mais expostas a alergénios ficam mais insensibilizadas a esses mesmos alergénios. De 

facto, segundo Sapolsky (2010), o maior erro que qualquer geneticista pode cometer é 

pensar que os genes actuam independentemente do ambiente. De facto, uma das grandes 

questões para o futuro estudo da asma, prende-se, certamente, com a questão de saber 

como é que a genética nos ajuda, a maior parte das vezes, a ficarmos insensibilizados a 

certos agentes neutros, e, por outro lado, em certas ocasiões, desenvolvemos certas 

formas de sensibilização específica, como o Kindling. 

 No entanto, após esta introdução geral, vamos então relatar como é que nos 

parece que a asma é vista pelos quatro paradigmas referidos; psicanalítico, 

psicofisiólogo / behaviorista, neurocognitivista / neurofenomenologista e 

interaccionista. 

 Como foi referido, o interesse para a asma da perspectiva psicofisiológica-

behavorista é basicamente terapêutico, pelo que será aprofundado mais à frente, no 

capítulo sobre o tratamento da doença asmática. 

 Já a perspectiva cognitivista-neurofenomenológica tem um interesse 

essencialmente teórico, pelo que foi exaustivamente estudado na parte mais teórica. 

Assim, a nível da investigação sobre a asma, especificamente, iremos concentrar-nos 

nos dois paradigmas que dominaram esta investigação e articulá-los, nomeadamente a 

passagem do paradigma psicanalítico ao sistémico.  

 

2.1.7.2. A asma no modelo psicossomático de orientação psicanalítica. 

 

 Observando a influência da psicanálise no estudo psicológico do ser humano, 

não admira que tenha ganho uma preponderância tão grande quando chegou a altura de 

explicar fenómenos onde tenham sido demonstrados os efeitos psicológicos sobre certas 

doenças, como a asma, ou seja, o fenómeno psicossomático, a tal ponto que se chega a 

confundir com a própria psicossomática (Marty, 1993). 

              Dentro da visão psicanalítica da psicossomática, podemos observar que, de 

facto, a nível da etiologia da asma, a grande ênfase é colocada na relação mãe-criança e 

das consequências psíquicas vividas pelo asmático, nomeadamente, ansiedade ou 

repressão, resultantes dessa relação. Como refere Schmaling e colaboradores (2003), a 

literatura da psicanálise sobre a asma é baseada essencialmente em estudos de caso e os 
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conceitos mais empíricos foram os da alexitimia e estilo de coping repressivo-defensivo. 

No entanto, a grande ênfase é quase sempre colocada na relação mãe-criança, como 

poderemos observar com a referência a alguns autores da área da psicanálise, que se 

destacaram no entendimento da asma. 

              Começamos então, novamente, com Flandres Dunbar. Para esta autora (1938), 

as crianças alérgicas sofrem do medo de se separarem das suas mães e, embora 

reconheça outros factores hereditários e somáticos, a constelação relacional materna 

parece ser decisiva para desencadear os surtos de asma e, mesmo, a patologia asmática. 

              Alexander (1947/1989), a respeito do conflito específico do asmático, refere 

que o factor psicodinâmico nuclear é um conflito centralizado numa dependência 

excessiva e não resolvida da mãe. Todos os tipos de traços de personalidade podem 

desenvolver-se como uma defesa contra essa fixação infantil. Consequentemente 

encontraríamos, entre as pessoas que sofrem de asma, muitos tipos de personalidade 

              Kreisler, Fain e Soulé (1974), referem que, longe da mãe, a criança asmática, 

através de uma identificação que reproduz a sua ligação com ela, recusa-se a constituir 

uma organização mental. A sua falta de ambição e o seu desinteresse reconstituem o 

amor da mãe por uma criança que não deveria crescer. 

            Carlos Amaral Dias (1992) chega a referir, a este respeito, a propósito da análise 

de um paciente asmático, uma «...relação exclusiva e totalitária com a mãe.» (p.24) 

             Também Sami-Ali e colaboradores (1996) parecem concordar com a hipótese 

da existência de uma problemática da relação maternal na asma, onde, referindo-se ao 

conceito mais global de estruturas alérgicas, sugerem que é preciso insistir que a alergia 

é uma patologia relacional onde a atitude maternal é determinante. 

            Chiozza (1997), apesar de elaborar a sua teoria sobre a génese da asma através 

de uma aprofundada análise à questão dos afectos, também não se consegue afastar 

muito da problemática da relação precoce. De facto, para Chiozza (1997), tal como 

sucede com qualquer outra função, aquilo que conscientemente denominamos por 

respiração metabólica e pulmonar, obtém a sua configuração a partir de uma matriz 

estrutural inconsciente específica. No caso da respiração metabólica, a partir dessa 

matriz inconsciente comum, aparecem na consciência, por um lado, a energia que 

provém dos processos metabólicos e, por outro, a disposição para a acção, a qual é 

denominada como ânimo, por Chiozza. Por esse motivo, a respiração metabólica pode 

contemplar a representação de ânimo do estado afectivo correspondente que Chiozza 

denomina “estar animado”. No caso da respiração pulmonar, a partir de uma matriz 

inconsciente comum, aparecem na consciência: por um lado, as sensações e percepções 

correspondentes ao “alento” como produto da respiração pulmonar e, por outro, essa 

particular vivência de receber alento, implícita no significado do verbo alentar. Por esse 

motivo, a respiração pulmonar pode incluir a representação do alento e do estado 

afectivo correspondente ao significado da palavra alentado. Apesar de estar alentado e 

animado serem configurações inconscientes, o desalento e o desânimo são afectos 

típicos e universais que alcançam frequentemente a consciência e adquirem a categoria 

de sentimentos. Estes sentimentos são denominados daquela forma precisamente porque 

os transtornos que originam, e que a consciência categoriza como uma falta de ar ou de 

energia, incluem a representação do processo afectivo completo, já que a matriz 

estrutural inconsciente da função respiratória pulmonar e metabólica configura parte da 

chave de inervação desse processo afectivo. A hibernação é o modelo filogenético que 

configura a chave de inervação do afecto desalento, já que esta se caracteriza pela 

diminuição do metabolismo e da temperatura, e um abaixamento do consumo de 

oxigénio, podendo ser caracterizada como uma resposta arcaica de adaptação face à 

carência externa de mantimentos ambientais para o cumprimento das funções vitais. 
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Quando a frustração da necessidade de intercâmbio sócio-espiritual é, no inconsciente, 

errónea e simbolicamente interpretados como carência de oxigénio e alimentos, surge o 

afecto desalento como um acto motor filogeneticamente justificado (hibernação) mas 

ineficaz ante essa situação. Representa também, simbolicamente, a intenção de regressar 

à etapa pré-natal, conservando a fantasia omnipotente de prescindir do intercâmbio. No 

entanto, o desalentar de uma acção pode funcionar, em certas circunstâncias, como uma 

atitude protectora. A dispneia pode ser interpretada como um desenvolvimento 

equivalente ao afecto desalento, que resulta da deformação patossomática da sua chave 

de inervação. O trastorno será definido como dispneia quando a consciência o 

categorize como um processo somático (privado de significado afectivo), ou como uma 

forma particular de desalento, quando a consciência o interprete como um 

acontecimento psíquico. A desestruturação da chave de inervação do desalento e a sua 

representação simbólica por um dos elementos dessa chave de inervação, em particular, 

a dispneia, - que atrai sobre si, a intensidade total do investimento e penetra na 

consciência como um fenómeno somático privado do seu significado afectivo -, adquire, 

deste modo, o carácter de um desenvolvimento equivalente ao afecto desalento. 

Chiozza (1997) também refere o caso do verbo ofegar (anhelar) que significa ter 

ânsia ou desejo de conseguir alguma coisa e, também, ao mesmo tempo, respirar com 

dificuldade. Por este motivo, refere, podemos afirmar que a respiração ofegante 

(anhelante), uma forma particular de dispneia, comporta a representação de um desejo, 

o qual, por outro lado, pode constituir-se como uma formação reactiva frente ao 

desalento.  

Sintetizando, pode-se referir que, segundo Chiozza, a asma, deve-se a um 

desregulamento da função respiratória já que esta faz parte da chave de inervação do 

afecto ãnimo (como a perda de energia ou alterações de temperatura, entre outros). 

   Resumindo: parece, pois, ser perceptível como o modelo de entendimento da 

patologia psicossomática baseado no modelo psicanalítico acaba por acentuar e quase 

resumir, sobretudo, a asma, à hipótese de uma relação precoce deficitária, 

principalmente com a figura materna. Embora a importância da relação precoce para o 

desencadear da asma seja provavelmente importante, nomeadamente em certos casos, o 

facto é que, muitos foram os autores que, igualmente a nós, se sentiram estimulados a 

alargar o âmbito de estudo da asma. A nossa investigação baseou-se antes numa 

metodologia que respeite mais as exigências empíricas, e aproveitando as pistas que um 

tipo de estudo mais alargado pode oferecer. Juntando-se a este facto, a hipótese que uma 

intervenção primária (que é sempre a desejada) só poder ser implementada, se apoiada 

por dados empíricos robustos, leva-nos a acreditar que o nosso tipo de investigação 

também pode ser importante para compreender a etiologia da asma a fim de melhorar o 

tratamento ou prevenção da mesma. 

 

2.1.7.3. A asma na teoria psicofísica e behaviorista 

 Neste capítulo aproveitamos por fazer uma descrição fisiológica da respiração e 

da asma, para, de seguida, passarmos então a uma descrição da forma como as teorias e 

práticas behavioristas e psicofisiológicas se debruçaram sobre o fenómeno em questão. 

Segundo Guyton (1988) a respiração, como fenômeno fisiológico do aparelho 

respiratório, é a função mediante a qual as células vivas do corpo absorvem oxigênio 

(O2) e eliminam o gás carbônico (CO2). Por meio da respiração é que se realiza a troca 

entre o sangue e o ar. O ar cede ao sangue o oxigênio e o sangue, por sua vez, através 

dos pulmões, abandona o gás carbônico, substância de rejeição da respiração das 

células. O sangue circula por diminutos vasos adjacentes a cada célula corporal e são os 
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glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem o gás 

carbônico. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam o gás carbônico no ar e 

dele retiram sua nova carga de oxigênio. Este processo caracteriza a hematose, segundo 

Guyton (1988). A dinâmica da respiração pode ser dividida em três processos distintos: 

o processo de inspiração; o de difusão e transporte do sangue aos tecidos e o da 

expiração. No processo de inspiração, o oxigênio ingressa pela narina e atravessa a 

faringe, a laringe e a traqueia. A traqueia ramifica-se em dois brônquios que se dirigem 

respectivamente a cada pulmão. No pulmão, os brônquios vão-se dividindo e, ao mesmo 

tempo, diminuem o seu calibre até formar os bronquíolos. Estes continuam a dividir-se 

em condutos ainda menores até o bronquíolo terminal ou respiratório, que formam 

finalmente os sacos aéreos ou alvéolos pulmonares. O processo de inspiração termina 

com a chegada do ar aos alvéolos (Guyton, 1988). Em seguida, ocorre o processo de 

difusão. Nos pulmões, o oxigênio passa por difusão dos alvéolos aos capilares 

sanguíneos e o gás carbônico dos capilares para os alvéolos, ocorrendo o intercâmbio de 

oxigênio e gás carbônico entre os alvéolos pulmonares e o sangue. Nos tecidos 

corporais, o oxigênio passa do sangue e dos líquidos corporais às células. Já o gás 

carbônico realiza o trajeto oposto; passa das células para o sangue e para os líquidos 

corporais, sendo então transportado para os pulmões, ainda pelo processo de difusão. As 

funções metabólicas normais das células requerem um fornecimento constante de 

oxigênio e, por sua vez, produzem gás carbônico como resíduo e portanto a carga de gás 

carbônico nas células é maior e a de oxigênio é menor em relação à dos capilares, o que 

produz a difusão de uma zona de maior concentração a outra de menor (Guyton, 1988). 

Para o mesmo autor, no fim da mecânica da respiração, ocorre a expiração. Após a 

chegada do gás carbônico nos pulmões, ele é expelido, realizando o trajeto inverso ao 

realizado na inspiração: alvéolos pulmonares, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, 

faringe, para então ser eliminado pelas narinas. O oxigênio, a esta altura, estará a 

desempenhar a sua função essencial; garantir a excelência do funcionamento dos 

milhões de células do organismo humano. No entanto, segundo Cochrane e Rees 

(1995), em consequência da inflamação, as vias aéreas tornam-se hiper-responsivas e 

estreitam-se facilmente em resposta a inúmeros estímulos, reduzindo o fluxo de ar que 

passa por elas, o que faz com que a pessoa sinta falta de ar. 

         Passando então a descrever como é que o behaviorismo se baseou na fisiologia 

para entender a asma, podemos começar por referir que a teoria córtico-visceral de 

Pavlov e Bykov (op.cit in Lopez e Vazquez, 1996) centra a sua explicação num sistema 

de respostas condicionadas, formadas ao largo da experiência de vida do indivíduo 

asmático, especialmente medo, associado a experiências negativas ou de ameaça em 

relação com a doença. Os fisiólogos demonstraram a mediação de reflexos vagais 

aumentados na asma, provocados por factores psicológicos e conseguiram bloquear 

ataques de asma desta natureza com atropina. Também foi demonstrado que as fibras 

musculares dos brônquios recebem uma dupla inervação autónoma; impulsos vagais que 

produzem contracção e impulsos simpáticos que produzem relaxação. Demonstrou-se 

também que a hiperactividade brônquica pode ser provocada por estímulos 

psicológicos, traduzidos no sistema nervoso central, mediante o aumento da actividade 

parassimpática. 

           Lopez e Vazquez (1996) citam Faulkner que, usando um broncoscópio, estudou o 

efeito dos diferentes estados emocionais sobre os brônquios, observando que os estados 

de insegurança e frustração produzem espasmos e estreitamento dos brônquios enquanto 

estados agradáveis induzidos por sugestão, dilatam-nos. 

  Lopez e Vazquez (1996) também citam MacFadden et al., que mostraram que 

50% de um grupo de pacientes asmáticos desenvolvia um aumento de resistência nas 
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vias respiratórias quando lhes era sugerido que estavam inalando um broncoconstritor, 

apesar de inalarem uma solução salina. Este exemplo demonstra a unidade funcional do 

Sistema Nervoso que coordena e integra a informação e regulação neurovegetativa do 

Sistema Nervoso autónomo e central, através do hipotálamo, os mediadores hormonais 

e neurotransmissores específicos, que traduzem os significados emocionais em 

pensamento. Este é então capaz de provocar respostas fisiológicas e vice-versa, ou seja, 

depois, o próprio pensamento, através dos mesmos mediadores, também perpetua o 

estado emocional. Ainda para Lopez e Vazquez (1996) deve ter-se em conta a 

designação de medicina comportamental (behavioral medicine) que relaciona o 

funcionamento orgânico e fisiológico como uma unidade de interinfluência e relação 

mútua, incluindo não só as doenças psicossomáticas mas também aquelas em que os 

factores psicológicos não possuem um papel etiológico, e vincula disciplinas como a 

imunologia e a endocrinologia. O sistema imunológico do organismo pode ser afectado 

pelo comportamento, conduzindo ao aumento ou diminuição da susceptibilidade à 

doença. Para os mesmos autores, estudos realizados na Universidade de Rochester 

demostraram que o sistema imunológico pode ser condicionado com procedimentos 

clássicos de condicionamento, como os utilizados por Pavlov. Desde há algum tempo 

que se conhece um caminho directo entre a mente e a imunidade através das conexões 

anatómicas que ligam o cérebro directamente com órgãos específicos, como o baço e o 

timo. Também as secreções hormonais proporcionam um segundo caminho entre a 

mente e o corpo através do fluxo sanguíneo, induzidas por padrões emocionais e de 

pensamento. As crises de asma podem resultar da influência de estímulos de origem 

social ou psicológico (sugestão, reactivação de condicionamentos passados, 

pensamentos, etc.) sobre o sistema nervoso parassimpático que aumenta a 

hiperreactividade brônquica e provoca uma hiperventilação de origem psicológica, 

associada a estados emocionais resultantes da influência de tais estímulos. A 

hiperventilação conduz ao resfriamento e secura das vias aéreas assim como, 

possivelmente, a uma maior entrada de alergénios e elementos irritantes, presentes na 

atmosfera, os quais são capazes de produzir broncoconstrição em sujeitos asmáticos 

susceptíveis. A broncoconstrição, por sua vez, exacerbará a hiperventilação associando 

assim um componente fisiológico, estabelecendo um círculo vicioso continuo e a 

consequente crise de asma. 

            Lopez e Vazquez (1996) alertam que todos estes estudos e investigações 

procuram explicar a inserção dos factores psicológicos na causa da asma. No entanto, 

estes factores devem ser estudados caso a caso pois podem actuar como desencadeantes 

da crise, agravando as crises, ou resultando das vivências negativas associadas à 

enfermidade. 

 Esta perspectiva, embora com as críticas que toda a comunidade científica mais 

ou menos reconhece (nomeadamente, a negação da importância da subjectividade e 

consciência para a explicação dos fenómenos psicológicos) é, no entanto, muito 

credenciada a nível de tratamento psicoterapêutico da asma, como mais à frente teremos 

oportunidade de observar. 

            

 2.1.7.4. Perspectiva da ciência cognitiva e da teoria neurofenomenológica da asma 

 

 Como refere Jáuregui (2001), se existe doença em que a relação entre a mente e 

o corpo, mediada pela consciência, não seja posta em causa, é a asma. Nos seres 

humanos a respiração é o único processo fisiológico básico totalmente realizado por 

musculatura estriada, ou seja, voluntária, controlada pelo Sistema Nervoso Central, 

diferentemente de todas as outras vísceras que têm movimentos dependentes do Sistema 
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Nervoso Autônomo, consistindo em movimentos involuntários realizados por fibras 

musculares lisas. De facto, não se pode controlar batimentos cardíacos ou a digestão 

conscientemente, entretanto, o movimento respiratório pode ser retardado ou acelerado 

quando submetido à vontade consciente. 

Para o mesmo autor (2001), por ser um processo simultaneamente voluntário e 

involuntário, é através da respiração que uma pessoa estabelece a íntima e profunda 

ligação entre os seus aspectos conscientes e inconscientes, desde o seu nascimento. 

Assim, a respiração torna-se uma ponte entre a vivência subjetiva, interna e psicológica 

(inconsciente) e a vivência corporal, objetiva (consciente). A regularização da 

respiração é feita através de um controle voluntário e consciente, permitindo, além do 

alívio imediato, alterar padrões respiratórios ansiosos, adotando padrões associados a 

tranquilidade. Não apenas os padrões respiratórios, mas os de todas as funções 

orgânicas. Logo, ao mudar o ritmo da respiração, produz-se automaticamente a 

correspondente mudança nas demais funções. Seria como um conjunto de padrões 

associados a um determinado estado de consciência. Estando consciente deste processo, 

seria possível alterar estados psíquicos por meio da alteração de padrões respiratórios. 

Essa acessibilidade ao psíquico pode aliviar tensões e potencializar a geração de 

alternativas comportamentais mais saudáveis. Para Jáuregui (2001) sempre que existe 

algum problema funcional (como na respiração) o cérebro trata logo de nos enviar uma 

mensagem de aviso, tornando-a consciente, e utilizando sistemas antigos de punição e 

recompensa para se fazer entender.  

No domínio científico, o facto de a consciência intervir na relação entre o corpo 

e mente, nomeadamente, a relação entre a mente e o sistema imunitário é um dado 

adquirido. Por exemplo, Kiecolt-glaser (2002) defende que existe uma grande evidência 

de que fenómenos afectivos como a depressão e a ansiedade aumentam a produção de 

citoquinas pró-inflamatórias, levando a inflamações crónicas. Este processo constituiria 

um factor de risco em todas as doenças onde os factores imunológicos estejam 

implicados, nomeadamente, como sabemos a asma. Kandel (2007) refere uma 

experiência onde se demonstrou que as ameaças percebidas inconscientemente 

(subliminarmente) tendem a afectar regiões mais ligadas ao arousal e respostas 

defensivas (processos ligados ao stress crónico) enquanto as ameaças percebidas 

conscientemente activam as mais adaptativas respostas de luta ou fuga. Rosenkranz e 

Davidson (2009) começaram por fazer uma crítica ao quase exclusivo estudo da asma 

nas manifestações periféricas sem se debruçarem sobre os circuitos neurais afectivos e a 

sua relação com a asma. Assim, estudaram a sensibilidade individual a sinais viscerais, 

a expectativa e a emoção na expressão da asma, alterações devidas à cronicidade da 

doença, o condicionamento e a plasticidade. Estes autores conseguiram demonstrar uma 

relação entre fatores cognitivos e emocionais e asma, considerando que emoções de 

stress e emoções negativas podem ativar o sistema imunitário e provocar uma ativação 

de marcadores inflamatórios plasmáticos, tal como ocorre em pacientes asmáticos. 

Neste processo estariam sobretudo envolvidos o córtex anterior cingulado e a ínsula. 

Rosenkranz, Busse, Sheridan, Crisafi e Davidson (2012) concluem que os fenótipos da 

asma podem ser identificados pela reactividade neural dos circuitos cerebrais empregues 

no tratamento de emoções. Aqueles com maior activação da ínsula anterior em resposta 

aos estímulos psicológicos relevantes na asma possuem maiores sinais de inflamação 

pulmonar. Consequentemente defendem que deviam ser testados antidepressivos e 

ansiolíticos que actuassem sobre o córtice anterior cingulado e a ínsula.  

Barnsley, McAuley, Mohan, Dey, Thomas e Moseley (2011) operaram uma 

experiência bastante engenhosa para mostrar como a influência da consciência pode ser 

testada sobre o sistema imunitário. Começam por referir que a maioria das pessoas estão 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenkranz%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22870208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Busse%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22870208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sheridan%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22870208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crisafi%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22870208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davidson%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22870208
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convencidas de que as partes do seu corpo possuem uma pertença intrínseca, mas em 

algumas condições clínicas, este sentimento de posse pode ser perdido. Ilusões 

perceptivas como a famosa ilusão de mão de borracha (RHI- rubber hand ilusion, no 

original) demonstram que o sentimento de propriedade sobre uma parte do corpo que 

não é de fato nossa, pode ser facilmente induzido em voluntários saudáveis. Mas a 

questão pertinente (consciência e sistema imunitário) refere-se à questão de saber se a 

posse ilusória sobre uma parte do corpo artificial tem consequências para a parte do 

corpo real, que foi “substituído”. Parece que sim. Os dados obtidos mostram que a RHI 

induz uma descida na temperatura da pele da mão real. Ou seja, o fluxo sanguíneo para 

a mão tornada “desconhecida” parece ser seletivamente reduzido. Tal constatação é 

particularmente relevante para o sistema imunológico, porque um papel primário do 

sistema imunológico é discriminar o self do não self. Os autores assumem então que o 

sistema imunitário pode ser regulado com a rejeição da mão substituída. A RHI também 

aumenta a reatividade de histamina na mão “desconhecida”, que é um factor chave da 

resposta imunitária inata e tem sido implicada em doenças auto-imunes, incluindo 

esclerose múltipla. Mas, também podemos postular que, a reactividade à histamina, 

sendo um factor etiológico da asma, poderia causá-la, com a experiência adequada. 

Parece estar em curso a confirmação de que uma parte do corpo não sentida como sua 

(self) desregula-se imunologicamente. Estas investigações ligam-se de alguma forma à 

hipótese de Dennett de que o que interessa para a consciência são os processos a que se 

consegue acoplar. Até para certas partes do corpo e funções. De facto, parece que, se a 

consciência não reconhecer certas partes do corpo, estes são tratados de forma diferente 

a nível imunitário. 

 Também Buser (2012) conseguiu detectar, através da imagem de ressonância 

magnética, que circuitos específicos no cérebro, como o córtex cingulado e a ínsula, são 

activados, face à inalação de um antigénio e, consequentemente, a sua activação 

consegue predizer a inflamação respiratória. 

  Dreher (2003) refere que a mente inconsciente está localizada não só nas 

estruturas antigas do cérebro mas dentro de toda a interligação péptida que está 

espalhada pelos nervos autonómicos dos gânglios da base, em vários órgãos internos, o 

sistema imunitário e até a pele.  

No seguimento de experiências que já tentam relacionar a consciência e o 

cérebro com certas doenças, alguns autores têm assim, tentado operacionalizar a 

integração de modelos mais objectivos, como a neurociência, com modelos mais 

clínicos e subjectivos como a psicanálise e desenvolvimento infantil, para a utilização 

na prática clínica. Por exemplo, Shore (2009), chama a atenção para a correspondência 

entre um estado particular do desenvolvimento da criança (10 aos 18 meses), a fase de 

separação-individuação de Mahler (1968, cit in Shore, 2009) que é um período de alta 

activação do sistema nervoso simpático, e a necessidade da mãe se sintonizar com essa 

excitação. Uma falha desta sintonização pode gerar uma activação precoce do sistema 

nervoso simpático que resulta no fenómeno de excessiva vergonha para contrabalançar 

essa excessiva activação. A zona orbitofrontal do córtex parece estar associada á 

regulação afectiva mais elaborada e é a zona que é afectada aquando de problemas de 

sintonização da criança e da mãe, na fase da idade dos 10 aos 18 meses. Assim, o autor 

postula que, devido à maturação incompleta das estruturas de ligação entre o córtex e as 

estruturas subcorticais, a capacidade do sujeito para gerar representações simbólicas 

reguladoras de afecto é limitada. Sem acesso a uma regulação afectiva mais complexa, 

sob stress, as emoções são experienciadas como primitivas, sensoriomotoras, sensações 

indiferenciadas, e não experienciadas como sinal de aviso. 
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 Modelos clínicos baseados nestas descobertas começam a ser desenvolvidos. 

Embora defendamos que possam ser o futuro da terapia das mais variadas afecções 

psicológicas e psicossomáticas, por enquanto ainda são bastante incipientes. Por 

exemplo, num trabalho destinado a reunir a perspectiva clínica com a perspectiva 

neurológica, Montgomery (2013) acaba por acentuar apenas que os mecanismos de 

defesa servem para modular os estados de arousal e que as intervenções terapêuticas 

devem reorganizar os circuitos cerebrais através da neuroplasticidade cerebral. 

           Outra tentativa para operacionalizar este modelo para a clínica foi desenvolvido 

por Stern (2004). Para este autor, uma vez que só conseguimos viver no momento 

presente, o momento presente tem de ser capaz de influenciar o passado, e não somente 

o contrário, como é habitual nas terapias mais convencionais, onde se dá mais 

proeminência ao passado e á sua capacidade de condicionar o presente. O momento 

presente está sempre a reordenar a nossa memória do passado. 

           Um autor que tenta criar um modelo cognitivista de intervenção da asma é Creer 

(2008). No entanto, estes modelos ainda são muito baseados em conceitos com grandes 

dificuldades de integração entre a neurologia com a subjectividade como a temos vindo 

a demonstrar, como tomada de decisão ou auto-eficácia. 

 Outra prática clínica que tenta articular os dados da neurociência com as últimas 

investigações sobre a subjectividade é a neuroterapia. Esta terapia fica de facto, no 

centro do debate entre neurocognitivismo e neurofenomenologia; a sua eficácia será 

devido à causalidade descendente, ou esta explicação será uma ilusão de se acreditar 

que quando somos condicionados a fazer algo, conseguimos tomar uma decisão livre 

(Wachter, 2013)?  

Uma versão desta terapia a Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 

(Roustang, F. 2000; André, C. 2010; Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Kabat-Zinn, J. 

2012) já se mostrou eficaz no tratamento ansiedade e depressão. Este tipo de terapia 

defende a hipótese de que um retorno à experiência presente pode enfraquecer o poder 

patogénico dos pensamentos negativos. Contrariamente à cura psicanalítica que 

pretende regredir à origem traumática do problema ou às terapias cognitivas e 

comportamentais que tentam recondicionar os pensamentos negativos, a MBCT limita-

se a incitar os pacientes a reconhecer os seus pensamentos e afectos espontâneos, e 

reconhecer que não passam de pensamentos e afectos. 

Também o neurofeedback se baseia nos mesmos princípios. No neurofeedback, 

os sujeitos são colocados face a uma imagem quase em tempo real da actividade dos 

seus hemisférios cerebrais, obtida através da utilização de um aparelho de ressonância 

magnética. O paciente aprende a concentrar a atenção sobre uma certa região da 

imagem do seu cérebro, correlacionados com os problemas a ser tratados. No caso da 

dor crónica (DeCharms e colaboradores, 2005) os pacientes são incitados a tomar 

atenção ao seu córtex cingulado anterior (uma área tradicionalmente ligada à 

interpretação psicológica da dor) e observar as variações da sua vascularização e da sua 

actividade metabólica. São então pedidos aos pacientes para orientarem os seus 

conteúdos mentais, de forma a enfraquecer a actividade do seu córtex cingulado 

anterior. Este procedimento relaciona-se com uma diminuição da percepção dolorosa. 

Outra técnica que parece usar este controlo descendente, ou o controlo do mental 

sobre o físico é a “brain TV” (Lachaux, J. Ph., Jerbi, K., Bertrand, O., Minotti, L., 

Hoffmann, D., Schoendorff, B. & Kahane, P., 2007; Jung e colaboradores, 2011) 

aplicada no tratamento de epilepsias graves. Aqui, os médicos e investigadores incitam 

os pacientes a estabelecer correlações entre os registos da actividade eléctrica do seu 

cérebro, projectada, quase em tempo real, no ecrã de um computador, e os seus estados 

mentais. No entanto, a sua interpretação é difícil: para Bitbol (2014) esta actividade 
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mostra a actividade da causalidade descendente do mental para o físico. Para Dennett 

(1991) e a sua teoria monista, apenas mostra que conseguimos responder às solicitações 

externas com a única liberdade imposta pelos constrangimentos impostos pelo design ou 

pelo conhecimento, ou seja, por aquilo que consideramos melhor para nós em face da 

nossa elaborada biologia. Obedecer a solicitações pode, por vezes, ser um 

constrangimento importante. 

 

2.1.7.5. Da perspectiva da teoria sistémica à teoria integracionista ou 

biocomportamental da asma 

 

             Esta perspectiva é bastante recente e como é, basicamente, uma oposição às 

limitações metodológicas, essencialmente, dos modelos psicodinâmico e sistémico 

baseado na psicanálise, possui um carácter essencialmente empírico. Como a 

contribuição da pesquisa empírica será abordado num capítulo posterior, deixaremos 

aqui apenas algums exemplos que consideramos paradigmáticos. 

 Segundo Lemanek (1995), neste modelo, pressupõe-se a existência de uma 

predisposição somática no interior da própria criança que interage com uma panóplia de 

variáveis psicológicas e sociais que se encontram na base da regulação da expressão 

clínica e morbilidade da asma. Segundo autores como Perris, Jacobson, Lindstorm, Von 

Knorring e Perris (1980), Creer e colaboradores (1992), Wood (1993) ou Kaugars, 

Klinnert e Bender (2004), o modelo transaccional ou biopsicossocial também enfatiza as 

influências multidireccionadas que afectam a gravidade da asma e a instabilidade 

comportamental associada. Como foi observado, na impossibilidade de encontrar uma 

causa determinante para o aparecimento ou agravamento da asma, estes modelos tentam 

operacionalizar e testar o máximo de variáveis, assim como os seus percursos de 

influência, seja directa ou indirecta, determinante ou confluente, positiva ou negativa, 

etc.   

           De facto, Kaugars e colaboradores (2004), fazendo uma revisão bibliográfica 

sobre a influência da família para o agravamento e gravidade da asma, encontraram uma 

relação entre o aparecimento e agravamento da asma infantil e as características 

emocionais das famílias, os comportamentos de acompanhamento da asma e factores 

fisiológicos. Existe pois, segundo os autores, nesta linha, uma multiplicidade de factores 

que podem agir independentemente ou interagir com a doença asmática nas crianças. 

Especificamente, estes autores consideram que a asma é uma condição física complexa 

com grande variabilidade, cuja manifestação não se baseia somente em factores 

fisiológicos, como a condição alérgica ou a hiperresponsividade bronquial, mas também 

em factores ambientais como a exposição ao tabaco e outros alergénios, além de 

factores psicossociais como as características psicológicas da criança, do cuidador e da 

família. Estes autores também consideram que as crianças com predisposição genética 

para desordens afectivas e asma podem representar um subgrupo de crianças em risco 

para desenvolver asma grave. Os mesmos autores ainda defendem que se torna bastante 

premente que uma abordagem multidisciplinar que sintetize os factores biológicos, 

sociais e psicológicos se torna indispensável para o melhor entendimento da asma. 

Também apoiam a hipótese de que os factores genéticos e familiares interagem e devem 

contribuir de forma directa ou indirecta para as disrupções emocionais, sociais e 

biológicas que poderão influenciar o desenvolvimento das crianças, nomeadamente, as 

asmáticas. Por exemplo, Gustafsson, Kjellman & Cederblad (1985) elaboraram uma 

investigação sobre a influência da terapia familiar para a melhoria da asma, partindo do 

pressuposto de que um tracto respiratório instável que reage a muitos estímulos, 

nomeadamente psicológicos, é o aspecto mais importante da asma, e de que os factores 
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precipitantes possuem um efeito aditivo sobre a mesma, sendo que a quantidade total de 

estímulos seria importante. Também pressupõem que a significância relativa dos 

factores psicológicos varia entre os pacientes asmáticos e que, varia no mesmo sujeito, 

conforme diferentes circunstâncias. A terapia familiar, definida como o tratamento da 

família completa ou de partes dela, através de métodos psicológicos ou pedagógicos a 

fim de modificar a relação interpessoal, operada por dois terapeutas considerados como 

experientes, centrou-se na modificação dos padrões familiares disfuncionais de 

interacção. Os terapeutas também exploraram o papel dos sintomas asmáticos no 

sistema familiar, tentando revelar os conflitos encobertos e fortalecendo os limites entre 

os membros da família, sobretudo entre os pais e a criança e tentaram fomentar a 

comunicação acerca do impacto emocional da doença nos membros familiares. Os 

autores hipotetizaram que a origem da disfunção familiar resulta do facto de estas 

famílias tenderem a ser muito “emaranhadas” e rígidas, com pouca potencialidade para 

a resolução de conflitos, cabendo então à criança asmática sanar o conflito. Logo que se 

atinge um limiar de conflito na família, a criança, inconscientemente desvia a atenção 

da família, atraindo-a sobre si e impossibilitando que esse conflito se resolva. Não nos 

podemos esquecer que estas famílias dificilmente resolvem conflitos e, assim, esta é 

uma maneira de desviar o stress crónico para o corpo. Também tem de haver 

características culpabilizantes destes sujeitos. Consideram, então, estes autores que 

técnicas de respiração, pedagogia sobre alergia, técnicas de inalação, etc., dificilmente 

podem operar grandes mudanças em crianças sujeitas a tão grande stress. No sentido em 

que imprime competência e melhora as funções familiares, os autores consideram que a 

terapia familiar pode representar uma ferramenta terapêutica importante no tratamento 

da asma grave. 

           Como foi também referido, Wood tem contribuído bastante para a criação de 

modelos cada vez mais abrangentes, validados empiricamente, para a explicação da 

asma, deixando de os denominar como sistémicos, devido às críticas a Minuchin, para 

passar a designá-los de biobehvioral family model (BBFM). Por exemplo, Wood, 

Klebba e Miller, (2000) associaram ainda a vinculação ao BBFM, concluindo que o 

estilo de vinculação potencia bastante a explicação de algumas perturbações 

psicológicas capazes de influenciar alguns problemas de saúde física. Wood, Lim, 

Miller, Cheah, Zwetsch, Ramesh e Samuel (2008) testaram o modelo revisto em 

crianças asmáticas concluindo que tem valor heurístico. Lim, Wood e Miller (2008) 

testaram a influência da depressão maternal observando que é um importante preditor da 

gravidade da asma (influência não mediada pela adesão ao tratamento, mas mediada 

pelas práticas parentais da mãe e pelo estilo internalizante da criança asmática). Em 

resumo, os estudos sobre a asma tendem a ser cada vez mais englobantes e 

bidireccionais, daí que se os possa chamar, para simplificar, de interaccionistas. 

Para Mello Filho (1992), segundo a atual concepção da doença psicossomática, o 

profissional de saúde, podendo ser tanto o profissional da medicina psicossomática 

quanto o da psicologia, deve, em primeiro lugar, compreender o homem como unidade 

biopsicossocial, percebendo a importância da história de vida e da personalidade do 

indivíduo em seu modo de adoecer e na forma como irá lidar com a doença. O trabalho 

do profissional consiste ainda em identificar a atuação de fatores psicossociais na 

gênese e evolução das doenças, atuando de forma a tentar neutralizar seus efeitos, e 

conhecer o funcionamento básico da personalidade humana, e assim, poder identificar 

seus processos adaptativos e seus modos mais comuns de adoecer. Para atingir tais 

objetivos, o profissional de saúde deve atentar para a importância em se colher uma 

história que leve a um entendimento global do ser humano. Através da história da 

pessoa, e não da história da doença, será possível determinar o estar doente para aquela 
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pessoa. Segundo Haynal, Pasini e Archinard (2001), hoje, a saúde e a doença são 

concebidas segundo uma perspectiva multifatorial, resultantes de fatores somáticos, 

psicológicos, sociais, culturais e ambientais. O processo do adoecer representa um 

desequilíbrio interno em um organismo biopsicossocial em constante inter-

relacionamento com os meios interno e externo. Toda a mudança exterior, situação de 

stress, coloca em questão o equilíbrio interno ou homeostase, e exige um ajuste pessoal, 

confrontando o indivíduo com a dimensão de perda. Sabe-se da maior frequência de 

doenças psicossomáticas por ocasião de situações significativas da vida, tais como: 

desmame, entrada na escola, adolescência, independência, casamento, nascimento de 

filho, divórcio, crise da idade adulta, aposentadoria, morte, etc.... As possibilidades que 

o indivíduo tem como forma de escoamento das excitações, acumuladas ao vivenciar 

uma situação de stress, seriam o pensamento, a motricidade e o corpo, no entanto, estes 

também são os caminhos potenciais para a patologia.  

              Em resumo, podemos começar por reconhecer que desde os primórdios da 

medicina, a asma tem contribuído para uma clivagem no seio desta, na forma como se 

deve tratar o doente. Por um lado, de forma mecanicista, pondo de lado os factores 

psicológicos, por serem factores pouco definidos, não fiáveis e, por vezes, até 

associados à ausência de doença “real”; por outro, uma visão mais humanista onde se 

constata que os factores psicológicos, nomeadamente a consciência e afectos, podem 

contribuir decisivamente para a evolução de, senão todas, pelo menos, muitas doenças, 

como a asma. Colocando entre parênteses as perspectivas behavioristas/psicofísicas e 

neurocognitivas/neurofenomenológicas por não possuírem modelos clínicos muito 

elaborados em relação à compreensão da asma, vamo-nos concentrar na passagem do 

modelo psicanalítico para o modelo sistémico ou integracionista. 

Pela nossa investigação da asma, parece que até há algumas décadas atrás, a 

asma era sobretudo percebida e apresentada como uma doença psicossomática de cariz 

essencialmente psicanalítico, caracterizada sobretudo por dificuldades existentes na 

interacção entre a mãe e a criança. 

Mas pesar do reconhecimento da importância que os factores psicológicos, 

relacionais e emocionais possuem para o aparecimento e agravamento da asma, 

actualmente, como defendem certos autores, nomeadamente Creer (1982), a relação 

entre as variáveis psicológicas, como a ansiedade ou a sobreprotecção materna, e a 

ocorrência ou a gravidade da doença, não parece ser suficientemente explícita a fim de 

que se possa generalizar. Ainda que certos autores, como por exemplo, Pearlman (1984, 

cit. por Barros, 1999) considerem que a asma, apesar de tudo, possa ser uma doença 

privilegiada para entender a causalidade psicológica, mais especificamente a chamada 

origem neurótica das manifestações orgânicas, outros autores, como por exemplo Creer, 

Stein, Rappaport e Lewis (1992), referem que a nível empírico, é difícil suportar a 

hipótese de que apenas os factores psicológicos, por si só, consigam desencadear a 

asma. Na falta de modelos suficientemente desenvolvidos a nível do behaviorismo 

(críticas redutoras) e neurocognitivismo vs neurofenomenologia (impasse) parece que 

os autores mais recentemente têm evoluído do modelo psicossomático de orientação 

mais psicanalítica, para um modelo que começou a ser denominado de transaccional ou 

biopsicossocial (Creer e colaboradores, 1992; Miller e Wood, 1991).  
Ao pesquisarmos nesta linha, achámos interessantes os trabalhos de um grupo de 

investigadores, cuja figura principal é Carlo Perris (Perris e colaboradores, 1980). Estes 

autores criaram um modelo baseado numa complexa articulação entre variáveis 

culturais, biológicas e psicossociais, cuja interacção, conjugada com a actuação do 

indivíduo vulnerável com o seu ambiente, pode resultar em manifestações 

psicopatológicas. Este modelo foi operacionalizado com um instrumento de avaliação 



149 

 

de estilos de parentalidade EMBU (Egna Minnen av Barndoms Uppfostran). Ocorreu-

nos, então, que este instrumento, que possui uma versão para crianças (EMBU-C) 

poderia ser um instrumento importante para estudar a asma de um ponto de vista 

integracionista. Além disso foi validado para a população Portuguesa Canavarro e 

Pereira (2007). Importante também foi a mensagem deixada pelo estudo de Lim e 

colaboradores (2008) de como são importantes a sistematização das práticas parentais 

observadas na perspectiva da criança, assim como do papel paterno. 

           Assim, resolvemos estudar estes factores familiares e a relação com a 

gravidade da asma. No entanto, no sentido de perceber se existiria alguma mediação de 

características psicológicas da criança asmática, resolvemos estudar o estilo 

internalizante. 

      O estilo internalizante mediando a gravidade da asma e as práticas educativas 

parentais foi efectuado por alguns autores, nomeadamente por Lim e colaboradores 

(2008) e Wood e colaboradores (2008). 

      No entanto, interessávamo-nos outra fonte de informação que não fosse a da 

criança. Nesse sentido achámos interessante um estilo de avaliação psicológica da 

criança efectuada pelos pais. Foi assim que resolvemos usar o CBCL, de Achenbach, 

Howell & Quay (1991). 

                Segundo Achenbach (1983), a Depressão, a Ansiedade, a Somatização e a 

retirada social são sintomas internalizantes, contrariamente aos sintomas externalizantes 

ou comportamentais. 

               Achenbach (1983), que elaborou um instrumento de avaliação de estilos de 

funcionamento psíquico, o CBCL, realizou vários procedimentos estatísticos e concluiu 

que estes dois aspectos da organização psíquica, funcionamento internalizante vs. 

funcionamento externalizante, se dividem em clusters perfeitamente identificáveis. 

Também uma adaptação do CBCL - versão para pais -, foi aferida para a população 

Portuguesa por Fonseca, Simões, Rebelo, Ferreira e Cardoso (1994). 

 Recapitulando: o estudo da asma deixou de se basear no paradigma 

psicossomático de influência psicanalítica para passar a basear-se num modelo bio-

socio-comportamental, com conceitos mais validados empiricamente, mais observáveis.  

              No entanto, gostaríamos de referir que a estas vantagens também se podem 

associar alguns riscos.  

              Nomeadamente, que quando se aplicam estes conceitos a uma doença como a 

asma, corre-se um certo risco, já há muito avançado por autores das correntes dinâmicas 

(Chiozza, 1997); é que a asma pode servir para “mascarar” precisamente certos 

conceitos estudados como a ansiedade, angústia, depressão, etc. Assim, quando vamos 

ver a associação entre estes comportamentos e a asma, é provável que surjam 

incongruências. Afinal, a doença asmática pode servir para desviar a atenção de certas 

sensações ou emoções indesejáveis. Por exemplo, é difícil perceber como é que as 

crianças com asma grave, em certos estudos, não experienciam mais ansiedade do que 

os grupos normativos (wamboldt e colaboradores 1998). No entanto, pensamos que, 

tomadas as devidas precauções, e tendo em vista os vários níveis de explicação, as 

várias perspectivas podem funcionar em sinergia a fim de melhor perceber a asma. 

 

2.1.7.6. Resumo da investigação teórica da asma 

 

Gregerson (2003) elabora um interessante resumo numa tentativa de demonstrar 

as repercussões da posição filosófica para a evolução da compreensão e tratamento da 

asma. Esta autora considera que os primórdios da medicina foram psicossomáticos, 

nomeadamente com Galeno, na Grécia antiga. No entanto, conforme o declínio da 
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autoridade da igreja, o racionalismo e a experimentação dominou a medicina tornando-

se esta então mais autoritária enquanto a filosofia se tornava mais positivista. A autora 

considera que o termo psicossomática conserva o dualismo Cartesiano sem considerar a 

impossibilidade lógica do dualismo. Considera também que a noção de que as emoções 

ajudam a despoletar a asma se manteve até princípios do século XX. Então, 

posteriormente, o reducionismo baseado em mecanismos orgânicos teria suplantado o 

dualismo Cartesiano. Esta teoria teria ligado a ciência e a medicina. Ironicamente, o 

reducionismo biológico é holístico mas, apenas na medida em que considera a 

psicologia como um epifenómeno da fisiologia Assim os médicos, a fim de atenderem a 

asma holisticamente, deixaram de atender aos factores psicológicos e passaram a 

atender essencialmente aos factores alérgicos e, consequentemente, os estudos 

empíricos sobrepuseram-se às observações clínicas. Nesta altura, no princípio do século 

XX, a asma, por outro lado, também chegava a ser considerada um fenómeno 

puramente mental, significando, no entanto esse facto, que não merecia interesse 

médico. De facto, Onnis e colaboradores (2001) consideram que a psicossomática tende 

a substituir o dualismo Cartesiano reinante na nossa cultura e a dividir o fenómeno 

psicossomático, reduzindo-o assim a uma das suas partes. Este modelo reducionista 

impossibilita a compreensão da doença em toda a sua abrangência. No entanto, segundo 

Gregerson (2003), vários estudos conseguiram demonstrar não só certas alterações 

fisiológicas na asma como ainda a sua perigosidade. Devido à falha do movimento 

biológico-reducionista para o tratamento da asma, houve uma suspeição que esse 

modelo pudesse ter ignorado os factores psicológicos. Assim, passou a haver um 

incremento de procura de factores etiológicos e seria restituída a importância de factores 

psicológicos sobre a asma. Um movimento reformista dos anos trinta teria restituído o 

dualismo e substituído o paradigma bio-deteminista. Nos anos quarenta e cinquenta, 

teria havido uma oscilação entre o reducionismo biológico e o reducionismo 

psicológico. Ficaria, no entanto, por resolver, a importância e benefício dos factores 

psicológicos na etiologia da asma. Segundo Gregerson (2003), alguns autores 

argumentaram que a procura da psicogénese da asma e da psicossomática quase levaram 

à desacreditação da psicossomática. Para Gregerson (2003), a esse factor, não seria 

alheio o facto de os próprios autores psicanalíticos não se entenderem sob o peso da 

psicogénese, quer dizer, saber se este processo por si só, é suficiente para desencadear 

uma doença orgânica, ou se necessita de estar associado a factores neurológicos e 

psicofisiológicos, conforme proposto por Freud. Ainda para Gregerson (2003), teria 

sido o enorme aumento de custos no tratamento da asma e outras doenças 

psicossomáticas, e a tentativa de nacionalização dos serviços de saúde nos EUA, 

ocorridos na década de 70, que teriam levado à queda da importância da intervenção 

psicossomática, passando-se a valorizar a intervenção biológica que seria mais 

económica. No entanto, para a mesma autora, devido à ineficácia no tratamento 

biológico da asma, e ainda pelo facto do serviço nacional da saúde não ter sido 

nacionalizado, vários autores, nesta altura, postularam que o melhor tratamento para a 

asma seria o tratamento psicológico. Por exemplo, descriminando todos os factores, 

desde custos em hospitalizações até faltas ao trabalho, Deter, 1986 considera que uma 

terapia psicossomática na asma, nomeadamente integrando a terapia de grupo com uma 

perspectiva educativa sobre a doença, levaria a um decréscimo das despesas com esta 

doença. Segundo Gregerson (2003), partindo do reducionismo radical, psicanalistas e 

comportamentalistas restauraram o constructo de psique para a psicossomática, sendo 

que, ao invés do dualismo, a mente e o corpo seriam duas pontas num mesmo contínuo. 

           Gregerson (2003) considera que, no entanto, a etiologia fugidia da asma leva a 

que esta seja melhor compreendida pela teoria sistémica. Esta teoria, numa primeira 
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fase, combinaria os factores genéticos, fisiológicos, comportamentais, cognitivos, 

afectivos e culturais. No entanto, a ideia de múltiplos factores actuando sinergicamente 

desafiou a sofisticação metodológica e teórica. Os estudos empíricos sistémicos sobre a 

asma encontraram conexões importantes entre vários aspectos da asma. Por exemplo, 

um estudo multifásico (Schleiner, 2002, cit in Gregerson, 2003) encontrou diferenças 

individuais na reactividade asmática, uma relação entre a asma e factores stressantes e 

um tipo de variabilidade em relação a um stressor. Na teoria sistémica, os factores 

combinam-se sinergicamente (de forma multiplicativa e não aditiva), determinando o 

aparecimento, exacerbações e a continuação da asma, levando a que o fenómeno em si 

seja mais do que a soma das suas partes. 

           A este respeito, nomeadamente a dificuldade em encontrar a causalidade numa 

investigação biopsicossocial, Temoshock (1997) refere que existem muitas dificuldades 

para estabelecer o que é a “causa” numa investigação biopsicossocial. Primeiro, porque 

existe uma grande complexidade de interações entre os stressores e os mecanismos de 

coping que influenciam o balanço homeostático. As interações raramente são aditivas. 

Tendem particularmente a comportar-se de forma multiplicativa ou sinérgica. Também 

os stressores podem actuar intrasistematicamente mas também intersistematicamente. 

Podem ter repercussões ao mesmo tempo no sistema biológico, social ou psicológico do 

sujeito. Também existem interações homeostáticas que levam, por exemplo, a que as 

mesmas intervenções possam produzir diferentes efeitos em diferentes momentos, 

dependendo do estado funcional em que se encontram os diferentes processos 

regulatórios e homeostáticos. Outra grande dificuldade em estabelecer a “causa” da 

doença num estudo biopsicossocial, segundo a mesma autora (1997), é a particularidade 

que existe em altos níveis de integração biológica. Existem muitas interações sinérgicas, 

circuitos de feed-back e caminhos entre os processos da doença e os resultados. As 

conexões entre factores da doença - sejam stressores ou mecanismos de coping - podem 

ser associativos ou estatísticos, preditivos, contributivos ou estimuladores. E, por fim, 

quando a relação causal pode ser formulada, ainda se pode perguntar se esta é directa ou 

indirecta, necessária ou suficiente, simples ou múltipla, aproximativa ou distante no 

espaço e no tempo. 

         Por exemplo, somente em relação às variáveis intermediárias, Baron e Kenny 

(1986) assinala uma questão que se prende com a necessária distinção entre variável 

moderadora e variável mediadora. Para os mesmos autores, uma variável moderadora é 

uma variável qualitativa ou quantitativa que afecta a direcção e/ou força da relação entre 

a variável independente ou preditora e a variável dependente ou variável critério. A 

variável mediadora é uma variável que influencia a relação entre a variável preditora e a 

variável dependente ou variável critério. 

Por exemplo, na relação entre classe social (SES) e frequência de exames ao 

cancro da mama (FCM) a idade pode ser uma variável moderadora entre SES e FCM na 

medida em que essa relação pode ser mais forte para mulheres mais velhas e mais fraca 

ou inexistente para mulheres mais novas. A educação pode ser uma variável mediadora 

porque explica porque existe a relação entre SES e FCM. Quando se remove o efeito da 

educação, a relação entre SES e FCM desaparece. 

          No entanto, para Gregerson (2003), todo este progresso não melhorou muito a 

asma em relação à prevenção, que deveria ser o seu principal propósito. Nesse sentido, a 

autora (Gregerson, 2003) preconiza um desenvolvimento da teoria sistémica, através da 

investigação das variáveis externas e da análise de todos os dados empíricos obtidos, 

podendo finalmente estabelecer-se a etiologia da asma, não a deixando à mercê das 

remissões espontâneas que é, ainda hoje, um factor de peso em relação à sua 

morbilidade. 
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            De seguida, iremos apresentar estudos específicos em várias áreas da 

psicoterapia a fim de perceber qual a sua contribuição para a identificação da asma. 

 

 

2.1.8. Parentalidade, práticas educativas parentais e estilos parentais 

 

2.1.8.1.Introdução 

 

            A importância do papel da família para o desenvolvimento da criança é um facto 

que merece pouca contestação. 

Por exemplo Bjorklund e Pellegrini (2000), fazendo uma resenha do 

desenvolvimeto da criança à luz da psicologia evolucionista, atestam bem o papel que a 

família possui para o desenvolvimento da criança.  

            De facto, é conhecido o consenso entre os psicólogos do desenvolvimento 

relativamente à importância da família, e em particular das figuras parentais, como 

factor decisivo do desenvolvimento das crianças. Para esse desenvolvimento, as famílias 

são de importância inexcedível em áreas tão díspares como a socialização das crianças, 

a garantia das condições básicas de existência da criança e, por exemplo, pelo apoio 

emocional. A família é também importante para ajudar a criança, ao longo dos 

primeiros anos de vida, a desenvolver, entre outros aspectos, a sua autonomia, auto-

regulação, sentimentos de segurança, identidade pessoal, auto-estima, etc. 

           Neste sentido, o estilo educativo familiar e sobretudo, as práticas educativas 

parentais, parecem pois, revestir-se de importância capital para a saúde e bem-estar de 

qualquer criança. 

          Assim, será importante perceber como é que se tem investigado os diferentes 

padrões parentais.  

           Uma situação que se irá perceber é que os autores desta temática têm muita 

dificuldade em separar estilos educativos parentais de práticas educativas parentais e, 

por vezes, da própria parentalidade. 

          Assim, uma das funções desta parte teórica é, sempre que possível, especificar 

estes diferentes conceitos. 

          No entanto, a função mais importante, como não poderia deixar de ser, prende-se 

com as repercussões que estes estilos ou práticas induzem nas crianças e adolescentes 

envolvidos nestas realidades. 

            Assim, segundo Santos (2009), existe grande variação na forma como os pais 

desempenham o seu papel parental, que irá influenciar o desenvolvimento e 

funcionamento cognitivo e socioemocional da criança, além do seu carácter. Nesse 

sentido, como passaremos a demonstrar, existe uma investigação abundante e 

multivariada que procura identificar características que distinguem o comportamento 

parental, assim como as suas consequências na criança. Esta investigação distingue, em 

geral, as características parentais positivas como, responsividade, afecto e envolvimento 

positivo, e negativas, como rejeição, hostilidade e controlo negativo. 

 

2.1.8.2. Parentalidade 

 

          Segundo Barroso e Machado (2011) a parentalidade é a prática ou acção de 

educação como os progenitores/cuidadores cuidam do seu filho, ou seja, o conjunto de 

tarefas necessárias para a facilitação do seu desenvolvimento, tanto ao nível físico e 

psicológico como social. 
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           Os mesmos autores destacam uma abordagem biopsicossocial para a 

compreensão da forma como os pais educam as crianças. Essa abordagem destaca três 

determinantes: factores individuais dos pais (e.g., personalidade e psicopatologia), 

características individuais da criança (e.g., temperamento) e factores do contexto social 

alargado onde a relação pais-criança se encontra estabelecida (e.g., relações maritais, 

ocupação profissional parental, redes de apoio social). Assim, a abordagem 

biopsicossocial assume que as histórias desenvolvimentais dos pais, o seu 

relacionamento conjugal e a sua posição profissional influenciam as suas personalidades 

e estado psicopatológico, que, por sua vez, afectam o processo de parentalidade e este, 

consequentemente, tem efeitos no desenvolvimento infantil. Do mesmo modo, o 

funcionamento psicológico parental, promovido em parte pela sua história 

desenvolvimental, influencia directa e indirectamente as relações maritais, o 

funcionamento das redes sociais e as próprias experiências ocupacionais.  

 

2.1.8.3. Práticas educativas parentais 

   

              As práticas educativas parentais correspondem a comportamentos específicos 

dirigidos para objectivos particulares, através dos quais os pais desempenham a sua 

acção parental (Santos, 2009). Segundo Pacheco e colaboradores (2008), é através de 

estratégias disciplinares específicas, habitualmente designadas de práticas educativas, 

que os pais promovem comportamentos social e moralmente desejáveis buscando 

eliminar ou reduzir comportamentos menos desejáveis ou inadequados. 

             Hoffman (1975, 1994), desde a década de 70, tendo também investigado as 

relações entre pais e filhos, fá-lo sob uma perspectiva diferente dos estudos tipológicos, 

em expansão na época, nomeadamente através dos estudos de Baumrind (1966). 

Hoffman (1975, 1994) busca destacar a importância das estratégias utilizadas pelos pais 

frente a situações de conflito com os filhos, propondo o conceito de práticas educativas 

parentais, dimensão distinta dos estilos parentais. Tal distinção dá-se no sentido de que 

as práticas educativas se referem a situações quotidianas específicas de interacção pais-

filhos que revelam as estratégias utilizadas pelos pais na educação dos seus filhos 

(Hoffman, 1994). 

 

 2.1.8.4. Estilos parentais 

                  

             Santos (2009) refere que os estilos parentais se caracterizam por uma 

constelação de atitudes dirigidas à criança, que lhe são comunicadas, e que, no seu 

conjunto, criam um clima emocional em que os comportamentos parentais são 

expressos. O estilo parental difere das práticas parentais na medida em que ele 

“descreve” as interações pais-criança numa grande variedade de situações, enquanto as 

práticas são, por definição, específicas de um domínio. Os estilos parentais também são 

definidos por Gomide (2006) como um conjunto de práticas educativas ou atitudes 

parentais utilizadas pelos pais com o intuito de educar, socializar e controlar o 

comportamento de seus filhos. 

            Para Pacheco e colaboradores (2008), os estilos parentais tendem a ser menos 

variáveis que as práticas educativas e caracterizam-se pela preponderância de alta ou 

baixa responsividade e exigência, assim como envolvem as atitudes, as práticas e as 

expressões que caracterizam a natureza das interações parentais. 
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2.1.8.5. Abordagens 

 

          Segundo Santos (2009), não existe grande consenso quanto à melhor forma de 

investigar as relações pais-filhos. No entanto, destacam-se dois tipos de investigação: 

molecular (dimensão específica) e molar (diferentes dimensões agrupadas). Também se 

distinguem dois tipos de abordagem, a abordagem dimensional e a abordagem 

tipológica. 

          Na abordagem dimensional, são abordadas, principalmente, três dimensões: apoio 

ou sensibilidade/responsividade, conflito ou hostilidade e rejeição e o grau de 

monitorização do carácter da criança. A nível do comportamento parental, as principais 

dimensões avaliadas são o controlo (permissividade / restritividade) e 

afecto/aceitação/suporte (afecto-hostilidade). 

           A nível do controlo, temos o controlo comportamental correspondente às 

características dos pais visando controlar ou gerir o comportamento da criança, e o 

controlo psicológico, que corresponde à intrusão e coerção com a manipulação da 

emoção na relação dos pais com a criança. 

            O controlo comportamental exerce-se através da monitorização e da disciplina, a 

nível das exigências colocadas à criança, da consistência no cumprimento das regras e 

das estratégias (indutivas e coercivas) utilizadas para fazer cumprir as regras e transmitir 

valores. 

            O controlo psicológico pode ser de tipo cognitivo, emocional ou 

comportamental. O controlo cognitivo, consistindo em impedir ou constranger a 

expressão verbal e individual, resulta na ausência de pensamento próprio e escassa 

expressão de opiniões ou ideias. O controlo emocional, consistindo na indução de culpa 

e de ansiedade e na retirada de amor (onde o afecto dos pais se torna contingente ao 

facto de a criança se comportar como eles querem), limita a expressão emocional da 

criança. O controlo comportamental, consistindo na sobreprotecção, fomenta a 

dependência e desencoraja a interacção com os outros. 

             As consequências do controlo comportamental para a criança parecem estar 

relacionadas com o seu ajustamento socioemocional e este, por sua vez, parece estar 

associado com um nível de controlo médio. 

             Já as consequências do controlo psicológico para a criança parecem estar 

associadas a pior bem-estar e problemas de tipo internalizante e externalizante. No 

entanto, os efeitos do controlo variam em função da forma como é exercido, da 

gravidade e da frequência das práticas disciplinares negativas, da fase de 

desenvolvimento da criança, do contexto específico em que ocorre (clima emocional da 

família) e do contexto cultural. 

             Já a nível da dimensão do afecto dos pais em relação à criança, esta é 

normalmente avaliada em termos de afecto/aceitação e afecto/rejeição. Ao nível de 

afecto/aceitação, estão incluídas características como o apoio parental, disponibilidade e 

expressões de afecto, tom emocional positivo, aceitação da criança, sensibilidade às 

suas necessidades psicológicas e resposta adequada a essas necessidades. Ao nível de 

afecto/rejeição, geralmente são distinguidos os comportamentos de hostilidade/agressão, 

de indiferença/negligência e rejeição indiferenciada, sendo que esta última consiste num 

sentimento de desamor e desinteresse que a criança sente por parte dos pais. 

               As consequências do afecto/aceitação para a criança referem-se a uma 

diminuição dos problemas internalizantes e externalizantes e a uma associação positiva 

com a sua auto-estima e competência social, cognitiva e escolar. Já as consequências do 

afecto/rejeição para a criança estão normalmente associadas a maior proeminência de 

problemas de tipo internalizante e externalizante. 
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               Em relação à abordagem tipológica, considera-se que os comportamentos 

parentais estão correlacionados e que as dimensões de esse comportamento são 

interdependentes, devendo as tipologias considerar múltiplos comportamentos parentais. 

              A autora que tem maior proeminência nesta área de investigação é Baumrind. 

Esta autora (1966) começou por distinguir três estilos parentais: 

              - Autoritativo. Associado a pais que valorizam o controlo e a disciplina com 

restrição moderada, e impõem limites razoáveis, colocados de forma consistente e 

firme. Geralmente são responsivos e atentos às necessidades da criança, reconhecem a 

sua autonomia, tomam em conta as suas opiniões, interesses e particularidades, 

proporcionam ambiente estimulante e dão explicações para as regras que impõem. Estes 

pais também são habitualmente afectivos e possuem expectativas apropriadas acerca do 

comportamento da criança. 

            - Autoritário. Este estilo parental está associado a pais rígidos, pouco afectuosos 

e auto-centrados que valorizam muito a obediência e recorrem a práticas punitivas, 

proibições e restrições da autonomia da criança. Estes pais não são responsivos para 

com as necessidades da criança e podem-lhe definir responsabilidades inadequadas. 

Nestas famílias, geralmente, a criança tem pouco controlo sobre o seu meio e recebe 

poucas gratificações. 

            - Permissivo. Este estilo parental caracteriza pais que, apesar de terem uma 

relação razoavelmente afectuosa com a criança, evitam exercer controlo sobre ela, 

permitem-lhe autonomia, consultam e aceitam os seus pontos de vista e desejos. Estes 

pais costumam dar explicações à criança, a disciplina que impõem é inconsistente, 

encorajando a livre expressão dos impulsos e considerando não ter um papel activo nem 

muita responsabilidade no comportamento dos filhos. 

               Maccoby e Martin (1983) fazem uma reformulação dos estudos de Baumrind, 

estabelecendo as dimensões de responsavidade/aceitação e exigência/controlo, 

acrescentando o estilo negligente. 

            - Negligente. Este estilo parental é caracterizado por falta de envolvimento, 

podendo assumir a forma de negligência em pais com baixo nível de exigência, pouca 

responsividade e que minimizam o tempo a dedicar aos filhos, não se empenhando na 

sua promoção e desenvolvimento.  

               Estes autores distinguem o estilo negligente do indulgente, equivalente ao 

estilo permissivo de Baumrind. 

                Posteriormente, Baumrind (1989) veio a identificar mais dois padrões: 

rejeitante-negligente e tradicional. 

               A questão então é saber qual a relação de estes estilos parentais com o 

desenvolvimento das crianças. 

               Assim, para Santos (2009) em geral, os estilos parentais autoritativos estão 

associados a uma facilitação do desenvolvimento socioemocional e cognitivo, em 

rapazes e raparigas, desde a idade pré-escolar até à adolescência. De facto, pais que 

supervisionam os filhos, que estabelecem regras e que reconhecem “democraticamente” 

os pontos de vista da criança, em geral, propiciam resultados positivos em termos de 

desenvolvimento e funcionamento adaptativo da criança. De facto, os estudos de 

Baumrind (1966) revelam que as maiores diferenças em termos de competência da 

criança ocorrem entre o estilo autoritativo e os estilos autoritário e permissivo e não 

tanto entre estes dois últimos. No entanto, quando Baumrind introduz o estilo rejeitante-

negligente (1989), este revelou piores resultados do que os outros estilos referidos 

anteriormente. 

              Geralmente, em relação às crianças, o estilo autoritativo está associado a maior 

responsabilidade social e competência social, assim como maior aceitação por parte dos 
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pares. Por outro lado, o estilo autoritário está associado, por parte das crianças, a um 

auto-conceito mais negativo, baixa competência social e cognitiva, um desempenho 

académico pobre, baixa auto-confiança, baixa capacidade de iniciativa e de liderança e 

pouca amizade na relação com os pares. Este estilo também possui os seus efeitos mais 

negativos a longo prazo, conduzindo a maior tristeza, mau-humor, irritabilidade e 

agressividade nas crianças e adolescentes, tanto em rapazes como em raparigas. O estilo 

permissivo está associado, por parte das crianças, a comportamento impulsivo, 

agressividade, falta de auto-confiança, falta de auto-controlo e maior índice de abuso de 

substâncias. Segundo Santos (2009) alguns estudos associam o estilo permissivo a 

resultados mais negativos para os rapazes, nomeadamente falta de motivação para o 

sucesso e de objectivos, resistência na relação com adultos e hostilidade com pares. Na 

mesma perspectiva, alguma literatura sugere que famílias permissivas não diferem 

significativamente das autoritárias, excepto em relação à auto-confiança das crianças, 

mais negativa no caso das famílias onde os pais possuem um estilo educativo 

autoritário, e no caso da obediência das crianças, mais negativa em caso de famílias 

onde os pais possuem um estilo educativo permissivo. O estilo negligente associa-se, 

por parte das crianças, de forma geral, a menor competência psicossocial, mais 

problemas de comportamento e mais disrupções na vinculação, ao passo que, nas 

crianças mais velhas, se associa a impulsividade, agressão, desobediência, tristeza, 

baixa auto-estima, problemas na relação com os pares, no desenvolvimento cognitivo e 

no desempenho escolar. Este padrão é considerado, de facto, associado aos resultados 

mais negativos a nível de desenvolvimento e ajustamento das crianças. 

               Baumrind (1966) também revelava algumas relações entre práticas e estilos 

parentais, e efeitos nas crianças, em resultado de investigação empírica, nomeadamente; 

a punição, que pode ser usada, desde que se expliquem os motivos. A mesma autora 

(1996,1997), bastante questionada sobre o assunto, continuará a defender que a punição, 

sempre que usada com prudência, será um meio indispensável para uma correcta 

educação das crianças; uma supervisão muito rígida, grandes exigências e outras 

exigências da autoridade parental estão associadas a rebeldia nas crianças e em especial, 

em adolescentes; um controlo parental muito rígido gera passividade e dependência; 

restrição parental reduz a assertividade e a flexibilidade; a permissividade afasta a 

criança do sentimento de presença e autoridade do adulto; pais controladores são 

motivados pelo síndroma de personalidade autoritária e são por isso, motivados pelo 

medo de perda de controlo, restringindo os esforços de autonomia e directividade da 

criança; um controlo muito firme inibe a criatividade da criança; padrões educativos 

parentais similares expressam-se de maneira diferente em rapazes e raparigas. 

              Algumas críticas lançadas aos trabalhos de Baumrind relacionam-se com a 

unidireccionalidade e com a universalidade dos efeitos dos estilos educativos parentais 

sobre as crianças. Em relação à unidireccionalidade, não fica explícito até que ponto 

estes estilos não são, pelo menos em parte, função do comportamento da criança. 

               Como se sabe, na perspectiva transaccional (Wodds, 1993), onde se enfatizam 

a bi-direccionalidade dos efeitos e também a adaptabilidade dos comportamentos, fica 

então por responder até que ponto as características específicas do comportamento e do 

temperamento da criança determinam a natureza do estilo parental. 

               Em relação à universalidade dos efeitos dos estilos parentais, segundo Santos 

(2009), também não existe grande consenso acerca das vantagens do estilo autoritativo 

sobre os outros estilos se poderem estender a todos os grupos populacionais, 

nomeadamente em termos étnicos, culturais, socioeconómicos e estruturais da família. 

A realidade é que a maior parte dos estudos incide sobre famílias intactas, brancas, 

classe média, urbanas, etc. Este aspecto aponta para a necessidade de se atender a 
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factores contextuais e culturais no estudo dos estilos parentais. Segundo a mesma 

opinião, esta questão decorre, por exemplo, do facto de se saber que crianças negras 

cujos pais são mais autoritários do que autoritativos tenderem a ser mais competentes e 

que, em famílias de extracto socioeconómico baixo haver tendência para o estilo 

autoritário. Estes resultados podem apontar para uma adaptação às condições 

ecológicas, nomeadamente, o aumento do perigo e a ameaça que caracteriza a vida 

dessas famílias. Nestas condições, é normal que o estilo autoritário se associe a 

resultados mais positivos nas crianças. Ainda outro factor moderador que se pode 

revestir de uma certa importância prende-se com os pares. Na mesma perspectiva, em 

termos de sucesso académico o estilo autoritativo parece exercer um estilo menos 

positivo em adolescentes afro-americanos porque os pares a que eles se ligam 

promovem menos o sucesso académico. Pelo contrário, nas famílias asiático-

americanas, ser oriundo de uma família não-autoritativa não prejudica o desempenho 

escolar porque, neste caso, o grupo de pares é muito encorajador relativamente ao 

desempenho escolar.  

                Segundo a mesma opinião, existe um grande consenso quanto aos estilos 

identificados por Baumrind (1966), nomeadamente os estilos autoritativo, autoritário e 

negligente. Estes padrões têm sido identificados em diferentes amostras, etnias e 

extractos socioeconómicos, usando diferentes metodologias a nível de informantes e 

instrumentos. No entanto, o estilo permissivo parece não ser comum em determinadas 

etnias ou em extractos socioeconómicos baixos. Por exemplo, não foi identificado em 

amostras afro-americanas. Segundo Santos (2009), também existe convergência na 

indicação de que as crianças que sentiram a relação com os seus pais como sendo de 

rejeição tenderem a apresentar problemas de ajustamento psicológico, 

independentemente da cultura ou da etnia. 

               Em relação aos estilos e práticas parentais cujos efeitos estão associados a 

populações específicas, existe a verificação de que crianças com problemas de tipo 

externalizante estão mais sujeitas ao recurso de práticas hostis (verbais ou físicas) e de 

rejeição, sendo que, no entanto, se verifica uma relação bidireccional entre os 

comportamentos da criança e as práticas educativas parentais. No entanto, se os 

problemas de comportamento externalizantes são comuns a várias perturbações a nível 

de práticas parentais, existem alguns comportamentos que parecem ser mais específicos. 

Por exemplo, um trabalho de Lindahl (1998) revelou que o nível de negatividade e de 

rejeição, além de inconsistência de práticas face à criança, é maior nas crianças que 

apresentam Perturbação de Oposição (PO) e Perturbação de Hiperactividade com Défice 

de Atenção (PHDA), do que se estas apresentarem apenas PHDA. 

            Em relação à avaliação dos estilos educativos parentais, um dos instrumentos 

mais utilizados tem sido o EMBU. Este instrumento foi inicialmente desenvolvido em 

Sueco por Perris e colaboradores (1980) para estudar as memórias dos adultos 

relativamente ao comportamento parental dos seus pais. Castro, Toro, Van Der Ende e 

Arrindell (1993) elaboraram uma versão destinada a perceber a percepção que as 

crianças possuem sobre os estilos educativos parentais, designado de EMBU-C. 

Canavarro e Pereira (2007) adaptaram esta versão para a língua Portuguesa. 

             Em relação à avaliação dos estilos educativos, constata-se a nível de género 

(dos pais) que as mães (relativamente aos pais) estão mais assumidas nos cuidados dos 

filhos e nos aspectos de levar os filhos a assumirem responsabilidades pelas suas 

próprias necessidades (por exemplo, escolares) além de interagirem mais 

frequentemente com os filhos. As mães também são mais directivas e assertivas, têm 

maior tendência para fornecer informação e despendem mais tempo com os filhos. Os 

pais (comparativamente com as mães), apesar de passarem menos tempo com os filhos 
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possuem um papel muito importante como preditor do desenvolvimento cognitivo e 

social da criança, mediante a qualidade (mais do que a quantidade) da sua interacção 

com a criança. Os pais estão habitualmente mais envolvidos em actividades físicas de 

jogo com os filhos, enquanto as mães estão geralmente mais envolvidas em actividades 

didácticas e verbais. 

               Em relação à avaliação dos estilos educativos constata-se a nível de género 

(das crianças) que as mães e os pais não são mais “responsivos” para os filhos do que 

para com as filhas mas tendem a responder mais negativamente aos filhos quando estes 

se “portam mal” ou manifestam um comportamento dominador/assertivo para com os 

progenitores. Os pais (mas não as mães) diferem nas suas interações com filhos e filhas 

já que têm uma atenção mais interessada e maior envolvimento cognitivo, reforçando 

mais os comportamentos de assertividade com os seus filhos. Em relação às filhas, os 

pais tendem a reforçar mais os comportamentos positivos e de obediência e a apresentar 

uma baixa frequência de comportamentos de domínio, restritivos e punitivos. Os pais 

(homens) mais insatisfeitos com o casamento tendem a ser mais negativos com as filhas. 

Também no caso de discórdia marital, a relação pai-filha é especialmente vulnerável. 

               Em Portugal, Pereira, Canavarro, Cardoso e Mendonça (2009) começam por 

referir que, até agora, o estudo da relação entre os estilos educativos parentais e os 

problemas de comportamento da criança têm sido abordados sobre a perspectiva 

dimensional. Para os mesmos autores (2009), os estudos dimensionais possuem a 

vantagem de estudar a colaboração de aspectos específicos do comportamento educativo 

parental para o ajustamento emocional da criança. No entanto, os estudos tipológicos 

podem também ser pertinentes pois possuem a vantagem de ajudarem a perceber a 

relação entre as várias dimensões do mesmo estilo educativo. Assim, estes autores 

elaboraram um estudo onde começaram por tentar identificar padrões educativos 

parentais baseados nas principais dimensões educativas; suporte emocional, rejeição e 

tentativa de controlo. Para esse efeito, aplicaram o EMBU-C a quinhentas e dezanove 

crianças com idade ecolar, da população Portuguesa em geral. Também avaliaram os 

problemas comportamentais da criança, nomeadamente, as dimensões internalizante e 

externalizante. Estes autores tiveram o cuidado de obter estas informações de diferentes 

fontes, nomeadamente, pais e professores. Um ano depois, após a transição escolar, 

reavaliaram uma sub amostra de duzentas e vinte crianças. Uma análise de clusters 

identificou quatro estilos educativos parentais, que foram: pouco apoiantes, apoiante-

controlador, rejeitante-controlador e apoiante. Nos dois períodos de recolha de dados, 

tanto o grupo com o estilo educativo parental considerado como pouco apoiantes como 

o grupo com o estilo educativo parental considerado como rejeitante-controlador 

mostraram uma associação maior com problemas comportamentais das crianças do que 

os grupos considerados como apoiantes e apoiantes-controladores. Estes estilos 

mostraram diferenças significantes entre eles em relação aos problemas de 

comportamento demonstrando um valor preditivo maior em relação aos problemas 

externalizantes do que em relação aos problemas internalizantes. 

 

2.1.8.6. Conclusão acerca da parentalidade, práticas educativas e estilos parentais 

          

            Em jeito de conclusão, parece ser oportuno referir que existe uma vasta 

investigação que parece atestar a grande influência da parentalidade, nomeadamente, 

dos estilos e das práticas educativas parentais, para o correcto desenvolvimento da 

criança. Nesse sentido, parece importante então, perceber até que ponto estas práticas e 

estilos parentais são capazes de influenciar o curso de uma doença como a asma 
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alérgica. Sabe-se desde já que o papel dos pais se reveste de grande importância em 

relação à percepção que os filhos têm sobre a doença (Barros, 1999).  

            O nosso estudo visa então encontrar uma relação entre estilos educativos 

parentais, onde possa ser analisado separadamente o papel materno do paterno, o 

funcionamento internalizante, variáveis sociodemográficas e clínicas e a gravidade da 

asma alérgica da criança.  

           Seguidamente, iremos fazer uma investigação concentrada somente nos estudos 

empíricos feitos nesta área, desde uma perspectiva mais geral, que é o estudo da 

parentalidade e estilos ou traços psicológicos na psicossomática (decidimos manter aqui 

este termo por questões de identificação histórica), até uma perspectiva mais específica, 

ou seja, trabalhos efectuados que sejam o mais parecidos possível com o nosso. 

          No entanto, é sobre a avaliação de estilos psicológicos que falaremos a seguir.   

 

 

2.1.9. Estilos psicológicos (Internalizante/Externalizante) 

       

        Não iremos fazer um estudo exaustivo sobre a problemática da psicologia 

diferencial. 

      No entanto, como se sabe, desde os seus primórdios, uma das grandes 

focalizações da psicologia foi a determinação e caracterização de diferenças individuais. 

Qualquer prática da psicologia, desde clínica, forense, educacional, ocupacional, usando 

qualquer metodologia, desde o uso de testes ou qualquer outra forma de avaliação, 

nunca perde de vista a caracterização psicológica de cada sujeito. Parece estar inerente 

ao método de investigação em psicologia.  

      Críticas à parte sabe-se é que estes métodos de avaliação têm sofrido uma 

constante pressão inerente a qualquer prática científica, no sentido de corrigirem as suas 

falhas. 

      Várias críticas têm sido lançadas a qualquer método de avaliação psicológica. 

Desde as críticas referentes a factores culturais na avaliação da inteligência (que se 

pretendia universal) até às críticas lançadas à validade do conceito de personalidade, a 

lista não tem fim. 

      No entanto, devido ao refinamento das técnicas e ao desenvolvimento dos 

procedimentos estatísticos, existe algum consenso quanto ao facto de os testes actuais 

estarem a avaliar aquilo a que se dispõem (sensibilidade, na linguagem estatística), de 

forma mais ou menos universal. 

    Ao que interessa, principalmente em relação aos estilos psicológicos 

investigados por nós, são resposta a um dos últimos grupos de suspeitas em relação à 

credibilidade da testagem a que se propõem, e que se refere aos informadores. 

Nomeadamente, uma criança pode ser diferentemente neurótica, inteligente, etc., se 

descrita por observadores diferentes. Por exemplo, podemos preencher um questionário 

sobre os nossos filhos caracterizando-os como introvertidos, sendo que no entanto, um 

questionário preenchido por eles pode dar outro resultado, até porque, entre outras 

razões, se formos for muito extrovertidos ou não nos relacionarmos bem com a 

introversão, qualquer pessoa pode parecer demasiado introvertida. É assim que, por 

exemplo, a opinião de pais, professores, ou mesmo das próprias crianças em relação a si 

próprias pode levar a resultados diferentes. 

      Nesse sentido, Achenbach ingressou numa série de estudos com a finalidade de 

universalizar esse ponto de vista, criando então o CBCL (Achenbach, 1983) que, devido 

à resistência a este tipo de críticas, se tornou um dos instrumentos mais utilizados no 

estudo dos problemas e estilos psicológicos e comportamentais. 
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2.2. Contributos da investigação empírica acerca da doença asmática 

 

 

2.2.1. Introdução 

 

            Muita investigação empírica foi realizada para estudar o peso dos factores 

psicológicos sobre as doenças consideradas psicossomáticas. 

           O âmbito da investigação é muito extenso e por isso decidimos começar por uma 

exposição do assunto em geral. Num segundo tempo iremos pesquisar sobre as 

investigações empíricas que usaram as técnicas projectivas para pesquisar sobre a asma, 

já que, por volta de meados do século passado, tinham uma expressão muito forte. 

Finalmente, acabaremos com uma revisão bibliográfica, a mais aprofundada possível, 

da investigação empírica similar à nossa, onde, mostraremos os estudos que 

investigaram a asma a nível dos factores psicológicos próximos da nossa investigação, 

começando pela parentalidade em geral, passando pelas práticas educativas parentais 

em particular e pelos perfis ou estilos psicológicos em geral, e terminando nos estilos 

internalizante ou externalizantes. 

           Num quarto e último tempo, mostraremos os estudos que reuniram os mesmos 

elementos da investigação que o nosso; começaremos por pesquisar sobre estudos que 

reuniram a asma infantil, parentalidade e traços ou estilos psicológicos em geral, e 

concluiremos com as investigações que se debruçaram especificamente sobre a asma 

infantil, estilos internalizantes e externalizantes e práticas educativas parentais. 

       

2.2.2. Investigação empírica em psicossomática 

 

          Como deve ser óbvio, uma revisão sobre este tema, além de possuir uma extensão 

enorme, também não é de grande interesse para a nossa investigação. 

          Pensamos que o que interessa salientar é que a investigação empírica, ou as 

necessidades empíricas que a psicossomática precisava para validar os seus modelos, 

tiveram uma grande importância para a forma como hoje se pensa a psicossomática, e 

por algum aparente decréscimo de popularidade que esta tende a acumular, onde, 

curiosamente, a investigação sobre a asma em particular, possuiu um papel de destaque. 

           De facto, como temos vindo a referir desde o início do nosso estudo, a 

psicossomática sempre foi sujeita às mais diversas críticas, umas mais devastadoras que 

outras, desde a sua conceptualização original supostamente relacionada com um 

possível ressurgimento do dualismo, sempre evitado pela ciência. Pensamos, no entanto, 

que a pior, foi a suspeição de que os seus achados na psicossomática de cariz 

psicanalítico não tinham a expressão populacional que deveria ter. Os investigadores da 

psicossomática de cariz mais psicanalítico criavam modelos e teorias baseados em 

alguns casos clínicos um pouco excepcionais que, embora não se questionando a sua 

existência, não obrigavam a que todos os portadores dessas doenças tivessem de possuir 

essas particularidades psíquicas e relacionais. 

           Quando se começou a investigar a psicossomática e a asma em particular, com 

métodos objectivamente mais rigorosos, onde uma das maiores exigências são amostras 

mais extensas, de facto, o quadro da psicossomática, e da asma em geral, modificou-se 

muito. Observam-se todas as situações possíveis. Desde pacientes onde os factores 

psicológicos apresentam uma importância determinante, até pacientes onde estes apenas 

apresentam uma contribuição mínima. Pode-se questionar que os instrumentos de 

investigação ainda não tenham a sensibilidade próxima de um acompanhamento 

psicológico, mas a opinião preponderante é que a doença psicossomática, e a asma em 
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particular obrigam a uma reunião de vários factores a fim de se exprimirem. Mas no 

fundo, o que isto quer dizer é que, ao passo que uma doença orgânica possui um factor 

desencadeante mais ou menos explícito, a doença psicossomática baseia-se mais no 

desconhecimento da etiologia do que, propriamente, num critério bem definido. 

             A investigação empírica tem, então, ajudado a definir correctamente quais os 

factores psicológicos que se devem estudar a fim de considerar a investigação 

psicossomática. Por exemplo, o comportamento deve ser isolado porque faz intervir 

facilmente factores biológicos e ambientais. Também a personalidade do sujeito nunca 

funciona de forma unidireccional. Tem sempre uma repercussão diferente conforme o 

ambiente que encontra do outro lado, etc.        

           Como veremos melhor na continuação dos próximos capítulos, a definição da 

psicossomática como reunião de vários factores parece não ser suficiente para delimitar 

muito fortemente o seu campo de estudo, nomeadamente as doenças psicossomáticas. A 

investigação empírica levou a que, como vimos antes, inclusive, hoje se tenda a 

caracterizar a asma mais como uma doença crónica do que como uma doença 

psicossomática. 

           Nesse sentido, os estudos que se debruçam sobre os aspectos psicológicos da 

asma, entre uma multivariedade de factores, como o nosso, tendem a definir-se como 

integracionistas, ou biosociopsicológicos ou outros termos mais englobantes, pois, os 

factores psicológicos conseguem ser melhor delineados, não sendo os autores obrigados 

a chamar de psicossomáticos, estudos que apenas se caracterizem por ter vários factores 

em associação. Os estudos psicossomáticos, com o peso dos factores psíquicos bem 

avaliados para a contribuição de uma doença, podem pois, hoje em dia, ser já delineados 

com rigor suficiente, para que se evite a confusão com estudos multifactoriais, o que só 

vem mergulhar a psicossomática em algum descrédito. Em jeito de conclusão, é 

interessante notar que muitas destas alterações conceptuais se devem ao facto de 

aparecerem novas técnicas de investigação empírica e o seu tratamento estatístico como 

por exemplo, as regressões lineares ou as equações estruturais que podem descriminar 

de forma mais ou menos explícita, as diferentes variáveis e interações. Neste sentido, 

podemos observar que a investigação empírica e os seus instrumentos também podem 

ajudar a clarificar algumas problemáticas teóricas. 

Começaremos então a nossa investigação empírica sobre a asma, com as 

técnicas projectivas, pois numa fase inicial, estes estudos eram preponderantes. 

 

 

2.2.3. Asma e técnicas projectivas 

           

  Vamos começar a nossa exposição acerca da investigação com crianças 

asmáticas, descrevendo os estudos que foram realizados com as técnicas projectivas. 

            Devemos desde já adiantar que esta investigação possui duas nuances, sendo que 

a primeira é que a maior quantidade de estudos feitos nesta área, e com maiores 

populações, remontam há já várias décadas, pelo que não parece fazer muito sentido 

uma revisão muito exaustiva. A segunda refere-se ao facto de actualmente ter havido 

algum recrudescimento de investigação nesta área, através de algumas novas teorias, 

nomeadamente, a de Sami-Ali, mas cujo âmbito ainda se limita muito a estudos de caso, 

ou a populações ainda sem grande expressão geral.    

   No entanto, Schubert (1968) analisou as respostas do Rorschach e da WISC em 

cinquenta e sete crianças com asma, com idades compreendidas entre os seis e quatorze 

anos, a fim de comparar as características destes sujeitos com outras referências 

similares e de investigar se existem subgrupos na população asmática infantil. Os 



162 

 

sujeitos foram caracterizados conforme a sua asma fosse ligeira ou grave e conforme os 

seus pais/cuidadores fossem ambivalentes ou protectores. O autor concluiu que as 

crianças asmáticas do grupo com pais ambivalentes tendem a ter asmas mais graves, ser 

mais retraídos emocionalmente e a responder melhor aos tratamentos psicológicos. O 

grupo de crianças asmáticas com pais protectores tende a ter menos diferenciação 

psicológica (ser mais directos), desistir facilmente das tarefas e a usar mais a passagem 

ao acto. 

            Mais actualmente, Jacquemin, Bellodi e Sarti (2000), da Universidade de São 

Paulo, avaliando vinte crianças asmáticas, com idades compreendidas entre os cinco e 

os dez anos, através do desenho da figura humana e do CAT, concluem que aquelas 

sofrem de conflitos ameaçadores e primitivos. Estes autores também observaram que 

estas crianças tendem a atribuir ao mundo externo a insatisfação pelas suas 

necessidades. Curiosamente, esta observação parece dirigir-se em sentido contrário às 

nossas (Roque, 2004), onde, através da análise do Rorschach de nove asmáticos adultos, 

concluímos que estes possuem dificuldade em exteriorizar as suas insatisfações. Pode-se 

questionar o que aconteceu ao psiquismo destes sujeitos durante a sua maturação. 

Jacquemin e colaboradores (2000) também observaram que a figura maternal tende a ser 

percebida como ambivalente e a figura paternal como agressiva, fragilizada e sem 

recursos. A díade mãe-criança parece funcionar de forma problemática pois que as 

necessidades de segurança da criança não são satisfeitas, persistindo um sentimento de 

ameaça. A situação familiar parece caracterizar-se por conflitos de dependência-

independência; logo que alguém procura a autonomia, sofre sanções. Observa-se pois, 

constantemente, a expressão de pulsões agressivas acompanhadas de punição e de 

sentimentos de culpabilidade.  

             Em consequência de - em relação ao uso específico do Rorschach em doenças 

psicossomáticas - se perceber que estes pacientes possuem dificuldades em projectar os 

seus conflitos neste teste, tendendo os seus protocolos a ser coartados, restritivos e com 

pouca elaboração, oscilando basicamente entre a percepção pura (Banalidade) e a 

Recusa, novas propostas de investigação estão a ser testadas, baseados sobretudo nas 

teorias de Sami-Ali. Assim, Pedro, Soubgou e Balanda (2001) hipotetizando que a 

dificuldade da projecção do corpo imaginário leva à projecção do corpo real, sobretudo 

na forma de ritmo, tentam analisar outros aspectos da aplicação deste teste, 

normalmente pouco estudados, como por exemplo, tiques, interjeições, perguntas, 

pausas, etc. Marie Peze (1983), considera que se a clínica Freudiana é a do insucesso do 

recalcamento, a clínica psicossomática, segundo Sami-Ali (1980) é a do sucesso desse 

mecanismo, devido a uma transformação caracterial eficaz onde o corpo real assume os 

custos. Mais do que o teste do Rorschach, toda a situação envolvente de aplicação do 

teste poderia, pois, captar o trauma, já que o corpo fantasmático impedido de se 

projectar leva a que o corpo real assuma essa projecção. Isto acontece, segundo Sami-

Ali (1993), porque o corpo real é sempre a base do mecanismo projectivo. Aparecendo a 

falha do corpo real como esquema de representações, leva a problemas na projecção a 

nível da lateralidade, dentro-fora, cima-baixo, etc. Se compreendemos bem a sua tese, 

este facto acontece porque, na ausência de fantasmatização, o trauma exprime-se nos 

mecanismos motores e vegetativos. 

            O grande problema desta escola é que, apegada ao desenvolvimento teórico, leva 

a que as investigações se debrucem sobre um número reduzido de sujeitos. A sua 

aplicabilidade em grande escala ainda não se efectuou. 
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2.2.4. Factores psicológicos na asma infantil 

 

           Em jeito de introdução sobre a pertinência ou não dos factores psicológicos para 

o aparecimento e percurso da asma, sejam as características psicológicas das crianças 

seja a dos seus pais, observada com procedimentos experimentais mais quantitativos, 

Tibosh, Verhaak e Merkus (2011) elaboraram uma pesquisa sobre os estudos mais 

relevantes publicados pela Medline, PubMed e PsychoINFO entre as datas de 1970 e 

Setembro de 2009. Nesse estudo identificaram vinte estudos (quando uma publicação 

responde a duas questões diferentes, características psicológicas dos pais ou das 

crianças asmáticas, o autor considera dois estudos diferentes). Estes autores incluíram 

somente estudos longitudinais. Destes vinte estudos, seis deles relacionaram as 

características psicológicas da criança asmática e o aparecimento e percurso da asma. 

Quatorze estudos analisaram a relação entre as características psicológicas dos 

progenitores das crianças asmáticas com o aparecimento ou agravamento da asma. 

Destes, onze encontraram relações significativas. Dos seis estudos que relacionaram as 

características psicológicas da criança asmática e o aparecimento ou percurso da asma, 

três relacionaram as características psicológicas da criança asmática e o aparecimento 

da asma. Destes três, Alati e colaboradores (2005), examinando 3575 crianças saudáveis 

de cinco anos, concluíram que os problemas internalizantes (medido pelo Child 

Behavior Checklist e usando uma medida de cut-off para discriminar sintomas normais 

de anormais) não estão associados com o aparecimento da asma, nove anos mais tarde. 

Por outro lado, Calam e colaboradores (2005), analisando os problemas externalizantes 

(medidos pelo Eyberg Child Behavior Inventory and Behavior Screening Questionnaire, 

e também usando uma medida de cut-off) em quatrocentas e onze crianças saudáveis, 

com um follow up de dezoito meses, concluíram que os problemas externalizantes 

precedem o aparecimento da sibilância. Também Stevenson (2003), investigando o 

efeito dos problemas externalizantes numa amostra de duzentas e sessenta e cinco 

crianças com dermatite atópica, num estudo com um follow up de dois anos, encontrou 

uma relação significativa entre o começo de problemas externalizantes e o subsequente 

aparecimento da asma. Dos três estudos que relacionaram as características psicológicas 

da criança asmática e o percurso da asma, todos concluíram que os problemas 

psicológicos e os acontecimentos de vida stressantes agravam a asma, ao longo do 

tempo. Assim, Sandberg e colaboradores (2000) examinaram os efeitos da exposição ao 

stress crónico e agudo (conforme medido pelo Psychosocial Assessment of Childhood 

Experiences) na gravidade da asma, nas semanas seguintes a um ataque de asma, em 

noventa crianças com idades entre os seis e os treze anos. Concluíram que, altos níveis 

de stress crónico, juntos com stress agudo, correlacionavam-se positivamente com o 

risco de novos ataques de asma. Marin, Chen, Munch e Miller (2009) num estudo que 

englobou setenta e uma crianças com asma (com uma média de idade de treze anos), 

concluíram que crianças com stress familiar crónico mostraram uma produção maior de 

IL-4, Il-5e IFN-g, quando experienciaram um acontecimento de vida de stress agudo 

nos três meses anteriores. Estas crianças também reportaram mais sintomas de asma. 

Weil, Wade, Bauman, Lynn, Mitchell, & Lavigne (1999) estudaram mil quinhentas e 

vinte e oito crianças com asma, com idades entre os quatro e os nove anos. Estes autores 

(1999) concluíram então que as crianças com problemas psicológicos internalizantes e 

externalizantes avaliados Child Behavior Checklist) possuem mais dias com sibilância, 

e um estado pior de funcionamento geral, nos nove meses subsequentes. Contudo, têm 

menos hospitalizações que os seus pares sem problemas psicológicos e um número igual 

de consultas sem marcação.  
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            Dos quatorze estudos (em onze publicações) que analisaram a relação entre as 

características psicológicas dos progenitores das crianças asmáticas, com o 

aparecimento ou agravamento da asma, dez deles estudaram a relação entre as 

características psicológicas dos progenitores das crianças asmáticas com o aparecimento 

da asma. Destes, Calam e Colaboradores (2005), estudando quatrocentas e onze crianças 

saudáveis de três anos, dois anos depois, descobriram que a depressão parental ou do 

cuidador, a ansiedade ou as desordens psiquiátricas não estão associadas com o aumento 

de sibilância. Esta publicação, que comportou três estudos (ou questões de investigação, 

segundo o autor), foi o único, neste âmbito específico, que não mostrou qualquer 

associação positiva. Por exemplo, Kozyrskyj e colaboradores (2008) acompanharam 

13.907 crianças saudáveis, com um ano de idade e descobriram que problemas 

psicológicos maternos desde o nascimento até à idade de sete anos estão associados a 

um risco aumentado de desenvolver asma medicamente diagnosticada. Cookson, 

Granell, Joinson, Ben-Shlomo, Henderson (2009), usando um cohort populacional de 

5910 crianças recém-nascidas, descobriram que existe maior prevalência de asma na 

idade de sete anos e meio em crianças de mães com níveis mais elevados de ansiedade, 

do que em crianças de mães com níveis mais baixos de ansiedade, às trinta e duas 

semanas de gestação. Milam e colaboradores (2008), estudando um cohort de 2888 

crianças com uma média de idades de aproximadamente seis anos e seis meses, 

descobriram que o stress parental conduz a um maior número de incidentes de sibilância 

reportados pelos pais, nas suas crianças, um ano mais tarde. E, particularmente entre 

rapazes sem história de asma parental, a relação entre o stress e a sibilância tem uma 

relação tipo dose-resposta, ou seja, proporcional. Este facto leva os autores (2008) a 

concluir que em certos grupos mais susceptíveis (nomeadamente, crianças asmáticas do 

sexo masculino, sem história de asma parental) existe risco de aparecimento desta 

doença logo que o cuidador conduza a criança a uma sensação de falta de controlo ou 

confusão, na sua vida. Mrazek e colaboradores (1999), Klinnert e colaboradores (2001) 

e Wright, Cohen, Carey, Weiss e Gold (2002) encontraram uma associação entre o 

stress dos cuidadores e o consequente aparecimento da asma nas crianças, antes da 

idade de oito anos, numa história de família com asma. Mais especificamente, Mrazek e 

colaboradores (1999), examinando onze factores de risco, descobriram que somente as 

doenças precoces frequentes, elevados níveis de IgE e dificuldades parentais, 

nomeadamente o stress, actuam como factores preditivos para o aparecimento da asma. 

Klinnert e colaboradores (2001) descobriram também que a depressão materna e os 

problemas internalizantes estão bastante correlacionados com o aparecimento da asma 

antes da idade de oito anos. Os estudos de Mrazek e Klinnert reportam-se ao mesmo 

cohort de crianças, com informação de dois follow up distintos. Wright e colaboradores 

(2002) descobriram também que o stress parental prediz as dificuldades respiratórias, ao 

passo que estas não predizem o stress parental. O efeito do stress parental para as 

dificuldades respiratórias precoces é independente do consumo de tabaco, da exposição 

alérgica, do peso e de infecções respiratórias precoces, levando os autores a postularem 

a existência de um mecanismo mais directo que liga o stress parental e a gravidade da 

asma. 

            Wright e colaboradores (2004), num estudo que compreendeu duzentas e quinze 

crianças com história familiar de asma, descobriram que o stress do cuidador nos 

primeiros seis meses depois do nascimento estava associado com um aumento da 

resposta proliferativa dos linfócitos, com uma taxa mais elevada de IgE e um maior 

nível de expressão das citoquinas (TNF-a), dois anos depois. Dos quatorze estudos que 

analisaram a relação entre as características psicológicas dos progenitores das crianças 

asmáticas com o aparecimento ou agravamento da asma, quatro deles (ou seja, quatro 
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questões de investigação, em três publicações) estudaram a relação entre as 

características psicológicas dos progenitores das crianças asmáticas com o agravamento 

ou o percurso da asma. Todos estes estudos encontraram relações significativas. Bartlett 

e colaboradores (2001), estudando as mães de cento e cinquenta e oito crianças de oito 

anos com asma, descobriram que as mães com sintomas depressivos têm maior 

probabilidade de levar o seu filho às urgências do Hospital, nos seis meses seguintes. 

Num vasto cohort de 1260 crianças asmáticas com idades compreendidas entre os 

quatro e os nove anos de idade, Weil e colaboradores (1999) observaram que os 

problemas psicossociais dos cuidadores estavam associados a mais hospitalizações das 

crianças, entre os três e os nove meses, apesar da frequência das visitas não marcadas, 

dias de sibilância e um estado pior de funcionamento geral não ser maior relativamente 

ao reportado por crianças de cuidadores sem problemas. Wolf, Miller e Chen (2008), 

estudando uma amostra de cinquenta crianças com asma, com uma média de idades de 

treze anos e três meses, e os seus pais, descobriram que maiores níveis de depressão 

parental estavam associados a um aumento de libertação de proteína eosinófila catiónica 

seis meses depois, apesar da produção de interleuquina-4 não ter aumentado.  

             Tibosh e colaboradores (2011) concluíram assim, que na asma pediátrica, tanto 

as características psicológicas das crianças asmáticas como as dos seus progenitores 

parecem contribuir para o percurso e, talvez, inclusive, para o surgimento da asma. No 

entanto, podemos concluir que a relação mais robusta parece ser a interacção entre as 

características psicológicas dos progenitores das crianças asmáticas, com o 

aparecimento ou agravamento (percurso) da asma. De facto, das quatorze investigações 

(em onze publicações), só uma publicação (Calam e colaboradores, 2005) com três 

investigações não apresentou nenhuma relação. Todos os outros estudos mostraram 

relações significativas. A influência das características psicológicas da criança asmática 

para o aparecimento ou agravamento (percurso) da sua asma parece ter uma relação 

mais dúbia, principalmente sobre o aparecimento da asma onde não se conclui se serão 

os problemas externalizantes, internalizantes, ou mesmo algum deles, a relacionar-se 

significativamente com o posterior aparecimento da asma. Mas, a este respeito, 

voltaremos mais à frente. 

   Por agora vamos então desenvolver o entendimento sobre o que é que a 

investigação empírica sugere quanto à influência somente da parentalidade (mas não só 

das práticas educativas parentais) para o agravamento e despoletar da asma nas crianças. 

 
2.2.4.1. Asma e parentalidade 

 
Neste capítulo, iremos expor a relação entre a asma infantil e a parentalidade em 

geral, para, posteriormente, nos debruçarmos sobre as práticas educativas parentais. 

Em relação à parentalidade, além dos estudos descritos por Tibosh e 

colaboradores (2011), outros estudos merecem ser reportados. 

Por exemplo, Pak e Allen (2012) fizeram uma revisão bibliográfica dos estudos 

sobre o impacto da depressão materna na asma infantil, usando como base teórica o 

modelo de promoção da saúde, de Pender (1996). Este modelo propõe uma promoção 

da saúde através de alterações de comportamento focalizadas nas cognições e afectos 

específicos de cada sujeito. Estes autores concluíram que o impacto negativo que a 

depressão materna tem na criança, desde problemas de crescimento, desenvolvimento, 

comportamento, saúde mental e segurança, está bem documentado. 

Iremos rever e analisar esses estudos a fim de melhor perceber essa conclusão. 

Assim, depois de controlar o nível base da gravidade da asma, Weil e colaboradores 

(1999) descobriram que a saúde mental do cuidador e da criança asmática possuem a 
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associação mais forte com a gravidade da asma, entre todas as variáveis psicossociais 

estudadas. Também descobriram que as crianças asmáticas cujos cuidadores obtiveram 

resultados positivos numa escala de depressão (Brief Symptom Inventory) possuem uma 

probabilidade duas vezes maior de serem internadas num hospital devido a episódios de 

asma. 

Shalowitz, Berry, Quinn e Wolf (2001) estudaram cento e vinte e três famílias 

com filhos asmáticos com idades compreendidas entre os dezoito meses e doze anos de 

idade, a fim de perceber a relação entre a depressão materna e a gravidade da asma 

infantil. Constataram que mais de um quarto das mães de crianças asmáticas estudadas 

(27%) tinham sintomas depressivos, e que estas tinham filhos com asmas mais graves. 

            Shalowitz e colaboradores (2006) voltaram a estudar a relação entre a depressão 

materna e a asma infantil. Desta vez, salientaram a relevância do contexto social do 

estado da asma. O estudo testou a relação entre a depressão materna e a asma em 1149 

mães ou cuidadoras de crianças com asma ou sintomas asmáticos, com idades 

compreendidas entre os cinco e os doze anos de idade. Estas mulheres eram 

caracterizadas como urbanas, de etnias e raças diversas e de baixo estatuto 

socioeconómico. Usando um grupo controlo, Shalowitz e colaboradores (2006) 

descobriram que mães de crianças diagnosticadas com asma ou com sintomas 

asmáticos, independentemente do estado da asma, possuem mais sintomas depressivos 

do que as mães do grupo controlo. Adicionalmente, a saúde geral da criança, a 

percepção do suporte social e o stress contribuem para a depressão materna. Concluíram 

então que o estado de saúde geral da criança possui mais efeito na depressão materna do 

que o estado da asma isolado. 

           Kub e colaboradores (2009), em Baltimore, nos E.U.A., estudaram o impacto dos 

factores ambientais, acontecimentos de vida e os factores sociodemográficos maternos 

na depressão materna. A amostra consistiu em duzentas e uma mulheres de estrato 

socioeconómico baixo, suburbanas, mães de crianças com asma grave, de idades 

compreendidas entre os seis e os doze anos. Kub e colaboradores (2009) encontraram 

uma alta prevalência de depressão (25%) nas mães de crianças com asma. Os autores 

(2009) também encontraram uma relação entre o uso de medicamentos de alívio rápido 

dos sintomas da asma, na criança, e a depressão materna. Devido às características do 

estudo, aqui não conseguiram determinar a sequência dos acontecimentos. Se os altos 

níveis de sintomas depressivos maternos resultam de acompanhar uma criança com 

asma ou se, por outro lado, os altos níveis de depressão materna diminuem a capacidade 

de as mães tratarem a asma das crianças, resultando num aumento de sintomas e 

consequentemente, requerendo medicamentos de alívio rápido. Neste sentido, não 

conseguiram encontrar uma relação entre a gravidade da asma e a depressão materna. 

            Otsuki e colaboradores (2010) estudaram a relação entre a depressão materna e a 

gravidade da asma numa amostra constituída por duzentas e cinquenta e duas mulheres 

afro-americanas, mães de crianças asmáticas com idades compreendidas entre os dois e 

os doze anos de idade, recrutadas num departamento de urgências de um hospital 

suburbano. 

 Elaborando um estudo longitudinal em crianças asmáticas e seus cuidadores, 

concluiram que a depressão materna prediz sintomas asmáticos na criança e, que, pelo 

contrário, estes não predizem a depressão materna. 

             Martínez, Pérez, Ramírez, Canino e Rand (2009) investigaram a relação entre as 

crenças em relação à asma (auto-eficácia e autonomia), gravidade da asma, e a 

qualidade de vida do cuidador, incluindo, os sintomas depressivos. A amostra consistiu 

em duzentos e vinte e um cuidadores de crianças asmáticas Porto-Riquenhos. 

Concluíram que trinta e três por cento de estes cuidadores (noventa por cento eram 
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mães) possuíam altos níveis de depressão. Cuidadores com mais altos níveis de 

depressão relataram menos auto-eficácia e autonomia em relação à asma das suas 

crianças, mais sintomas asmáticos nas crianças e menor qualidade de vida. 

  Lim, Wood, e Miller (2008) investigaram os efeitos da depressão materna nas 

práticas educativas parentais e na aderência à medicação, na gravidade da asma das 

crianças e no seu funcionamento físico e psicológico, em duzentas e quarenta e duas 

crianças asmáticas com idades entre os sete e os dezassete anos. Os autores 

hipotetizaram que a depressão materna teria um efeito directo no funcionamento 

psicológico da criança asmática, e um efeito indirecto no seu funcionamento psicológico 

(levando a uma espécie de círculo vicioso) e físico. Os autores encontraram um efeito 

da depressão materna no funcionamento físico e psíquico da criança asmática através de 

uma influência directa e indirecta: a depressão materna tem um efeito directo na asma 

através dos sintomas internalizantes na criança e um impacto indirecto, através de 

comportamentos e práticas parentais negativas, o que causa sintomas internalizantes. Os 

autores sugerem que as práticas parentais negativas causam stress nas crianças, e que 

este, por sua vez, contribui para os sintomas asmáticos. 

  Bartlett e colaboradores (2001) estudaram a relação entre a utilização dos 

serviços de saúde por crianças asmáticas e sintomas depressivos maternos. Este estudo 

contou com uma amostra de cento e quarenta mulheres, questionadas sobre a gravidade 

da asma das crianças, demografia, depressão materna e qualidade de vida materna. Os 

autores encontraram sintomas depressivos em quarenta e sete por cento das mães 

envolvidas no estudo. Devido à alta prevalência de indivíduos com sintomas 

depressivos nesta população, os autores dividiram o grupo em altos e baixos níveis de 

sintomas depressivos. As mães com sintomas depressivos possuíam trinta por cento 

mais probabilidades de levar o seu filho às urgências hospitalares. Contudo, não se 

verificaram diferenças para mães com altos ou baixos níveis de depressão, em relação 

ao uso de medicação da asma, visitas de rotina da asma, totalidade de hospitalizações 

pela asma, relação com o médico ou gravidade da asma. 

 Numa posterior análise ao mesmo cohort de mães e crianças, Bartlett e 

colaboradores (2004) observaram que as mães com altos níveis de sintomas depressivos 

sentem-se desamparadas com os sintomas asmáticos das crianças, possuem menos 

confiança nos medicamentos prescritos e possuem mais dificuldade em comunicar com 

o médico da criança. Estas mulheres ainda relatam um incorrecto uso dos inaladores, 

menos entendimento do propósito dos medicamentos e o seu uso e administração 

inconsistente, menos segurança a tratar dos sintomas agudos da asma e maior 

probabilidade de se esquecerem da medicação da asma.  

 Brown e colaboradores (2006) elaboraram um estudo no sentido de observar os 

sintomas e desordens psiquiátricas em relação com os padrões de utilização dos serviços 

de saúde dos cuidadores de crianças asmáticas. A amostra consistiu em cento e setenta e 

cinco cuidadores, maioritariamente mulheres, minorias étnicas e urbanas. Estes autores 

encontraram uma associação entre elevados níveis de depressão e significativamente 

(43%) mais hospitalizações devido à asma e também a visitas sem marcação às 

consultas da asma (58%). No entanto, estas relações não se referem a episódios 

depressivos, mas sim aos níveis de depressão geral. 

Considerando que somente o estudo de Kub e colaboradores (2009) não 

conseguiu confirmar a relação entre a depressão materna e a gravidade da asma, Pak e 

Allen (2012) concluíram então que as mães de crianças com asma devem possuir níveis 

mais elevados de depressão do que mães de crianças sem asma, lamentando, no entanto, 

a falta de mais estudos sobre a relação entre a depressão materna e a gravidade da asma. 

No entanto, referem que, através da literatura pesquisada, pode-se concluir que existem 
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fortes evidências de que a depressão materna se relaciona com o agravamento da asma, 

o aumento da utilização dos serviços de saúde e o abaixamento da auto-eficácia materna 

para controlar a asma da criança de forma efectiva. Estes estudos também sugerem uma 

relação entre a depressão materna e o aumento da morbilidade da asma (mais do que a 

capacidade de o aumento da morbilidade da asma predizer a depressão materna).  

Além dos estudos revistos por Pak e Allen (2012) sobre a relação entre a 

depressão materna e asma infantil, também do Carmo e colaboradores (2009), no Brasil, 

examinaram a relação entre as perturbações mentais maternas minor (depressão, 

ansiedade e queixas somáticas) e a prevalência da asma, em crianças de uma cidade do 

interior, no estado da Bahia. Estes autores encontraram uma relação estatisticamente 

significativa entre as perturbações mentais minor e a presença da asma na criança, seja a 

asma atópica (pré-disposição hereditária para a produção de Imunoglobulina E, 

portadora dos anticorpos reagínicos; Ribeiro, 1988) ou não atópica.  

          Ainda no Brasil, Leticia e colaboradores (2009) realizaram uma investigação com 

a finalidade de comparar a prevalência da depressão materna em crianças com e sem 

asma e, também, investigar a influência da gravidade e duração da asma infantil, na 

depressão materna. Descobriram então que a prevalência da depressão é maior nas mães 

de crianças com asma do que em mães de crianças sem asma. Também descobriram que 

a gravidade da asma se relaciona com a depressão materna mas não com a duração da 

asma na criança. 

           Além do foco na depressão materna, outros aspectos da parentalidade mereceram 

grande investigação em relação à asma infantil. Assim, por exemplo, Bovensiepen, 

Oesterreich, Wilhelm e Arndt (1980) elaboraram um estudo onde testaram as dinâmicas 

processuais concernentes às famílias de crianças asmáticas através da atitude educativa 

parental. Neste estudo, comparando sessenta e oito crianças asmáticas e as suas 

famílias, com cento e dezoito crianças saudáveis e suas famílias, concluíram existir uma 

diferença significativa apenas na atitude educativa parental, nomeadamente, no seu 

papel na família. A atitude paternal revelou-se então, neste aspecto, muito 

harmonizadora, evitadora de conflitos e afectuosa. Os autores concluem que este papel 

paterno, junto com pouca diferenciação de papéis entre os pais, e uma posição forte da 

criança na família, apresenta uma posição de relevo. Como é que este papel paterno 

influencia o curso e aparecimento da asma é algo que seria importante perceber. Uma 

pista pode ser dada por um estudo mais recente de Bogels e Phares (2008) que, apesar 

de confessarem o pouco que se sabe sobre o papel dos pais para o tratamento e 

prevenção da ansiedade infantil, concluíram que, esse papel, quando suficientemente 

investigado, se revela muito importante. Talvez a ansiedade desempenhe então um 

papel importante e, para a evitar, seja preciso uma diferenciação de papéis parentais, na 

família. Mas também pode até ser uma característica paternal adaptativa face a um 

ambiente familiar pouco saudável para a criança asmática. 

           Mrazek, Casey e Anderson (1987) compararam as avaliações das ligações 

seguras de vinte e seis crianças asmáticas e dezassete crianças saudáveis a fim de 

pesquisar sobre uma possível relação com problemas comportamentais. Constataram 

que 42% dos asmáticos possuíam uma ligação insegura contra 14% do grupo saudável. 

Examinando a diferença entre os problemas comportamentais do grupo de crianças 

asmáticas inseguras, das crianças asmáticas seguras e de crianças saudáveis, 

observaram-se diferenças significativas. Estes resultados levaram-nos a hipotetizar que 

a qualidade de ligação com a mãe pode servir como risco potencial ou, pelo contrário, 

como protector de futuros problemas psicológicos. 

           Hermanns, Florin, Dietrich e Rieger (1989) estudaram a atitude crítica e o 

comportamento verbal negativo, comparando vinte cinco mães de crianças asmáticas 
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(com idades entre sete e treze anos) com vinte cinco mães de crianças saudáveis, através 

de uma técnica de discussão de um problema, durante cinco minutos. Constataram que 

durante a discussão do problema, as mães de crianças asmáticas demonstraram 

comportamento crítico numa frequência acima do esperado. Também observaram que, 

nas díades mãe-criança com mães mais críticas, as sequências de interacção verbal 

negativa eram significativamente mais longas do que nas díades com mães menos 

críticas. 

Schöbinger, Florin, Zimmer e Lindemann (1993) replicaram o estudo anterior, 

desta vez estudando os pais de crianças asmáticas, ao invés das mães. Chegaram 

praticamente às mesmas conclusões: significativamente mais pais de crianças asmáticas 

do que pais de crianças de um grupo controlo apresentaram comportamento crítico e 

mais longas sequências de interacção verbal negativa. 

            Carson e Schauer (1992) estudando quarenta e uma mães de crianças asmáticas 

com idades compreendidas entre os oito e os treze anos, observaram que o stress 

parental era maior e a qualidade de relação mãe-criança era mais problemática quando 

comparada com mães de crianças não asmáticas. Os filhos asmáticos eram percebidos 

como mais stressantes, em termos de adaptabilidade, aceitabilidade, exigência, 

temperamento e reforço do cuidador. As mães das crianças asmáticas tendem a ser mais 

rejeitantes, superprotectoras e indulgentes que as mães dos grupos normativos. As mães 

das crianças asmáticas também tendem a perceber níveis mais elevados de stress na 

relação com o filho, sentem-se mais isoladas socialmente e com um sentimento de 

competência menor. 

            Klinnert, Mrazek e Mrazek (1994) avaliaram os factores psicológicos e sociais 

que contribuem para o incremento dos stressores emocionais das crianças asmáticas. 

Além disso, investigaram sobre como é que estes factores operam para favorecer o 

aparecimento da asma. Os autores concentraram-se na parentalidade materna, 

especialmente durante os primeiros meses da infância da criança, em interacção com os 

stressores que reportam sentirem actualmente. O estudo foi efectuado numa perspectiva 

longitudinal, sendo os questionários e as entrevistas aplicados uma primeira vez, e três 

anos mais tarde, num cohort de cento e cinquenta crianças de várias idades, com risco 

de asma, tendo em conta o estatuto asmático da mãe. Os resultados sugeriram que os 

factores psicológicos são preditores significativos da posterior expressão da asma, em 

crianças com risco genético. Os autores concluíram assim que, o risco presente na 

parentalidade combinado com o stress parece afectar o aparecimento da asma, de forma 

não aditiva, mas sim multiplicativa. 

           Zhang e Jing (2008), na China, num estudo que explorou a relação entre o 

modelo de relação parental e a qualidade de vida experienciada pelas crianças com 

asma, encontraram uma correlação significativa e positiva entre um padrão de relação 

parental de estilo caloroso, e uma melhor qualidade de vida familiar. Já uma excessiva 

protecção parental está significativa e negativamente correlacionada com a qualidade de 

vida familiar.  

Northey, Griffin e Krainz (1998) elaboraram um estudo a fim de testar 

parcialmente o modelo de Minuchin. Northey e colaboradores (1998) concluíram então 

que, como previsto pelo «psychosomatic family model», os casais com filhos asmáticos 

eram menos conflituosos e tinham interações diádicas mais curtas no tempo. No 

entanto, segundo Minuchin e colaboradores (1975), o stress marital seria o maior 

causador de manobras de evitação de conflitos. Apesar disso, não foi observada uma 

relação entre stress marital e uma maior solicitação relacional da criança asmática por 

parte dos pais, tornando assim difícil a interpretação do modelo de Minuchin, que previa 

ser a solicitação da criança o principal potenciador da sintomatologia da criança doente. 
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Se a solicitação da criança não servia para evitar conflitos, servia para quê? Northey e 

colaboradores (1998) postularam a hipótese de estas características de parentalidade 

(evitação de conflitos e solicitação da criança) serem adaptativas uma vez que, 

provavelmente, serviriam para reduzir o stress e, consequentemente, o agravamento da 

doença. 

            Onnis e colaboradores (2001) testaram a hipótese de que um tratamento 

experimental, integrando terapia farmacológica com terapia familiar, seria mais eficaz 

do que uma simples abordagem farmacológica, na prevenção da cronicidade da asma, 

concluindo haver uma correlação entre a persistência da asma e a influência de certas 

dinâmicas interactivas disfuncionais familiares. No entanto, estes mesmos autores 

alertam para a armadilha de se considerar uma relação linear de causa e efeito e 

consequente reducionismo, desta vez, psicológico. Para Onnis e colaboradores (2001), o 

que é eficaz é a integração da terapia familiar com a terapia biológica. Estes autores 

postularam ainda que as doenças psicossomáticas possuem grandes probabilidades de se 

tornarem crónicas devido ao facto de se caracterizarem pela necessidade de uma 

abordagem mais abrangente o que, normalmente, não acontece.  

            Por seu lado, Schreier e Chen (2010) concluíram que crianças com mais rotinas 

familiares apresentaram um decréscimo de crises de asma, provavelmente através do 

melhor uso da medicação. 

            Num estudo realizado por Rodríguez-Orozco e colaboradores (2008), usando um 

instrumento padronizado para a população mexicana, que mede o funcionamento 

dinâmico, sistémico e estrutural da família, concluiu-se que, nas vinte famílias de 

asmáticos estudadas, oitenta por cento mostraram-se pouco funcionais na área do afecto. 

Também sessenta por cento foram pouco funcionais a nível da comunicação e de 

recursos de resolução de conflitos. Os autores concluíram, assim, que as famílias de 

pacientes asmáticos tendem a apresentar as características normalmente referenciadas 

de sobreprotecção, rigidez, evitamento de conflito e aglutinação. Concluíram que esta 

dinâmica dificulta a demonstração de afecto e a comunicação é sustida à custa de 

sentimentos negativos que se misturam com uma fraca utilização de recursos para 

ultrapassar estes mesmos problemas. 

 Rodríguez-Orozco, A., Núñez-Tapia, R., Ramírez-Silva, A., & Gómez-Alonso, 

C. (2013) estudando a relação entre a função respiratória, o controlo da doença e o 

funcionamento familiar, em uma amostra de crianças Mexicanas com asma, concluíram 

que as áreas mais afectadas do funcionamento familiar são a adaptabilidade e a 

permeabilidade. Também encontraram uma relação forte entre a “função emocional das 

crianças” e a “função emocional dos pais”. No entanto, as associações mais notórias 

foram entre as “limitações de actividades dos pais” e a “função emocional dos pais” (r = 

0.837), as “limitações de actividades dos pais” com a “função emocional da criança” (r 

= 0.722), o “papel emocional dos pais” com a “limitação das actividades” (r = 0.837), o 

“papel emocional doas pais” com o “funcionamento emocional da criança com asma” (r 

= 0.743) e a “limitação das actividades das crianças com asma” com “o funcionamento 

emocional das crianças com asma” (r = 0.870). No entanto, não encontraram nenhuma 

associação directa entre a função respiratória, o controlo da doença e o funcionamento 

familiar, 

            Abby Friedman (2008), na sua tese de Doutoramento, examinou a associação 

entre o estilo parental e a ansiedade em crianças com asma. Este estudo usou um grupo 

de sessenta pacientes asmáticos e um grupo controlo de sessenta crianças (entre os nove 

e os doze anos) e respectivos pais. Uma análise de variância multivariada mostrou que 

as crianças com asma possuem valores de ansiedade mais elevados. Também uma 

análise de regressão multinomial mostrou que os estilos parentais apresentam uma 
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contribuição para a explicação da ansiedade. Apesar disso, não foram encontradas 

diferenças entre o grupo de asmáticos e o grupo controlo em quatro estilos parentais: 

optimismo, negligência, restrição afectiva e ausência de controlo afectivo. Os grupos em 

causa também não diferem significativamente nas subescalas do envolvimento, 

comunicação e autonomia, relativas aos estilos de parentalidade.  

            Na Turquia, Çetin, Ugurad, Özkaya e Arslan (2009) estudaram as condições 

psicológicas (ansiedade e depressão) e as funções familiares de mães de crianças 

asmáticas entre os quatro e os quinze anos. Com uma população de trinta e três casos e 

um grupo de controlo com trinta e um casos, os autores acharam diferenças 

significativas entre os dois grupos. Isso levou-os a concluir que as condições 

psicológicas, assim como as funções familiares das mães das crianças asmáticas, 

deveriam ser integradas no tratamento da asma, a fim de o tratamento se tornar mais 

eficaz.  

             No Japão, Nagano e colaboradores (2010) elaboraram um estudo onde 

hipotetizaram que certos estilos parentais e o stress materno podem influenciar a 

gravidade da asma. Segundo os autores, o estudo demonstrou que diferentes tipos de 

stress parental podem afectar o estado da doença asmática. Especificamente, a 

propensão materna para a irritabilidade crónica, fúria ou supressão emocional prediz um 

diagnóstico pior para filhos mais novos (segundo os autores, aproximadamente sete 

anos). Já um comportamento mais centrado nas necessidades maternas prediz um 

melhor prognóstico para filhos mais velhos (segundo os autores, mais ou menos após os 

sete anos). Demasiada interferência materna poderá ser prejudicial para os filhos mais 

velhos. Assim, os autores sugerem que uma estratégia simples para ajudar as crianças 

asmáticas mais novas será aconselhar as mães a procurar ajuda para lidar com o seu 

próprio stress, enquanto as mães de filhos mais velhos devem ser encorajadas a 

desenvolver uma atitude relacional menos centrada na criança e mais direccionada para 

as necessidades maternas.  

           Markson e Fiese (2000) estudaram o papel das rotinas familiares e a sua relação 

com a hipotética melhoria de crianças asmáticas, através da redução do stress familiar. 

Estudando oitenta e seis famílias, quarenta e três famílias de crianças asmáticas e um 

grupo controlo com outras quarenta e três famílias de crianças sem qualquer doença 

diagnosticada, concluíram que as rotinas familiares ajudam a evitar o stress nas 

crianças. Embora não possam ter concluído sobre a importância desta prática em relação 

à asma especificadamente, crêem que as rotinas familiares podem ter um papel 

importante se associadas a um modelo de práticas parentais modelado para potenciar a 

saúde das crianças. 

            Dong Hee e Young (2007), na Coreia do Sul, examinaram a relação entre a 

depressão e a resiliência em oitenta e seis crianças asmáticas com idades compreendidas 

entre os dez e os quinze anos. Os resultados mostraram que as crianças mais velhas, 

com menor resiliência e cujos pais são mais rígidos e restritivos, apresentam graus mais 

elevados de depressão. Por outro lado, existe uma alta correlação entre a resiliência e 

uma atitude parental mais afectiva e permissiva. Estas por sua vez, correlacionam-se 

com menor depressão. Os autores concluíram, então, que, mais fácil e eficaz do que 

trabalhar a resiliência da criança, seria desenvolver programas educativos parentais a 

fim de potenciar atitudes de afecto e flexibilidade para baixar a depressão nas crianças 

asmáticas. 

             Everhart, Fiese e Smyth (2008), da universidade de Siracusa, testaram a 

hipótese de a qualidade de vida dos cuidadores de crianças com asma ser melhor 

explicada através de um modelo de risco cumulativo. Estes autores concluíram que este 

modelo prediz a pior qualidade de vida dos cuidadores das crianças asmáticas como 
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uma função quadrática, isto é, os cuidadores com numerosos factores de risco têm uma 

pior qualidade de vida, não por uma soma de factores, mas devido à interacção desses 

factores. Estes autores apontam para o facto de os modelos lineares mais comumente 

referidos na literatura não conseguirem explicar tão especificamente estas relações. 

             Spear (2008) estudou a capacidade de os pais de vinte e sete crianças asmáticas 

(idades entre seis e nove anos) regularem as emoções destas crianças, de forma a 

controlarem mais apropriadamente a doença. Esta autora concluiu que a regulação das 

emoções não se demonstrou preditiva do grau de controlo da asma. Segundo a mesma, o 

controlo da asma é melhor predito pelas práticas parentais, pelo alívio da ansiedade e 

pela melhoria da impulsividade nas crianças asmáticas. 

             Bourdeau, Mullins, Carpentier, Colletti e Wolfe-Christensen (2007), criticando 

a falta de estudos que se debrucem especificamente sobre a relação entre 

comportamentos parentais e os comportamentos das crianças com doenças crónicas, 

analisaram a relação entre três variáveis relacionadas com a parentalidade, 

nomeadamente a percepção da vulnerabilidade da criança, a superprotecção e o stress 

parental, e os comportamentos de cuidados de tratamento das crianças. Este estudo 

analisou duzentas crianças com diabetes tipo 1, asma e fibrose cística com idades 

compreendidas entre os oito e os dezoito anos. Os autores também demonstraram o 

objectivo de perceber o papel da idade e da doença sobre as variáveis estudadas. Os 

resultados indicaram que altos níveis de stress parental estavam associados a níveis mais 

baixos de comportamentos de cuidados com a doença. Também encontraram uma 

relação entre a idade e os comportamentos de cuidados com a doença, somente para o 

grupo diabético, sendo que as crianças mais velhas apresentaram níveis mais baixos de 

comportamentos de cuidados com a doença. 

             Grizzle (2008) examinou as diferenças nas variáveis cuidador-criança 

(protecção parental), interacção entre colegas (destreza social e ansiedade social) e 

competências sociais, em jovens com asma e diabetes. Os cento e setenta e oito sujeitos 

desta amostra foram divididos em dois grupos: pré-adolescentes (dos sete aos onze 

anos) e jovens (dos doze aos dezasseis anos). Os resultados indicaram que a ansiedade 

social e a destreza social mediaram a relação entre a protecção parental e a competência 

social somente no grupo adolescente mas não no grupo pré-adolescente. Pelo contrário, 

a destreza social mediou a relação entre a protecção parental e a ansiedade social 

somente no grupo pré-adolescente. A segurança relacional evidenciou uma influência 

directa e forte na competência social, que não foi mediada pela destreza social ou 

ansiedade. Devido ao facto de os estilos parentais protectores influenciarem a 

competência social através da interacção com colegas (destreza social e ansiedade 

social), tidas como directamente influenciadas pela doença crónica, é sugerido que estes 

estilos parentais possuem uma influência específica e determinante no ajustamento de 

crianças (pré-adolescentes) com asma e diabetes.  

            Goodwin (2009), estudando a população Porto-Riquenha nos Estados Unidos da 

América e em Porto Rico, investigou a relação entre problemas mentais das mães e 

risco da asma, sendo que, no entanto, introduziu a variável de consumo de tabaco 

durante a gravidez. Após o tratamento estatístico apropriado, concluiu que o auto-relato 

de problemas mentais das mães se correlaciona com o consumo de tabaco durante a 

gravidez, comparado com mães que não relataram problemas mentais. A associação 

entre problemas mentais das mães, e o consumo de tabaco durante a gravidez parece 

prognosticar um risco elevado de aparecimento da asma na infância. Depois de retirar o 

factor consumo de tabaco, a associação entre problemas mentais e o aparecimento da 

asma já não é estatisticamente significativa. 
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           Hullmann e colaboradores (2010) investigaram a diferença entre a 

superprotecção parental, a percepção sobre a vulnerabilidade da criança e o stress 

parental, em quatro doenças crónicas; cancro, asma, diabetes tipo I e fibrose quística. 

Depois de controlarem as variáveis demográficas, os pais de crianças com fibrose 

quística e asma, apresentaram uma percepção de maior vulnerabilidade infantil do que 

os pais de crianças com diabetes ou cancro. Também os pais de crianças com asma e 

diabetes declararam maior stress parental do que pais de crianças com cancro ou fibrose 

quística. Em relação à superprotecção parental, não foram encontradas diferenças. Os 

autores apontam assim para uma abordagem específica no que respeita ao tratamento de 

cada doença crónica infantil específica.   

            Murdock, Adams, Pears e Ellis (2012) elaboraram um estudo com vinte e três 

raparigas e vinte e dois rapazes com asma, vivendo em subúrbios de Washington, e 

pertencendo maioritariamente a minorias étnicas. Este estudo examinou a ligação entre 

responsabilidades dos cuidadores, conflito criança-cuidador e morbilidade da asma. 

Estes autores referem ter encontrado um papel central entre o conflito cuidador-criança 

e a morbilidade da asma, essencialmente através de uma correlação muito forte com 

uma restrição na actividade familiar. Também observaram que em condições de grande 

conflito criança-cuidador, uma elevada responsabilidade sentida pelo cuidador está 

associada a uma baixa qualidade de vida da criança asmática, mas, em condições de 

baixo conflito criança-cuidador, alta responsabilidade sentida pelo cuidador está 

associada a uma alta qualidade de vida da criança asmática. Os autores apontam então 

para a resolução deste conflito como fundamental para melhorar a qualidade de vida da 

criança asmática. 

           Também recentemente, Hartwig e colaboradores (2013), num estudo que 

investigou a relação entre stress durante a gravidez e doenças atópicas, concluíram que 

existe uma relação entre a exposição ao stress durante, principalmente a segunda metade 

da gestação, e o posterior desenvolvimento de asma nos filhos. Este estudo que contou 

com a colaboração de 1587 mães de crianças com doenças atópicas (entre os seis e os 

quatorze anos) ainda concluiu que esta relação só se verificava nos casos das mães não 

asmáticas.  

           Ainda Hellyer, Garrido, Petrenko e Taussig (2013) estudaram o efeito do stress 

crónico sobre a asma em crianças maltratadas num orfanato comparando a relação entre 

factores de risco maternos e comunitários (exposição a violência). Estes autores 

concluíram que existia uma relação significativa entre os factores de risco materno e a 

presença de asma nas crianças, contrariamente à exposição de violência comunitária. 

  Em resumo, parece as práticas educativas tendem a consensualizar-se entre os 

vários registos da parentalidade, como um factor muito importante para o agravamento 

da asma, além dos já mais clássicos, como a depressão materna ou o hábito tabágico 

durante a gestação ou nos primeiros anos de vida da criança. 

 

2.2.4.2. Asma e estilo internalizante 

 

           Neste capítulo também iremos investigar mais aprofundadamente, os estilos 

psicológicos das crianças asmáticas em geral, para posteriormente nos debruçarmos 

mais especificamente no estilo internalizante. 

          Como já foi observado pela meta análise elaborada por Tibosh e colaboradores 

(2011), a associação entre o aparecimento e a gravidade da asma, e os factores 

psicológicos da criança, nomeadamente, os sintomas internalizantes, não apresentou um 

resultado muito claro. De facto, estes autores (2011) referem sobre a meta análise que 

McQuaid e colaboradores (2001) elaboraram a este respeito, onde obtiveram um cenário 
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positivo, que porventura sendo estes estudos basicamente não longitudinais, nada 

podem referir sobre causalidade e que a relação encontrada se deve, provavelmente, a 

que as crianças que já sofrem de asma possuem mais probabilidades de sofrer de 

subsequentes problemas internalizantes. De facto, McQuaid e colaboradores (2001) 

elaboraram uma meta-análise sobre o ajustamento comportamental em crianças e 

adolescentes com asma onde concluíram que as crianças asmáticas tinham menor 

ajustamento comportamental, nomeadamente, a nível da problemática internalizante. 

Começando por rever setenta e oito estudos, vinte seis deles preencheram os critérios de 

inclusão. Nestes estudos, ficaram envolvidas aproximadamente cinco mil crianças com 

asma com uma média de idades de 8.4 anos, onde quarenta por cento são raparigas. As 

estimativas sobre o efeito da dimensão foram calculadas sobre os estudos que usaram 

métodos padronizados. Diferentes efeitos de dimensão foram calculados para problemas 

internalizantes e externalizantes, níveis de gravidade da asma e diferenças nos grupos de 

controlo usados (grupos de amostra ou dados normativos). Os resultados indicaram que 

crianças com asma têm mais problemas comportamentais do que crianças saudáveis, 

sendo o efeito mais pronunciado nos problemas internalizantes. O aumento da gravidade 

da asma está associado com problemas comportamentais. Os resultados não diferem 

segundo o grupo de comparação (grupo saudável ou dados normativos). 

            Assim, após uma leitura global de esta meta-análise, observamos que, por 

exemplo Austin (1989) elaborou um estudo a fim de comparar a adaptação psicossocial 

das crianças, à epilepsia e à asma. Neste sentido analisou o auto-conceito e o 

comportamento em casa e na escola, em cento e vinte e oito crianças com epilepsia e em 

cento e vinte seis crianças com asma. Os resultados indicaram que as crianças com 

epilepsia experienciaram significativamente menor adaptação psicossocial nas três 

áreas, em relação às crianças com asma. Explorando as diferenças de género entre os 

grupos, a autora refere que os resultados indicaram que as raparigas estão em maior 

risco nos comportamentos caseiros de depressão, queixas somáticas, retirada social e 

hiperactividade, do que os rapazes. 

           Austin, Smith, Risinger e McNelis (1994) compararam a qualidade de vida de 

um grupo de cento e trinta e seis crianças com epilepsia com um grupo de cento e trinta 

e quatro crianças com asma, com idades compreendidas entre os oito e os doze anos. Os 

dados foram recolhidos das crianças, das suas mães e dos professores, através de 

entrevistas, relatórios escolares e questionários. A qualidade de vida foi analisada em 

relação aos níveis físico, psicológico, social e escolar. Os resultados apontaram para 

uma qualidade de vida mais comprometida nas crianças com epilepsia nos domínios 

psicológico, social e escolar. Pelo contrário, as crianças com asma têm uma qualidade 

de vida mais comprometida no domínio físico. 

           Bender e colaboradores (2000) estudaram a relação entre a asma e a adaptação 

psicológica da criança com asma e das suas famílias, começando por levantar a hipótese 

de que a asma compromete a adaptação psicológica e que o grau de comprometimento 

aumenta com a gravidade da asma. Para esse efeito, utilizaram uma amostra de mil e 

quarenta e uma crianças, com idades compreendidas entre os cinco e os doze anos, 

diagnosticadas com asma ligeira ou moderada. Os questionários psicológicos, avaliando 

a ansiedade, depressão, competência comportamental, apoio social e funcionamento 

familiar, foram administrados às crianças e aos seus pais. Os autores descrevem que os 

resultados não mostraram um aumento de dificuldades psicológicas no grupo das 

crianças asmáticas e das suas famílias. A adaptação psicológica das crianças asmáticas 

relaciona-se com a adaptação psicológica das suas famílias mas não com as variáveis 

relacionadas com a doença. De facto, a qualidade de vida da família relacionada com a 

doença da criança encontra-se fortemente relacionada com as características 
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psicológicas da família e da criança e muito pouco relacionada com as características de 

gravidade da asma. Os autores concluíram que a asma ligeira e moderada provoca 

poucos efeitos na vida diária mas o mesmo não se passa em relação à saúde mental da 

criança asmática. Também concluíram que as variações psicológicas das crianças 

asmáticas são, em muitos casos, ajustadas à variação psicológica adaptativa global das 

suas famílias. 

            Bender, Milgrom, Rand e Ackerson (1998), estudando os factores psicológicos 

associados com a aderência à medicação em crianças asmáticas, acompanharam, 

durante três meses, a toma de medicação de vinte e quatro crianças com idades 

compreendidas entre os seis e os doze anos. Neste estudo concluíram que os problemas 

de comportamento, diagnosticados com o CBCL (Child Behaviour Checklist), não se 

correlacionaram com a não-aderência à medicação, ao contrário dos conhecimentos 

sobre a asma e do disfuncionamento familiar. 

           Bussing, Halfon, Benjamin e Wells (1995) estudaram a prevalência dos 

problemas emocionais e de comportamento, através de relato parental, nas crianças 

asmáticas Norte-Americanas, e a relação da comorbilidade e da gravidade da asma, com 

problemas comportamentais. Os autores começaram por usar as respostas parentais a 

um questionário sobre a saúde dos seus filhos (com idades compreendidas entre os 

cinco e os dezassete anos) para criar quatro grupos de crianças: grupo 1- crianças sem 

problemas crónicos; grupo 2- crianças só com asma; grupo 3- crianças com asma e 

outras problemáticas crónicas e, finalmente o grupo 4- crianças com as mesmas 

problemáticas crónicas, mas sem asma. As respostas parentais a um questionário de 

problemas de comportamento das crianças foram usadas para construir uma escala de 

problemática de comportamento geral bem como algumas subescalas. Assim, os autores 

usaram procedimentos estatísticos para relacionar as diferentes condições de saúde das 

crianças com os problemas emocionais e comportamentais expressos pelos valores 

relativos da escala da problemática de comportamento geral. Os resultados indicaram 

que a problemática de comportamento geral foi bastante superior nas crianças do grupo 

3 em relação às crianças do grupo 1; além disso, todas as subescalas, exceptuando as de 

conduta anti-social e comportamento imaturo, são significativamente elevadas. Usando 

uma regressão logística a fim de controlar a covariância, os autores relatam que as 

crianças do grupo 2, por si só, possuem três vezes mais probabilidade de terem 

problemas graves de comportamento, em relação às crianças do grupo 1. As crianças do 

grupo 3 possuem duas vezes mais probabilidades de terem problemas graves de 

comportamento, em relação às crianças do grupo 1. Os autores puderam, então, concluir 

que a asma grave e a asma com comorbilidade médica representa um risco significativo 

para problemas emocionais e comportamentais nas crianças e que os médicos que 

cuidam das crianças com asma e das suas famílias deveriam prestar atenção à relação 

entre a asma e os problemas mentais e emocionais, antecipando que um número 

substancial dos seus pacientes pode precisar da ajuda de serviços de saúde mental.       

             Butz e Alexander (1993) examinaram a associação entre, por um lado, os níveis 

de traço de ansiedade e de estado de ansiedade e, por outro lado, o aumento da 

morbilidade da asma imediatamente após um ataque de asma, em cento e cinquenta e 

cinco crianças asmáticas e as suas mães. Estes autores constataram que tanto o estado 

como o traço de ansiedade apresentaram níveis superiores em relação às crianças sem 

asma. Além disso, observaram uma correlação entre a ansiedade materna e a ansiedade 

das crianças. Os mesmos autores constataram que dois terços de estas crianças relataram 

ataques de pânico no início do ataque de asma analisado, o qual se mostrou associado ao 

estado de ansiedade.  
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            Butz e Malveaux (1995) examinaram as variáveis associadas à presença de 

problemas comportamentais num grupo de trezentas e noventa e duas crianças urbanas 

com asma, em comparação com a existência de problemas comportamentais nas 

crianças, em geral. Assim, durante uma entrevista telefónica estruturada, os autores 

informaram-se com os pais sobre os sintomas asmáticos das crianças, a medicação 

usada, a utilização dos serviços de saúde, o absentismo escolar, os problemas 

comportamentais e o apoio social. Os autores constataram que as crianças classificadas 

com um alto nível de sintomatologia asmática têm acima de duas vezes mais 

probabilidades de experienciar um problema de comportamento do que as crianças 

classificadas como tendo um baixo nível de sintomatologia asmática. O uso de 

medicação teofilica não se correlacionou com problemas de comportamento. As 

variáveis significativamente relacionadas com a presença de problemas 

comportamentais foram um o apoio social (reduzido) e o número de sintomas asmáticos 

(alto ou moderado). Os autores concluíram, então, ter identificado um grupo em risco de 

possuir problemas de comportamento em relação ao universo da asma. Esse grupo é 

caracterizado por possuir uma asma grave, especificamente em famílias com fraco apoio 

social.   

          Christiaanse, Lavigne e Lerner (1989) estudaram os aspectos psicossociais 

relacionados com a aderência à medicação, em trinta e oito crianças e adolescentes com 

asma crónica. Para esse efeito, elaboraram três medidas de ajustamento psicossocial e 

familiar. Nesse sentido, confrontaram a aderência à medicação com os problemas de 

comportamento, auto-controlo, auto-estima e ambiente familiar (coesão vs. conflito, 

nível de organização familiar e controlo). A análise dos dados sugeriu que a combinação 

de ajustamento psicológico, o grau de conflito familiar vs. coesão, assim como a 

interacção dessas variáveis, seria preditivo da aderência à medicação sendo que, só o 

ajustamento psicológico está associado directamente com as medidas de aderência à 

medicação. 

             Eksi, Molzan, Savasir e Güler (1995) estudaram o ajustamento psicológico em 

crianças asmáticas com asma grave e moderada, usando entrevistas semi-estruturadas e 

o CBCL. Estes autores compararam o ajustamento psicológico de sessenta crianças 

asmáticas com um grupo controlo de outras sessenta crianças com idades 

compreendidas entre os quatro e os dezasseis anos, em Istambul. Os resultados das 

entrevistas indicaram que os sintomas regressivos, nomeadamente, o gregarismo, o 

negativismo e a dependência, assim como a atitude caprichosa e uma atitude 

manipuladora da doença, são comuns nos pacientes asmáticos. As pontuações 

respeitantes aos problemas de comportamento e da competência social são 

significativamente mais elevadas nas crianças asmáticas do que no grupo controlo. Os 

problemas comportamentais dos asmáticos correlacionam-se significativamente com 

“frisson” parental, relações insatisfatórias com os pais e outros problemas além da asma. 

Contudo, nem as taxas gerais dos problemas comportamentais medidos pelo CBCL, 

nem as pontuações da competência social se correlacionam significativamente com a 

gravidade e a duração da asma. 

            Fritz e Spirito (1994) elaboraram um estudo a fim de testar a validade do 

conceito de repressão na adolescência. Neste estudo, começaram por descrever o 

desenvolvimento do conceito de repressão ao longo do tempo. Assim, referem que o 

termo repressão começou por ser um termo muito próximo do termo negação, 

diferenciando-se de este apenas na medida em que negaria também os afectos negativos 

e o stress, para, actualmente, ser considerado uma característica de certos sujeitos que 

relatam pouca ansiedade mas que são muito defensivos. Estes autores hipotetizaram, 

então, que o estilo defensivo repressivo começaria a manifestar-se numa idade precoce e 
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estaria associado à problemática internalizante além de que predominaria no sexo 

feminino e se manteria ao longo do tempo. Para testar essa hipótese, os autores 

delinearam um estudo onde testaram oitenta e três crianças e jovens (cinquenta rapazes 

e trinta e três raparigas) com asma moderada e grave, com idades compreendidas entre 

os dez e os quinze anos. Estes autores descobriram que aproximadamente um terço dos 

asmáticos estudados eram considerados repressores (o que está muito próximo daquilo 

que se encontra no conjunto das doenças crónicas) e que existia uma grande 

concordância a nível da classificação da repressão quer se usasse o critério da ansiedade 

ou o da raiva como presumível afecto a ser reprimido (74% para rapazes e 85% para 

raparigas). Após um follow-up de um ano, também encontraram uma alta concordância 

a nível temporal, em relação a este estilo defensivo e uma diferença a nível de género. 

Aqui, as raparigas consideradas repressoras obtiveram uma pontuação inferior em 

relação às não repressoras, a nível da escala de internalização. Os autores avançaram 

com a hipótese de que este resultado estaria ligado à existência, nesta amostra, de uma 

alta correlação entre as duas escalas (internalização e externalização), nomeadamente 

.70 (p < .001), levando-os a questionar se estariam a ser avaliados dois fenómenos 

opostos, como proposto por Achenbach e Edelbrock (1983). No entanto, não foi 

encontrada uma relação significativa entre a repressão e a morbilidade da asma. Os 

autores concluíram que os efeitos da repressão diagnosticada por auto-relato deveriam 

ser tidos em linha de conta pela investigação clínica. 

            Furrow, Hambley e Brazil (1989) testaram os estilos psicológicos em quarenta e 

oito crianças asmáticas, com idades compreendidas entre os seis e os dezasseis anos, 

através da percepção parental no CBCL. Os autores elaboraram este estudo com a 

finalidade de encontrar valores médios para os problemas comportamentais, 

comparando-os com as amostras clínicas e não clínicas. Concluíram que os problemas 

comportamentais de estas crianças eram superiores aos das amostras não clínicas sendo 

que, os rapazes obtinham pontuações iguais às amostras clínicas. Os autores destacaram, 

ainda, os elevados valores das queixas somáticas, entre todos os problemas de 

comportamento. 

            Hamlett, Pellegrini e Katz (1992) entrevistaram trinta mães de crianças 

asmáticas e diabéticas, com idades compreendidas entre os seis e os quatorze anos, 

distribuídas igualmente em termos de sexo e idade. Os autores compararam o 

ajustamento psicológico da criança e os acontecimentos da doença com o 

funcionamento familiar, apoio social extrafamiliar das mães e acontecimentos de vida 

stressantes da criança. As mães dos asmáticos relataram um maior número de problemas 

internalizantes dos seus filhos, uma maior inadequação do seu apoio social e um maior 

número de eventos stressantes nas crianças. Numa análise de regressão, os autores 

descobriram evidências de que o funcionamento familiar e o apoio social são 

protectores na relação com a doença crónica. 

             Kashani, König, Shepperd e Wilfley (1988) estudaram a relação entre a 

psicopatologia, o auto-conceito e a asma, em cinquenta e seis crianças asmáticas em 

confronto com um grupo controlo de outras cinquenta e seis crianças, ambos os grupos 

comportando idades entre sete e dezasseis anos. Para esse efeito, administraram a estas 

crianças e aos seus pais vários inventários psiquiátricos, entre os quais, uma entrevista 

diagnóstica para crianças e adolescentes, o CBCL, uma escala de avaliação de 

“hopelesness” e uma escala de auto-conceito para crianças de Piers-Harris. Os autores 

constataram que, apesar de as crianças asmáticas não diferirem do grupo controlo em 

termos de auto-conceito, existe uma evidência pronunciada de que as crianças asmáticas 

possuem um maior risco de psicopatologia. No entanto, observaram que a gravidade da 

asma parece não estar relacionada com problemas psiquiátricos. 
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            Klinnert, McQuaid, McCormick, Adinoff e Bryant (2000), observando uma 

grande disparidade de resultados em relação à associação entre asma e psicopatologia, 

elaboraram um estudo complexo a fim de evitar enviesamentos decorridos da fonte de 

informação e dos instrumentos de medida. Para esse efeito, compararam oitenta e uma 

crianças asmáticas e vinte e duas crianças saudáveis, de seis anos de idade, a fim de 

testar o funcionamento emocional e comportamental. Para isso, recorreram ao relato 

parental, entrevistas às crianças e procedimento em laboratório respeitante à 

participação em tarefas com teor emocional executadas conjuntamente por crianças e 

pais. Descobriram que o relato materno revelou mais problemática internalizante e 

comportamental em geral, em comparação com o grupo controlo. Os autores não 

encontraram nenhuma correlação significativa entre a gravidade da asma e alguma 

escala do CBCL. A negatividade da criança mostrou-se relacionada com a gravidade da 

asma somente quando em presença da mãe. A entrevista à criança e as observações 

comportamentais de regulação emocional não mostraram diferenças entre os grupos a 

nível da regulação emocional. A gravidade da asma mostrou-se relacionada com um 

aumento de dificuldades emocionais, pela entrevista clínica e pela observação, mas não 

pelo relato materno. Associando os factores descritos, nomeadamente a negatividade da 

criança em presença da mãe assim como a observação de dificuldades emocionais não 

percebidas pela mãe, os autores hipotetizaram a existência de dois grupos de crianças 

com asma que apresentam dificuldades psicológicas, correspondendo aos que possuem 

uma ansiedade mais elevada, geralmente reconhecidos pela investigação, e um subgrupo 

menos reconhecido, que são os que possuem uma menor regulação emocional e mais 

sintomas asmáticos. Os autores traçaram um quadro complexo da asma mas confiam 

que mais estudos poderão levar a um melhor entendimento acerca de esta doença. 

            MacLean, Perrin, Gortmaker e Pierre (1992) estudaram o efeito do género, 

estatuto socioeconómico, idade, acontecimentos de vida e gravidade da asma, sobre a 

adaptação psicológica na asma, em quarenta e oito rapazes e trinta e três raparigas com 

asma, com idades compreendidas entre os quatro e os quatorze anos, com a contribuição 

dos seus pais. Os autores descobriram que 11.5% das crianças obtinham uma pontuação 

total no CBCL acima do percentil 98. Uma análise de regressão múltipla também 

revelou que um extracto socioeconómico baixo, uma mudança de vida negativa e uma 

acentuada gravidade da doença são preditivas de menor ajustamento psicológico. 

           Mrazek e colaboradores (1987) compararam os tipos de vinculação de vinte e 

seis crianças com asma grave (com idades compreendidas entre os trinta e oito e os 

setenta meses) com os tipos de vinculação de dezassete crianças de um grupo controlo 

saudável (com idades compreendidas entre os trinta e sete meses e os sessenta e nove 

meses). Adicionalmente, foram determinadas as medidas de problemas 

comportamentais, por um entrevistador independente. Estes autores detectaram que 

42% dos sujeitos asmáticos foram descritos como possuindo uma relação insegura 

comparativamente aos sujeitos saudáveis que apenas demonstraram este tipo de 

vinculação em 14% dos casos. Os autores passaram a constituir três grupos: o grupo 

asmático inseguro, o grupo asmático com uma vinculação segura e o grupo de controlo. 

Com base na comparação de esses três grupos, os autores puderam relatar diferenças 

significativas, sugerindo assim que a qualidade da vinculação da criança à mãe pode 

servir como um risco potencial ou, inversamente, como um factor de protecção face ao 

possível desenvolvimento de psicopatologia. 

           Mrazek, Schuman e Klinnert (1998) analisaram a relação entre o aparecimento 

precoce da asma e o risco de dificuldades emocionais e comportamentais. Para esse 

efeito, elaboraram um estudo longitudinal onde investigaram cento e cinquenta crianças 

com predisposição genética para o desenvolvimento de asma. Durante seis anos, 
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analisaram regularmente o desenvolvimento da criança e o estado da asma. As mães 

também foram entrevistadas, usando o Behavioral Screening Questionnaire (BSQ). Os 

autores verificaram que as crianças cujo desenvolvimento da asma foi precoce (até aos 

três anos de idade) apresentaram significativamente mais problemas de comportamento 

do que as crianças cujo aparecimento da asma foi mais tardio (entre os três e os seis 

anos de idade). O grupo cujo aparecimento da asma ocorreu mais cedo continuou a 

apresentar mais problemas de comportamento internalizante aos quatro anos e aos seis 

anos de idade do que o grupo que desenvolveu asma mais tarde e também do que o 

grupo que não chegou a desenvolver asma. Os autores concluíram que o aparecimento 

precoce da asma possui uma influência muito poderosa sobre a problemática 

comportamental, nomeadamente internalizante e consequente ajustamento psicológico 

das crianças asmáticas. 

             Nelms (1989) comparou a empatia, reactividade emocional, depressão, 

agressividade (sinalizada por auto-relato) e auto-conceito em oitenta crianças com 

doenças crónicas, em relação a quarenta crianças saudáveis, com idades compreendidas 

entre os nove e os onze anos de idade. O grupo de doenças crónicas divide-se num 

grupo asmático e num grupo diabético. Os resultados apontaram para uma similaridade 

em relação à reactividade emocional, empatia e depressão, em ambos os grupos com 

doença crónica. Este grupo também mostrou, de forma significativa, níveis mais 

elevados nas avaliações de estes funcionamentos em relação ao grupo saudável. De 

facto, os dois grupos de crianças com doença crónica, comparativamente ao grupo 

controlo, exprimiram significativamente mais reactividade emocional, empatia e 

sintomatologia depressiva em reacção à leitura de histórias que evocavam orgulho, 

alegria, raiva, medo e tristeza. As crianças asmáticas e diabéticas também diferiram de 

forma significativa em relação à agressividade e ao auto-conceito, sendo que, em 

relação a este último aspecto, as crianças diabéticas mostraram valores similares ao 

grupo saudável. O grupo de crianças asmáticas mostrou os níveis mais baixos de auto-

conceito, sendo que estes não se mostraram correlacionados com a longevidade da 

doença, mas antes, com o tempo de internamento devido à asma. Apesar de não haver 

diferenças significativas em relação à agressividade nos três grupos, os asmáticos 

mostraram os valores mais baixos enquanto os diabéticos mostraram os valores mais 

altos. 

           Padur, Rapoff, Houston e Barnard (1995) examinaram o papel do estado 

funcional no ajustamento psicológico de crianças com asma, cancro e diabetes, 

comparativamente a um grupo de crianças saudáveis. Os autores constituíram quatro 

grupos de vinte e cinco sujeitos cada, com idades entre oito e dezasseis anos, a fim de 

lhes avaliar a depressão, o auto-conceito, as actividades recreativas, as classificações e o 

absentismo escolares, a percepção parental sobre a sua competência social e a 

problemática comportamental internalizante ou externalizante. Os resultados obtidos 

por estas avaliações indicaram que as crianças asmáticas possuem maiores problemas de 

ajustamento psicológico e afectivo reflectidos pelos altos níveis de comportamento 

internalizante e depressão e baixo auto-conceito. O grupo de crianças asmáticas também 

demonstrou uma deficiência funcional comparativamente às crianças dos outros grupos. 

No entanto, como seria de esperar, os níveis mais altos de absentismo escolar foram 

encontrados no grupo de crianças com cancro. Os autores concluíram, assim, que o 

estado funcional medeia a relação entre a asma e os problemas afectivos. 

 Perrin, MacLean, Gortmaker e Asher (1992) realizaram um estudo sobre a 

influência de um programa de educação e controlo do stress sobre a asma. Este estudo 

usou uma amostra de cinquenta e seis crianças asmáticas, com idades compreendidas 

entre os seis e os quatorze anos de idade, onde vinte e nove crianças pertenciam ao 
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grupo experimental (sujeito a um programa de intervenção) e vinte e sete crianças 

pertenciam ao grupo controlo (sem programa de intervenção). Os autores avaliaram o 

estado psicológico, através do CBCL, antes e depois da intervenção. Também avaliaram 

o conhecimento sobre a asma, o stress (medido pelos acontecimentos de vida da 

criança) e o estado funcional, indicado por actividades como, por exemplo, idas à 

escola, tempo de brincadeira com colegas e tarefas de rotina diárias. Os autores 

constataram que o grupo experimental obteve uma melhoria significativa na taxa geral 

de problemas comportamentais do CBCL e de problemas internalizantes em particular. 

Este grupo também obteve uma melhoria no manuseamento das tarefas diárias, 

comparado com o grupo controlo. Os autores concluíram que a intervenção parece 

diminuir ou amenizar o impacto dos acontecimentos de vidas stressantes no ajustamento 

psicológico das crianças asmáticas. 

              Sandler, Reynold, Kliewer e Ramirez (1992) testaram empiricamente a 

hipótese de a especifidade do conflito levar a uma especificidade sintomatológica. Estes 

autores começaram por tecer uma crítica ao modelo de stress usado habitualmente, 

devido à sua inespecificidade, porventura devido, em primeiro lugar, às maiores 

influências sobre esta temática, que foram as de Selye (1956) que referia uma resposta 

adaptativa geral do organismo face a diferentes situações stressantes e de Holmes e 

Rahe`s (1967) que referiam a importância da mudança como paradigma na problemática 

dos sujeitos acometidos por um acontecimento stressante. No entanto, alguma literatura 

existe sobre a questionabilidade de estes primeiros constructos, nomeadamente, sobre a 

pertinência da mudança. Por exemplo, Gersten e colaboradores (1974) e Vinokur e 

Selzer (1975) consideram que não é o carácter da mudança que é pertinente para o 

aumento do stress, mas antes o facto de a mudança ser desejada ou não. Para testar a sua 

hipótese, os autores examinaram a especificidade da relação entre dois tipos de 

acontecimentos stressantes distintos, nomeadamente separações e conflitos e a 

sintomatologia da criança. A sua hipótese específica seria a de que as separações 

conduziriam a sintomatologia depressiva enquanto os acontecimentos conflituosos 

conduziriam a perturbações de comportamento. Para este efeito, usaram uma amostra de 

359 crianças com idades compreendidas entre os oito e os dezasseis anos, divididas em 

quatro grupos; um grupo de crianças que tinham assistido à morte dos pais, um segundo 

grupo de crianças que tinham assistido ao divórcio entre os pais, um terceiro grupo de 

crianças com asma, e um quarto grupo de crianças que não tinha experimentado 

qualquer acontecimento particularmente stressante, servindo como grupo controlo. Os 

autores descobriram que o grupo das crianças que tinham assistido à morte dos pais 

tinha níveis significativamente superiores de depressão e problemas de comportamento, 

em relação ao grupo com asma e ao grupo que assistiu ao divórcio, mas não em relação 

ao grupo de controlo. Os autores concluíram existir alguma evidência de uma relação 

específica entre certos tipos de acontecimentos stressantes e sintomatologia particular; 

neste caso, mais explícita, no grupo de crianças que assistiu à morte dos pais. No 

entanto, referem, também, que esta relação depende muito das circunstâncias em que 

estes acontecimentos se desenrolam e mais investigação deve ser efectuada nesse 

sentido para que se percebam quais os processos e circunstâncias em causa. 

           Silverglade e Tosi (1994) começaram por identificar as discrepâncias que 

existem nos estudos empíricos relacionados com as características psicológicas dos 

pacientes asmáticos, resvalando entre altos níveis de especificidade psicopatológica até 

serem considerados psicologicamente equiparáveis à população normal. Estes autores 

levantam a hipótese de que tal discrepância se deve porventura à não avaliação da 

gravidade da asma. Para esse efeito, dividiram uma amostra de cento e vinte e nove 

adolescentes com idades compreendidas entre os doze e os dezoito anos, em três grupos 
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de asma: ligeira, moderada e grave, e compararam-na com um grupo controlo de setenta 

e quatro sujeitos saudáveis com as mesmas idades. Estes sujeitos foram comparados a 

nível de características específicas cognitivas (crenças irracionais) e características 

específicas emocionais (ansiedade, depressão e hostilidade). Os autores constataram, 

conforme a hipótese avançada, que as crenças irracionais acerca da importância da 

aceitação, assim como a ansiedade, depressão e hostilidade diagnosticadas por auto-

relato, se encontram fortemente relacionadas com a gravidade da asma. Os autores 

concluíram ainda que, se os adolescentes com asma ligeira se pareciam 

psicologicamente com a amostra saudável, já os adolescentes com asma moderada e 

grave exibem um complexo cognitivo-emocional disfuncional, susceptível de ser 

integrado no tratamento de estes pacientes. 

           Stawski, Auerbach, Barasch e Lerner (1995) examinaram a prevalência dos 

problemas de comportamento em adolescentes Israelitas que sofrem de doenças 

crónicas, através da comparação entre medidas relatadas pelos pais e medidas captadas 

por auto-relato. Cento e três adolescentes, com idades compreendidas entre os onze e os 

dezasseis anos, divididos segundo o diagnóstico de fibrose quística, asma ou condição 

hematológica/oncológica, foram comparados com um grupo similar de cento e vinte 

crianças saudáveis e, ainda, com outro grupo similar de sessenta e duas crianças 

sinalizadas para os serviços psiquiátricos. Na análise da relação entre os problemas de 

comportamento relatados pelos pais com os problemas captados por auto-relato, os 

autores referem que essas relações são baixas, sendo particularmente baixas no grupo 

diagnosticado com problemas hematológicos/oncológicos. Este facto leva a que os 

autores sugiram uma integração da confrontação das perspectivas dos adolescentes vs. 

pais em relação à avaliação psicológica, em qualquer intervenção psicossocial neste tipo 

de pacientes. Os autores também encontraram uma média parecida entre o grupo doente 

e o grupo de controlo, saudável, na problemática do comportamento, tanto a nível do 

auto-relato como a nível do relato parental. No entanto, esta problemática é 

significativamente maior no grupo com perturbações psiquiátricas. 

            Vila, Nollet-Clemencon, de Blic, Mouren-Simeoni e Scheinmann (1998) 

avaliaram a relação entre a asma grave e o tipo e incidência de problemas psiquiátricos 

numa população pediátrica. Para esse efeito, dividiram um grupo de noventa e duas 

crianças, com uma média de idades de 11.7 anos, em três grupos; um grupo de doze 

crianças com asma ligeira, um grupo de vinte e nove crianças com asma moderada e um 

grupo de cinquenta e uma crianças com asma grave e seguiram-nos durante um ano. 

Estas crianças foram avaliadas ao nível do funcionamento pulmonar e a nível 

psicológico em relação aos problemas psiquiátricos, (Revised Schedule for Afective 

Disorders and Schizophrenia for School-aged Children. Present Episode version-

Kiddie-SADS-R) aos problemas de comportamento (CHild Behavior Checklist -CBCL), 

à hiperactividade, (Conners Parent Rating Scale -CPRS), ao estado de ansiedade (State-

Trait Anxiety Inventory for Children-STAIC), à depressão (Child Depression Inventory-

CDI), e à auto-estima (Self Esteem Inventory-SEI). Os autores relatam que existe uma 

maior associação entre a asma moderada e grave e os sintomas psiquiátricos, 

principalmente a nível de ansiedade e depressão. Similarmente, também encontraram 

mais sintomas psicológicos nestes sub-grupos asmáticos. O nível de hiperactividade é 

maior no grupo de asma grave, que também apresenta menos actividade diária. No 

entanto, as competências sociais, competências escolares e auto-estima do grupo de 

asma grave é similar aos grupos de asma ligeira e moderada. A asma grave e moderada 

também apresenta maiores níveis de problemas de comportamento, conforme analisado 

pelo CBCL e de hiperactividade, conforme analisado pelo CPRS, em relação ao grupo 
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de asma ligeira. Os autores sugerem que é importante tomar mais atenção aos problemas 

psicopatológicos nas crianças com asma grave. 

            Wade e colaboradores (1997) estudaram as características psicossociais de 

crianças urbanas com asma através da implementação de um protocolo psicossocial 

designado como NCICAS (National Cooperative Inner-City Asthma Study). Este 

protocolo destina-se, segundo os autores, a investigar os factores relacionados com a 

asma, quer específicos, quer não específicos, incluindo a crença sobre o conhecimento e 

acompanhamento da asma, o ajustamento psicológico da criança e do cuidador, o stress 

diário e o apoio social. Este estudo dá conta de essas características em 1528 crianças 

asmáticas, com idades compreendidas entre os quatro e os nove anos de idade, vivendo 

em cidades, e das características dos seus cuidadores. Assim, começam por referir que 

os cuidadores mostram um conhecimento considerável sobre a asma já que acertam em 

84% das respostas num questionário para medir esse efeito. No entanto, os cuidadores 

referem menos que uma resposta ajustada para cada problema hipotético envolvendo o 

acompanhamento da asma e chegam a referir mais do que uma resposta indesejada, 

indicando uma acção potencialmente perigosa ou mal adaptativa. Tanto as crianças 

como os pais referem existir múltiplos cuidadores responsáveis pela asma. As crianças 

também remetem para outrem, mais do que os pais, a responsabilidade sobre o cuidado 

da asma. Também as pontuações no CBCL (Child Behavior Checklist) indicam um 

aumento de problemas em relação a grupos normativos sendo que 35% de estas crianças 

integram o critério para problemas graves de comportamento. Através do Brief 

Symptom Inventory, os cuidadores também reportam altos níveis de stress e 50% dos 

cuidadores têm sintomas com gravidade clínica. Os cuidadores também relatam uma 

alta percentagem de acontecimentos de vida indesejáveis nos doze meses anteriores à 

entrevista. Os autores sugerem que recursos limitados nas competências de tratamento 

da asma, múltiplos responsáveis pelo tratamento da asma, problemas de ajustamento 

psicológico da criança asmática e do cuidador e altos níveis de stress são factores 

importantes para este grupo de crianças asmáticas e podem colocá-lo em risco acrescido 

perante a população asmática em geral, através de problemas de aderência a regimes 

específicos de acompanhamento da asma e morbilidade da asma.  

            Wamboldt, Fritz, Mansell, McQuaid e Klein (1998) realizaram um estudo onde 

analisaram a relação entre a gravidade da asma e os problemas psicológicos em crianças 

com asma. Para esse efeito testaram trezentas e trinta e sete crianças asmáticas com 

idades compreendidas entre os sete e os dezanove anos de idade, e um dos pais de cada 

criança. As crianças responderam a uma escala de ansiedade e a outra de ajustamento 

psicológico. Os pais descreveram a história médica dos seus filhos, preencheram o 

CBCL acerca do seu filho e preencheram um questionário sobre os seus próprios 

sintomas físicos. Os autores constataram que os sintomas de ansiedade não estavam 

relacionados com a gravidade ou com a morbilidade funcional da asma. Também 

constataram que os sintomas internalizantes das crianças não estavam relacionados com 

a gravidade da asma. Os sintomas físicos dos pais explicaram 10.2% da variância do 

CBCL e a gravidade da asma explicou outros 6.7% da variância. Os autores concluíram 

que a gravidade da asma é um stressor mais saliente para os pais que, por sua vez, na 

asma grave, reportam maiores níveis de sintomas internalizantes, do que as próprias 

crianças. Contrariamente à hipótese avançada, as crianças com asma grave não se 

observam a elas próprias como possuindo maiores níveis de ansiedade do que as 

crianças com asma ligeira ou moderada, ou as crianças dos grupos de controlo 

normativos. 

             Parece pois que, como refere Tibosh (2011), esta meta-análise de McQuaid 

(2001) carece de mais estudos longitudinais. Apesar de Mc Quaid, integrando o grupo 
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de Mrazeck e colaboradores (1998), ter encontrado, num estudo longitudinal, uma 

associação entre o aparecimento precoce da asma e o agravamento da problemática de 

comportamento, posteriormente, McQuaid, integrando o grupo de Feldman, Ortega, 

McQuaid e Canino (2006), num outro estudo longitudinal, examinou a associação entre 

as desordens internalizantes e os ataques de asma, recorrendo a uma amostra de 1.789 

crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os cinco e os dezoito anos, na 

ilha de Porto Rico, num follow-up de um ano. As crianças e adolescentes com asma 

apresentaram maior probabilidade de terem um problema internalizante. No entanto, 

neste estudo, os autores (2006) não encontraram uma associação entre ataques de asma 

e a prevalência de sintomas internalizantes. 

             Parece pois que, em estudos longitudinais, não se observa grande coerência de 

resultados na relação entre a existência de problemas internalizantes e posterior 

aparecimento ou agravamento da asma. Esta relação, quando acontece, tende mais a ser 

uma coincidência do que uma relação de causa e efeito. 

            A nível geral, pode-se começar a perceber a dificuldade em criar consenso 

quanto à relação entre problemática comportamental e aparecimento ou agravamento da 

asma. Alguma relação parece existir. O mais difícil é encontrar alguma relação que 

subentenda causalidade. 

           No entanto, iremos divulgar estudos mais recentes, com maior diversidade 

geográfica e étnica, a fim de tentar perceber melhor esta associação.   

          Por exemplo, em relação à associação entre asma e estilo internalizante, Berz, 

Murdock e Mitchell (2005) não observaram qualquer relação entre comportamento 

internalizante e funcionamento asmático. Já Waxmonsky e colaboradores (2006) 

encontraram uma relação significativa entre funcionamento internalizante e 

funcionamento asmático. 

           Também Roder, Kroonenberg e Boekaerts (2003), após compararem o 

funcionamento psicossocial e o stress em crianças com asma e sem asma, no contexto 

escolar, concluíram que, como grupo, as crianças com asma apenas diferem nas taxas de 

absentismo escolar e na tendência para o aumento dos problemas internalizantes 

relatados pelos seus pais. 

            Meuret, Ehrenreich, Pincus e Ritz (2006) investigaram a prevalência da asma 

sinalizada por relato parental em crianças, com idades compreendidas entre os cinco e 

os dezoito anos de idade, com problemática internalizante, que procuraram ajuda 

psicológica. Estes autores também estudaram a prevalência da problemática 

internalizante nas mães das crianças com asma. Os autores encontraram uma 

prevalência de asma superior em crianças com problemática internalizante (15%) 

comparando a população geral (nos EUA cifra-se, segundo os autores, em 8.7%). Já em 

relação às mães das crianças com asma, não encontraram uma incidência maior de 

problemática internalizante do que em relação às mães de crianças não asmáticas. 

             No Brasil, Feitosa e colaboradores (2011) elaboraram um estudo com 869 

crianças entre os seis e os doze anos, a fim de estudarem a relação entre a prevalência de 

sintomas asmáticos e consequente associação com problemas comportamentais. Do 

universo estudado, usando o critério do International Study of Allergy and Asthma in 

Childhood, concluíram que 19.26% das crianças apresentavam sintomas de asma. 

Usando o The Child Behavior Checklist (CBCL) e elaborando um modelo de regressão, 

estes autores encontraram uma associação estatisticamente significativa entre problemas 

de comportamento e a ocorrência de sintomas de asma. Assim, concluíram pela 

existência de uma associação da asma pediátrica com problemas de comportamento e 

pela necessária integração de serviços de apoio psicológico no tratamento da asma 

infantil. 
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             Em Portugal, Lima, Guerra e Lemos (2010) elaboraram um estudo a fim de 

testar quais as variáveis que possuem uma contribuição importante para a explicação 

dos problemas de comportamento em crianças asmáticas. Este estudo contou com a 

colaboração de oitenta e nove crianças asmáticas com idades compreendidas entre os 

oito e os doze anos diagnosticadas com asma intermitente, leve e moderada, optando os 

autores por excluir a asma grave a fim de homogeneizar o grupo. As hipóteses 

concretas, analisadas pelos autores, dizem respeito a: 1) uma relação entre ansiedade e 

depressão, competências sociais e qualidade de vida das crianças com asma, e certas 

características dessas crianças como temperamento, inteligência, auto-estima, 

estratégias de coping e acontecimentos de vida stressantes no ano anterior ao estudo; 2) 

a relação entre ansiedade e depressão, competência social e qualidade de vida da criança 

asmática com as características da família da criança, como o tipo de ambiente familiar, 

humor materno e a percepção relativa à interferência e mudanças causadas pela asma; 3) 

a relação entre ansiedade e depressão, competência social e qualidade de vida da criança 

asmática com a gravidade da asma; 4) o papel do temperamento, auto-estima, humor 

materno, coping e stress como indicadores de adaptação, nomeadamente, através da sua 

associação com a ansiedade e depressão, competência social e qualidade de vida da 

criança asmática. Os resultados indicaram que a reactividade negativa prediz os níveis 

de ansiedade e depressão enquanto a persistência (nas tarefas) e a eficácia percebida 

sobre as estratégias de coping predizem as competências sociais e, ainda, que a auto-

estima prediz a qualidade de vida. Os autores puderam concluir que uma significativa 

proporção de variância partilhada parece confirmar a existência de multi-determinação 

no processo de ajustamento psicológico, na criança com asma. No entanto, usando a 

regressão linear, os autores alegaram que duas dimensões do temperamento 

(reactividade negativa, explicando 19.5% da variância, e persistência, explicando 

11.5%) assim como os dois aspectos de funcionamento psicológico (o coping, 

explicando 4.5 % da variância, e a auto-estima, explicando 5.2%) merecem um destaque 

especial, nesta multi-determinação do ajustamento psicológico, da criança asmática. 

            Assim, apesar de uma meta-análise recente sobre a importância dos problemas 

internalizantes e externalizantes nas doenças crónicas, Pinquart e Shen (2011) referirem 

que não se deve ignorar o peso de estas problemáticas para a compreensão e tratamento 

das doenças crónicas, intensifica-se a opinião que a relação entre problemas 

psicológicos (nomeadamente o estilo internalizante) e o consequente aparecimento ou 

até agravamento da asma parece ser algo inconcludente. Geralmente, esta associação, 

quando acontece, tende a ocorrer em estudos seccionais, onde esta associação se refere 

unicamente a uma junção coincidente de fenómenos, não apontando necessariamente 

para uma relação de causa-efeito. No entanto, apesar de mais investigações serem 

necessárias para determinar a natureza de esta relação, as investigações existentes 

apontam para uma necessidade de que, a nível terapêutico, não se deve ignorar esta 

problemática. 

 

2.2.4.3. Estilos parentais, funcionamento internalizante e asma. 

 

Os factores psicológicos estudados por nós, por exemplo, os estilos educativos 

parentais, foram aplicados a várias outras situações psicossomáticas além da asma. Por 

exemplo, Emmelkamp e Karsdorp (1986) estudaram a relação entre a personalidade de 

Tipo A e os estilos educativos parentais, concluindo que a falta de envolvimento 

emocional e uma avaliação negativa por parte dos pais contribuem para o 

desenvolvimento da Personalidade de Tipo A.  
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           Por seu lado, Nordin, Eisemann e Richter (2005), que estudaram as memórias 

dos estilos parentais e a auüüüüto-imagem em pacientes com dor crónica, encontraram 

uma relação significativa entre os estilos parentais e problemas na auto-imagem destes 

pacientes. 

           Mas vamos então passar a estudar a investigação na asma em particular.  

           Como nos capítulos anteriores, começaremos por analisar os estudos que 

reuniram a parentalidade e as características psicológicas das crianças das crianças 

asmáticas em geral, para ir afinando a nossa pesquisa em relação aos constructos 

específicos estudados por nós, a saber, as práticas educativas parentais e o estilo 

internalizante. 

           A este respeito, Walker (2012) elaborou uma revisão da literatura com a 

finalidade de responder a duas questões. Em primeiro lugar, quais os factores que 

contribuem para as respostas emocionais das crianças asmáticas em idade escolar (seis a 

doze anos). Em segundo lugar, quais as principais falhas na literatura nesta temática, 

nomeadamente, se as crianças de estratos socioeconómicos mais baixos e de minorias 

estão proporcionadamente referidas na literatura, com a sua prevalência, isto é, sabendo 

que as crianças de estratos socioeconómicos mais baixos e de minorias possuem taxas 

mais elevadas de asma do que as crianças em geral, estará esta diferença 

proporcionalmente representada na literatura? Neste estudo, duas áreas de foco em 

relação às respostas emocionais foram identificadas; factores relacionados com crianças 

com asma e factores relacionados com os cuidadores de crianças com asma. Este autor 

concluiu então que desordens internalizantes são constantemente encontradas em 

crianças com asma e seus cuidadores. Também concluiu que além as consequências 

negativas da asma em relação à criança, referem-se frequentemente a ataques de pânico 

e ataques de asma, abstinência escolar e problemas comportamentais. Os problemas 

mais frequentemente relatados em cuidadores de crianças com asma referem-se a altos 

níveis de ansiedade e depressão, dificuldades em controlar a asma e pouco afecto e 

envolvimento. As principais falhas na literatura em respeito à investigação nesta área 

são: estudos separados nas idades entre os seis e os doze anos, falta de um método 

padronizado para definir o estrato socioeconómico, estudos de natureza mais 

experimental e uma proporção maior de estudos para crianças asmáticas e seus 

cuidadores, de minorias, em relação à sua prevalência. 

           Anders (1996) usou um modelo de factores de risco e de protecção para 

compreender o ajustamento psicológico de crianças asmáticas. No estudo, que contou 

com a participação de noventa e três crianças asmáticas com idades compreendidas 

entre os oito e os dezassete anos, procurou-se investigar a relação entre as variáveis 

preditoras que são o apoio emocional materno, superprotecção materna, estratégias de 

coping activas, estratégias de coping evitantes, auto-estima, competências sociais, 

gravidade da asma e variáveis demográficas, e as variáveis dependentes ou explicadas 

que são os problemas internalizantes e/ou externalizantes. Os resultados indicaram que 

o apoio maternal, as competências sociais e a auto-estima estão significativa e 

negativamente relacionados com os problemas internalizantes e externalizantes. A 

superprotecção materna e as estratégias de coping evitantes estão significativa e 

positivamente relacionadas com os problemas internalizantes e externalizantes. Assim, 

os autores sugerem o desenvolvimento de intervenções que melhorem o aspecto do 

apoio emocional na parentalidade, assim como os recursos psicológicos das crianças 

asmáticas, para melhorar o seu ajustamento psicológico. 

            Weil e colaboradores (1999), num estudo que incluiu mil quinhentas e vinte e 

oito crianças asmáticas, vivendo em cidades do interior na zona de Chicago, com idades 

compreendidas entre os quatro e os nove anos de idade, e os seus respectivos 
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cuidadores, onde a prevalência da morbilidade e mortalidade são consideradas 

desproporcionadamente elevadas, avaliaram os factores comportamentais e 

psicossociais que eventualmente se correlacionassem com essa morbilidade e 

mortalidade. Estes autores concluíram que os factores psicossociais, nomeadamente a 

saúde mental das crianças asmáticas e dos seus cuidadores, são preditores importantes 

da gravidade da asma. Também foi observado que a saúde mental dos progenitores está 

muito correlacionada com a saúde mental das crianças asmáticas. Estes dois factores 

também estão moderadamente correlacionados com acontecimentos de vida 

traumáticos, com o apoio social e fracamente correlacionados com as características 

parentais de restrição e carinho e problemas de álcool. 

            Waxmonsky e colaboradores (2006) estudaram a relação entre a depressão da 

criança asmática, a depressão materna e a actividade da asma. Este estudo contou com a 

colaboração de cento e vinte sete crianças com idades compreendidas entre os sete e os 

dezassete anos, maioritariamente pertencentes a famílias carenciadas de cidades do 

interior, e os seus pais. Estes autores encontraram sintomas depressivos em vinte seis 

por cento das crianças e quarenta e três por cento das mães, mas sem relação com a 

gravidade da asma. O auto-relato de sintomas depressivos das crianças está, no entanto, 

mais correlacionado com a actividade da asma, do que os sintomas diagnosticados 

clinicamente ou através da percepção parental. Os sintomas depressivos dos pais estão 

correlacionados com a depressão das crianças, mas não com a actividade da asma. 

             DeMore, Adams, Wilson & Hogan (2005) avaliaram o papel dos problemas 

comportamentais das crianças, do stress parental e das rotinas das crianças, em relação 

com a adesão da criança à medicação diária, no contexto da asma pediátrica. Estes 

autores encontraram uma correlação negativa e significativa entre as rotinas diárias da 

criança, o stress parental e os problemas comportamentais da criança asmática. A 

adesão à medicação correlacionou-se positiva e significativamente com o stress parental 

e com os problemas comportamentais, mas não com o uso de rotinas parentais. 

           Reichenberg e Broberg (2005) encontraram uma relação entre a coesão familiar, 

a capacidade parental auto-percebida e o ajustamento psicológico na criança asmática. 

No entanto, não conseguiram distinguir a causa do efeito desse fenómeno, pois não 

conseguiram apoiar a hipótese curvilinear defendida nos modelos psicossomáticos, 

nomeadamente por Olson (1982) segundo o qual uma excessiva coesão familiar está 

associada a pouco ajustamento psicológico. De facto, foram obrigados a concluir que os 

pais podem melhorar a qualidade de vida dos seus filhos e, consequentemente, o seu 

ajustamento psicológico, de forma linear, pois podem insistir na redução ao fumo, da 

exposição aos alergénios, ao pó e evitando determinadas comidas. Isto é, a parte 

comportamental pode interferir com o aspecto afectivo, na gravidade da asma. 

Simplificando, ainda que uma excessiva coesão familiar pareça não ser muito saudável 

do ponto de vista afectivo, pode levar à melhoria da asma e consequente ajustamento 

psicológico da criança asmática, através da diminuição desta à exposição de factores de 

risco. 

             Klinert e colaboradores (2000) voltaram a estudar a asma, desta vez, o 

ajustamento comportamental e a regulação emocional em oitenta e uma crianças 

asmáticas, e um grupo controlo de vinte e duas crianças saudáveis, todos de seis anos. 

Estes autores concentraram-se, desta vez, em cruzar os seus dados com base em 

múltiplas fontes de informação, o que permitiu comparar vários tipos de resultados 

conforme as suas fontes de origem. Assim, puderam observar que as mães de crianças 

asmáticas relatam mais problemas internalizantes e comportamentais a nível geral do 

que as mães de crianças saudáveis. As entrevistas às crianças e a observação 

comportamental da regulação emocional não mostraram diferenças entre grupos. A 
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gravidade da asma mostrou-se relacionada com dificuldades emocionais captadas nas 

entrevistas clínicas e observação directa, mas não nos relatos das mães. Os autores, 

comparando as várias informações e as suas respectivas fontes de origem, puderam 

observar dois trilhos sobre como os problemas psicológicos podem afectar a gravidade 

da asma nas crianças. O primeiro trilho e mais conhecido é através da ansiedade, 

embora esta possa actuar de várias maneiras, desde uma via mais fisiológica até uma 

mais comportamental. Um segundo, menos conhecido, onde existe pouca regulação 

emocional e mais sintomas asmáticos. Os autores alertam, assim, para o facto de 

diferentes tipos e fontes de dados apresentarem um quadro complexo sobre as 

dificuldades comportamentais associadas à asma pediátrica. 

            Wood e colaboradores (2008) concluíram que o ambiente familiar interage com 

a reactividade fisiológica da criança ajudando a perpetuar a condição asmática. 

            Celano e colaboradores (2008) analisaram a relação entre sintomas depressivos 

do cuidador da criança asmática, comportamentos parentais e processos familiares, em 

cento e uma famílias Afro-Americanas com baixo rendimento económico. Neste estudo, 

observaram que o aumento dos sintomas depressivos estão significativamente 

associados com uma diminuição dos níveis de apego, envolvimento e sincronia, e com 

um aumento dos níveis de hostilidade durante tarefas de conflito ou de perda. 

            Morawska, Steltzer e Burgess (2008), na Austrália, realizaram um estudo que 

visou identificar o comportamento problemático das crianças de dois a dez anos com 

asma e as dificuldades que os pais sentem para lidar com esses comportamentos. Neste 

estudo, que hipotetizava que quanto maior os problemas referenciados maior seria a 

dificuldade que os pais tinham em lidar com as tarefas parentais, foi observado que os 

problemas mais referidos foram o comportamento de oposição, a hiperactividade, a 

agressividade e a ansiedade. As tarefas parentais mais problemáticas foram o 

envolvimento na escola, o envolvimento com os cuidadores, a identificação dos 

sintomas exclusivos da asma e a identificação e evitamento dos desencadeadores da 

asma. Os autores concluíram que níveis mais elevados de comportamentos 

problemáticos em relação à asma estavam associados com maiores dificuldades 

parentais e maiores níveis de comportamentos problemáticos em geral. Baseados nestes 

resultados, os autores sugeriram que um programa eficaz de intervenção parental na 

asma deveria concentrar-se em desenvolver melhores qualidades parentais para que 

estas possam ser aplicadas, então, especificamente, na intervenção com crianças 

asmáticas. 

             Winter, Fiese, Spagnola e Anbar (2011) testaram a hipótese de existir uma 

relação entre a gravidade da asma e a percepção da criança acerca da insegurança da 

família. Além disso, também testaram a hipótese de que, por sua vez, a insegurança da 

família está relacionada com o ajustamento psicológico da criança asmática. Este 

estudo, com cento e sessenta e oito crianças asmáticas, com uma média de idades de 

oito anos, usou uma técnica de narrativa de histórias, por parte das crianças, sobre 

situações familiares (ex. refeições) e também sobre sintomas asmáticos ambíguos mas 

potencialmente perigosos, como por exemplo, aperto no peito. As respostas foram 

avaliadas pela maneira como as avaliações retratavam a família, respondendo de forma 

coesiva e segura. A gravidade da asma foi analisada pela função respiratória e pelo 

relato dos cuidadores. Os sintomas de ajustamento psicológico foram analisados pelo 

relato dos cuidadores. O delineamento bastante complexo desta investigação permitiu 

que os seus autores pudessem testar três hipóteses distintas. A primeira foi a hipótese de 

a asma ser uma ameaça para a segurança emocional da criança, testada pelas narrativas 

das crianças. A segunda hipótese seria que a gravidade da asma estaria relacionada com 

sintomas internalizantes e com representações familiares reflectindo menos segurança e 
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confiança na família. Nesta hipótese, poderiam ser analisadas separadamente as ligações 

directas entre a gravidade da asma e os sintomas internalizantes, entre a gravidade da 

asma e as descrições do envolvimento familiar, entre as expectativas relacionais das 

crianças em relação às situações familiares por um lado e a gravidade da asma e a 

segurança emocional por outro lado. Baseados em pesquisas prévias, os autores 

esperavam observar uma associação entre gravidade da asma, sintomas internalizantes e 

menos confiança e segurança na família. A terceira hipótese seria uma ligação indirecta 

entre a gravidade da asma e mais sintomas internalizantes através da representação, na 

criança, das relações familiares e envolvimento, bem como a sua própria segurança 

emocional. Os autores concluíram que a gravidade da asma prognostica mais sintomas 

internalizantes e externalizantes. A gravidade da asma (analisada pela espirometria mas 

não pelo relato dos cuidadores) também se relaciona com narrativas familiares menos 

seguras, que, por sua vez, se relacionam com problemas internalizantes. Assim, estes 

autores sugerem que a asma pode ter um papel importante nos sentimentos de 

insegurança da criança e na sua saúde mental. Alertam, ainda, para o potencial que 

possuem as técnicas narrativas para aceder às representações das crianças mais novas 

sobre o medo da doença e a dinâmica familiar. 

           Szabó, Mezei, Kővári, & Cserháti (2009), num estudo feito na Hungria, 

estudaram o perfil psicológico de cuidadores de crianças asmáticas (entre os sete e os 

doze anos) onde os sintomas depressivos são mais elevados do que na população 

húngara, especificamente. Questionaram-se, então, se os sintomas depressivos são 

maiores nos cuidadores de crianças asmáticas do que em crianças com outras doenças 

crónicas, como por exemplo, doença renal crónica e se esses sintomas depressivos estão 

relacionados com o perfil psicológico dessas crianças, com a gravidade da asma ou com 

sintomas correntes. Os mesmos autores concluíram então que a depressão parental só se 

correlaciona com a ansiedade. A depressão parental não se correlaciona com a 

qualidade de vida parental nem com o perfil psicológico da criança asmática. A 

severidade da asma não se correlaciona com a qualidade de vida nem com os problemas 

emotivos e comportamentais. 

           Já num âmbito muito próximo da nossa investigação, Klinnert e colaboradores 

(2008) elaboraram uma investigação bidireccional com o objectivo de determinar se os 

factores psicossociais da família influenciam o desenvolvimento da asma e se os 

factores familiares e problemas precoces de falta de ar estão relacionados com 

problemas comportamentais (descritos no CBCL), em crianças de quatro anos. Para esta 

idade, encontraram uma associação entre ser solteiro e a gravidade da asma, e também 

entre problemas de respiração precoces e a gravidade da asma. Já a contribuição, para a 

gravidade da asma, da exposição ao tabaco durante a gravidez e a hospitalização 

precoce, variam conforme os grupos étnicos e raciais. A saúde mental materna e o stress 

familiar predizem os resultados do CBCL na idade de quatro anos ao passo que a 

gravidade da asma em idade precoce e a hospitalização não se relacionam com os 

resultados do CBCL. Os resultados do CBCL também não se encontram elevados para 

crianças com asma com quatro anos. Os autores concluíram então que os factores 

familiares, em conformidade com um ambiente emocional negativo, estão relacionados, 

quer com a gravidade da asma, quer com problemas de ajustamento comportamental da 

criança asmática de quatro anos, sugerindo esse facto que, os dois problemas devem ser 

influenciados por um factor comum. 

             Lim e colaboradores (2008) encontraram uma relação entre depressão materna e 

gravidade da asma mediada pelas más práticas educativas associadas a um estilo 

internalizante e sem mediação comportamental de adesão ao tratamento.  
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            Na continuação da exploração dos factores familiares específicos que afectam a 

gravidade da asma infantil, Lim, Wood, Miller & Simmens (2011), estudando a 

depressão parental, concluíram que os sintomas depressivos maternos parecem afectar 

os sintomas internalizantes da criança contribuindo para práticas parentais maternas 

negativas, enquanto os sintomas depressivos paternos parecem contribuir para uma 

maior negatividade interparental, a qual, por sua vez, contribui para práticas parentais 

maternas negativas. Estas parecem contribuir para o agravamento dos sintomas 

internalizantes infantis e consequente agravamento da asma, conforme proposto pelo 

Biobehaviouralfamilymodel. 

           Também Bieliauskaitė, Jusienė & Garckija (2009), num estudo similar, 

concluíram que as crianças com asma brônquica possuem mais problemas 

internalizantes do que a população em geral. Também concluíram que as mães de 

crianças com asma brônquica praticam mais controlo psicológico do que mães de filhos 

saudáveis. Os resultados desta investigação também sugeriram que o controlo 

psicológico está relacionado com mais problemas comportamentais. Foi, ainda, sugerido 

que o uso de punição física está relacionado com problemas externalizantes das crianças 

com asma brônquica. No grupo com asma brônquica, a gravidade dos conflitos 

parentais está relacionada com problemas comportamentais e o uso de agressão física 

durante os conflitos relaciona-se com a punição física nas crianças. O nível de educação 

das mães provou ser um importante factor de predição de ajustamento psicológico das 

crianças com asma brônquica. Mães com um nível baixo de educação referem mais 

problemas internalizantes e externalizantes das crianças com asma brônquica e praticam 

mais punição física. De facto, a regressão linear provou que o nível de educação 

materna é preditor de quarenta por cento dos problemas internalizantes. Posteriormente, 

Bieliauskaitė & Kuraitė (2011), num estudo que visou comparar a ligação entre as 

representações internas de rapazes dos sete aos dez anos, com problemas 

comportamentais, usando uma mistura de técnicas projectivas com técnicas de 

questionário, concluíram que os rapazes com problemas comportamentais tendiam a ver 

os outros como indiferentes, rejeitadores, vulneráveis e não-confiáveis. Estes rapazes 

tendiam a ver o seu self como vulnerável, rejeitado e desligado das suas famílias. 

           Em conclusão, parece que a parentalidade e as práticas educativas em particular 

possuem potencial explicativo em relação à asma. Já as características internalizantes 

das crianças asmáticas parecem apresentar um potencial explicativo mais frágil, a não 

ser por vias indirectas. 

 

 

2.2.5. Asma e género 

 

         Almqvist, Worm e Leynaert (2008) fizeram uma revisão teórica sobre os 

resultados publicados sobre a associação entre o género e a incidência e prevalência da 

asma em crianças e adolescentes. Descobriram, nos cento e sessenta e um estudos 

revistos, que estes relatam, mais frequentemente, problemas de asma e sibilância, em 

rapazes do que em raparigas. No entanto, essa tendência inverte-se na adolescência e o 

aparecimento de sibilância torna-se mais frequente nas raparigas do que nos rapazes. A 

asma, depois da infância, é mais grave nas raparigas do que nos rapazes e é também 

menos diagnosticada e tratada. Os autores referem que os estudos apontam como mais 

provável causa de explicação do fenómeno da susceptibilidade de género para 

desenvolver asma, as alterações hormonais e as diferenças específicas de género no que 

respeita a exposições ambientais. Concluem, assim, que, provavelmente, as hormonas 

sexuais desempenham um papel importante no aparecimento da resposta alérgica e da 
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asma em particular. Observam paralelamente que, para perceber os trilhos exactos deste 

processo, é necessário mais informação de modelos apropriados bem como o estudo de 

populações maiores. 

            Van Merode, Maas, Twellaar, Kester, e Van Schayck (2007) também 

encontraram uma maior prevalência de sibilância e respiração difícil em rapazes, numa 

população muito nova (entre zero e dois anos) e com alto risco de sofrer de asma (pelo 

menos um dos pais sofria de asma). Avançaram a hipótese de que essa diferença se 

possa dever a factores comportamentais de práticas parentais, como por exemplo, dar 

mais facilmente um cão a um menino do que a uma menina ou alimentá-lo mais 

frequentemente (dar-lhe mais leite) em virtude da zanga de o menino poder ser mais 

apreendida do que a das meninas, devido à imagem inconsciente que os pais têm sobre 

os meninos serem mais fortes e agressivos. 

           Guang-Hui Dong e colaboradores (2011), na China, elaboraram uma 

investigação sobre a relação entre as diferenças de género e o efeito da poluição do ar na 

asma, em crianças com e sem predisposição alérgica. Os resultados mostraram que as 

crianças com predisposição alérgica são mais susceptíveis aos poluentes do ar do que as 

crianças sem predisposição alérgica. Os efeitos dos poluentes atmosféricos são também 

maiores nos rapazes com asma do que nas raparigas. No entanto, no que se refere às 

crianças com predisposições alérgicas, existem mais associações positivas entre os 

poluentes atmosféricos e sintomas e doenças respiratórias nas raparigas. Em resumo, os 

poluentes atmosféricos estão mais relacionados com problemas respiratórios, na 

população masculina sem predisposição alérgica. Pelo contrário, os poluentes 

atmosféricos parecem estar mais associados a problemas respiratórios na população 

feminina com predisposição alérgica. 

            Mitchell, Murdock e Berz (2004) elaboraram um estudo longitudinal em 

crianças com asma onde estes participaram uma primeira vez, com idades 

compreendidas entre os sete e os onze anos, e uma segunda vez, um ano depois, com 

idades compreendidas entre os oito e os doze anos. Este estudo, que usou um grupo 

controlo, visou examinar as relações entre o estado da asma, género, auto-competência, 

e humor depressivo. Neste estudo, não se encontraram diferenças no estado da asma ao 

longo da auto-competência e do humor depressivo. As raparigas demonstraram um 

aumento de auto-competência do momento um para o momento dois. Altos níveis de 

auto- competência estão associados com baixos níveis de humor depressivo nos dois 

anos. A auto-competência explica bastante mais variância no humor depressivo em 

raparigas do que em rapazes. Alterações nos níveis de auto-competência estão 

significativamente associados a alterações no humor depressivo somente nas raparigas. 

Perante estes resultados, os autores consideram que existe uma base ao nível do género 

nas diferenças das trajectórias socio emocionais em crianças de idade escolar. 

           Kynyk e colaboradores (2011), ainda recentemente, concluíram que a diferença 

na asma entre o sexo masculino e feminino ainda se encontra na fase de hipóteses. 

           A nível mais teórico, pode-se perguntar o porquê desta aparente diferença na 

condição asmática entre rapazes e raparigas. Taylor e colaboradores (2000) sugerem 

uma pista que pode ser interessante. Segundo estes autores as mulheres e os homens 

tendem a apresentar diferenças nas respostas biocomportamentais ao stress. Assim, 

contestam a universalidade do modelo de luta-fuga, proposto por Cannon (1932, cit in 

Taylor e colaboradores, 2000) e contrapõem que o modelo de reacção ao stress das 

mulheres seria mais apropriadamente chamado de cuidar e socializar. O mecanismo 

biocomportamental que apoia o sistema cuidar-socializar parece estar associado ao 

sistema de vinculação-parentalidade centrado na ocitocina, em conjunção com as 

hormonas reprodutivas das mulheres e os mecanismos peptídeos opióides endógenos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kynyk%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21045697
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2.2.6. Asma e psicoterapia 

 

2.2.6.1. Introdução 

 

A grande função dos estudos empíricos, como de qualquer outro tipo de estudos, 

é identificar e descrever o melhor possível cada fenómeno, a fim de uma melhorar a 

nossa relação com esse fenómeno. 

            O caso da asma não é diferente. Por isso, resolvemos acabar a nossa parte teórica 

com a área mais importante desta investigação, que é o tratamento da criança asmática, 

com acentuação na sua vertente mais psicológica, devido unicamente à delimitação da 

nossa área de estudo. 

            Pensamos que este capítulo também pode ajudar a identificar melhor a etiologia 

difusa da asma. Os asmáticos não parecem, de facto, ser um grupo homogéneo que 

possa ser descrito pela teoria psicanalítica, sistémica, médica, social ou qualquer outra. 

Parece que os factores idade, sexo, interacção genética vs ambiente afectivo, pelo 

menos, aparentam ter, na asma, um peso demasiado grande, a fim de criar certos sub-

grupos onde a própria base etiológica seja diferente. 

            Por exemplo, vários autores dividem a asma em intrínseca vs extrínseca. Rossi 

(2003) considera que a asma extrínseca, também denominada de alérgica, imunológica 

ou atópica, é mediada pela imunoglobinaE (IgE), tendo esta, normalmente, uma taxa 

elevada. A asma extrínseca é comum na primeira infância em crianças asmáticas, e em 

metade da população adulta asmática e tende a ser sazonal mediante a exposição a 

certos alergénios. A asma intrínseca, por seu lado, ocorre principalmente em adultos, 

normalmente após uma enfermidade infecciosa respiratória e tende a ser crónica. A 

despeito dessas diferenças imunológicas, crê-se que os mecanismos fisiológicos 

implicados sejam parecidos, nomeadamente o papel do hipotálamo e do Sistema 

Nervoso Autónomo. 

             Mas, talvez, a subdivisão mais importante advenha precisamente da psicoterapia 

nestes pacientes; quase todos os estudos nesta área revelam uma grande percentagem de 

sucesso em asmáticos, mas praticamente nenhuma a cem por cento. Então, quem serão 

estes asmáticos que obtêm grande benefício da psicoterapia? Supondo que a intervenção 

psicoterapêutica tem menos hipóteses de sucesso em indivíduos cuja asma tem uma 

etiologia maioritariamente hereditária, talvez seja possível defender que o benefício da 

psicoterapia ocorre, sobretudo, em indivíduos com asma mediada por factores como o 

stress e funcionamento emocional. 

            Já há vários anos atrás, Resh (1970) defendia que existem vários grupos entre os 

asmáticos; os que possuíam uma base fisiológica, nomeadamente alérgica, com história 

de asma familiar e os que, pelo contrário, possuíam uma etiologia desconhecida (pelo 

menos para a medicina convencional) a que se poderia dar o nome de asma psicológica 

em virtude de serem psicologicamente diferentes dos primeiros, e dentro destes poderia 

ainda haver subgrupos. Para testar essa hipótese, analisou os perfis psicológicos de 

trinta asmáticos adolescentes e adultos cuja etiologia era desconhecida e comparou com 

asmáticos de etiologia alérgica diagnosticada. Esta autora descobriu então que os 

asmáticos de etiologia desconhecida diferem dos asmáticos com etiologia conhecida, 

com bases alérgicas e história familiar de asma identificadas. Os primeiros apresentam 

então um score mais elevado na escala total do MMPI e, particularmente, nas subescalas 

Hs, Hy e D do mesmo teste. Normalmente vêem-se como mais gravemente doentes e 

com mais limitações em actividades específicas por causa da asma. Possuem menos 

história familiar de asma. Possuem também uma correlação negativa entre medidas de 

alergia e a soma dos scores do MMPI. Quanto mais elevado o score geral no MMPI, 
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menor a identificação dos factores alérgicos. A autora conclui então que os dados 

sugerem que os asmáticos de origem desconhecida são psicologicamente diferentes 

daqueles onde é demonstrada uma base alérgica. Considerando o primeiro grupo como 

psicossomático, a autora sugere a continuação da investigação a fim de identificar 

possíveis sub-grupos dentro desta categoria de asmáticos. 

            Já em relação à eficácia da psicoterapia na asma, numa meta-análise realizada 

por McQuaid e Nassau (1999), foram investigadas as formas de intervenção psicológica 

na asma, diabetes e cancro, suportadas empiricamente. 

           Em relação à asma, descobriu-se que o biofeedback electromiográfico (EMG) é 

um tratamento bem estabelecido, nomeadamente em crianças asmáticas com etiologia 

emocional conhecida. Também relatam que o relaxamento, para crianças asmáticas com 

etiologia emocional conhecida, é provavelmente, também eficaz. 

            No entanto, segundo Yorke, Fleming e Shuldham (2008), realizando uma 

investigação com a finalidade de operar uma revisão sistemática e uma meta-análise 

sobre a intervenção psicológica na asma com crianças e adolescentes até dezoito anos 

de idade referem que o grande problema em relação aos estudos empíricos sobre o 

tratamento da asma prende-se essencialmente à sua fraca qualidade. Numa revisão que 

seleccionou unicamente estudos com controlo aleatório e longitudinais, onde incluíram 

doze estudos que englobaram 588 crianças asmáticas com idade limite de dezoito anos, 

sem incluir a terapia familiar, que tinha sido obra de outra anterior revisão elaborada 

pelos autores (Yorke & Shuldham, 2005), estes concluíram que a qualidade dos estudos 

foi deficiente e que, normalmente o tamanho das amostras foi pequeno. Os autores 

concluíram que estes dados não permitem estabelecer conclusões quanto à prática da 

intervenção psicológica na asma infantil, em virtude da diversidade de interpretações e 

dos resultados avaliados, além de que muitos estudos relataram dados insuficientes. 

            Tendo em conta esta avaliação dos estudos empíricos sobre a psicoterapia na 

asma, iremos então passar a apresentar os estudos, começando, no entanto, com uma 

perspectiva histórica da intervenção na asma com a expectativa que nos possa fornecer 

algumas pistas sobre esta avaliação. 

 

2.2.6.2. História da intervenção na asma 

 

Segundo Cochrane e Rees (1995), a asma que é uma palavra que vem do grego 

asthma (que quer dizer sufocante) é usada como um termo genérico que engloba uma 

condição caracterizada pela ocorrência de falta de ar causada pelo estreitamento dos 

brônquios (vias aéreas dos pulmões), ocasionando a obstrução dessas vias aéreas, sendo 

reversível, total ou parcialmente, seja espontaneamente ou com uso de medicamentos. 

Existem referências que remontam que a asma já era conhecida desde o ano 5000 A.C. 

Nos últimos anos, a asma vem aumentando a sua morbidade e a mortalidade causada 

por esta doença também tem aumentado. Entre a década de 70 a 90 houve um aumento 

de cinco vezes no número de pacientes com crise de asma que procuraram um médico, 

principalmente crianças. Houve também um aumento de internações hospitalares e/ou 

atendimento em consultas de emergências. Segundo a Sociedade Britânica de Tórax 

(cit. in. Telles Filho, 2003) a asma é uma condição inflamatória das vias aéreas, na 

maioria das vezes crônica, cuja causa não está completamente elucidada. Esses 

estímulos podem ser caracterizados como específicos e inespecíficos. Os fatores 

específicos englobam uma variedade de substâncias, como os alérgenos domésticos, 

pólens, corantes e alergias alimentares. Os fatores inespecíficos podem ser desde uma 

doença do refluxo gastroesofágico, exercícios físicos, infecções respiratórias (gripe), 

drogas, medicamentos, poluição atmosférica, ar frio, fatores psicossociais, até a asma 
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ocupacional. Alguns autores classificam os fatores como ambientais, climáticos e 

biológicos. Todos esses agentes são chamados de desencadeadores da crise asmática). A 

obstrução das vias aéreas resulta em episódios de sibilância, dispnéia, tosse e sensação 

de opressão torácica, sendo estes sintomas mais comuns à noite. O estreitamento das 

vias aéreas é geralmente reversível. Essa reversibilidade pode ser espontânea ou 

farmacológica, porém, em pacientes com asma crônica, a inflamação pode determinar 

obstrução irreversível ao fluxo aéreo. O tratamento farmacológico conta com dois tipos 

de medicamentos: o profilático e o sintomático. O primeiro busca evitar o aparecimento 

de crises, combatendo a inflamação dos brônquios. Os medicamentos mais eficazes 

deste tipo são os corticosteroides por via inalatória, já que são desprovidos dos graves 

efeitos que acontecem quando se utiliza a via oral ou injetável. O segundo tipo, o 

sintomático, é utilizado para as crises e são chamados de broncodilatadores, dando-se 

novamente preferência ao de via inalatória. Também para Cochrane e Rees (1995), 

outra opção tem sido a imunoterapia, que consiste em um tratamento a base de vacinas 

que se destina a modificar a resposta imunológica do doente ao agente desencadeador 

das crises, por isso, é identificado como o único procedimento que trata a causa da 

asma. O tratamento resumem-se basicamente na introdução do próprio alergénio no 

organismo do paciente, em doses progressivamente crescentes, e tem por objetivo 

estimular o sistema imunológico e consequentemente, a diminuir a sensibilidade 

alérgica, através da formação de anticorpos bloqueadores e imunomoduladores. A 

imunoterapia é indicada para o indivíduo que é comprovadamente alérgico a um 

determinado alergénio e não pode evitar o contato com o mesmo, e em situações onde a 

asma continua a ser mal controlada com os medicamentos comuns. Ambos os 

tratamentos, tanto o farmacológico quanto o imunoterápico devem ser prescritos por um 

imunoarlegologista. Para os mesmos autores várias são as características patológicas 

resultantes da doença. Entre elas estão a presença de células inflamatórias nas vias 

aéreas, exsudação de plasma, edema da mucosa e submucosa, hipertrofia da 

musculatura lisa, formação de rolhas de muco, hipertrofia e hiperatividade de glândulas 

submucosas que podem estar infiltradas por eosinófilos, descamação do epitélio e 

infiltração por eosinófilos, neutrófilos, plasmócitos, macrófagos e linfócitos. A 

inflamação das vias aéreas recebem especial atenção por ser o principal mecanismo de 

hiper-responsividade brônquica na asma alérgica e não alérgica. A inflamação pode ser 

entendida, não somente como um aumento no número de células inflamatórias, mas 

também como um aumento do fluxo sanguíneo bronquial e da permeabilidade vascular, 

levando ao edema de mucosa e perda epitelial. Apesar de ser tema de inúmeros estudos, 

a sequência e a severidade do processo inflamatório na patogênese da asma não são bem 

conhecido. 

Como iremos ver, o tratamento da asma esteve sempre na linha de vanguarda 

para a mudança de paradigmas do tratamento médico, nomeadamente, a oscilação entre 

uma abordagem mais holística e psicossomática do ser humano, ou uma abordagem 

mais mecanicista e biológica. 

          Apresentaremos, aqui, apenas um breve resumo geral desta dialética. Segundo 

Haynal e Pasini (1984) desde os seus primórdios na Grécia Antiga que a medicina tem 

oscilado entre uma tendência dinâmica e sintética, estudando o homem na sua 

totalidade, representada pela escola de Kos, Hipocrática, e uma tendência analítica e 

mecanicista, representada pela escola de Cnide. Como iremos observar, a 

psicossomática apenas vem reforçar a posição da primeira escola. 

          Segundo Ribeiro (1988) « …a história das doenças alérgicas é quase tão velha 

como a história da humanidade.» (p.10). Segundo o mesmo autor, (Ribeiro, 1988) 
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existiria algum consenso entre certos autores, de que a primeira vítima de doença 

alérgica teria sido Menes de Mênfis, o primeiro rei da primeira dinastia egípcia. 

          O primeiro medicamento utilizado no tratamento dessas doenças teria sido a 

efedrina, por volta do ano 2800 a.C., conhecida pela medicina chinesa pelo nome Ma 

Huang, nome do primeiro médico que a usou (Ribeiro, 1988). Ainda, segundo o mesmo 

autor (Ribeiro, 1988), as doenças respiratórias teriam sido muito comuns na 

Mesopotâmia, onde se recomendavam tratamentos à base de misturas de rosas e óleo de 

mostarda. 

            O mesmo autor refere que teria sido Mitríades que, empiricamente teria 

praticado a imunização ao administrar pequenas doses de um certo veneno cujo antídoto 

fosse desconhecido, a fim de criar tolerância. 

            Van Helmont (1648, op cit in Ribeiro 1988) teria sido um dos primeiros a 

salientar a importância dos factores psicológicos na asma, elaborando uma teoria nova 

para a doença, ao afirmar que o processo não se passa só nos brônquios terminais, mas 

que a sua origem reside no espírito que governa o corpo. 

             

2.2.6.3. Psicanálise 

 

            Como iremos observar, a grande limitação dos estudos empíricos com base 

psicanalítica prende-se com o número reduzido de sujeitos estudados e a 

heterogeneidade explicativa a nível dos conceitos usados por diferentes enfoques 

teóricos. A nossa investigação a este respeito dividiu-se na apresentação dos autores 

clássicos e, posteriormente, na análise de estudos mais recentes onde haja relatos de 

caso.  

           Começando pelos primórdios da psicanálise, apesar de não teorizarem 

directamente sobre a psicossomática, os estudos clínicos de Freud, nomeadamente sobre 

a histeria, acabaram por ter um peso importante para a compreensão da asma. 

          Assim, por exemplo, no famoso caso Dora, Freud (1905/1996) fala nos ataques de 

asma desta paciente, causados pela líbido que, não se conseguindo associar aos 

acontecimentos traumáticos, se exprimia como ansiedade, podendo levar a ataques de 

asma, devido à complacência somática que também seria a base da histeria.          

            Em 1932, Freud (cit in Gregerson, 2003) apresenta o caso de um rapaz asmático 

que absorvia toda a atenção familiar devido a uma relação não resolvida com a sua mãe.  

             Também Winnicott (1941/82), ao utilizar uma situação padronizada que ficou 

conhecida como jogo da espátula, analisa o caso de um bebé com sete meses de idade 

que sofria de ataques de asma. No jogo da espátula, Winnicott recebia o bebé com a sua 

mãe. De seguida, colocava uma espátula na mesa de modo a que ficasse entre ele, o 

bebé e a sua mãe. Fazia-a vibrar e aguardava o gesto da criança. Ele observou que, com 

diferentes crianças, um determinado perfil de comportamento ocorria frente à espátula, 

naquela situação. No primeiro momento, denominado por ele de "período de hesitação", 

observou que o bebé apesar de parecer estar interessado na espátula, não a tocava nem a 

agarrava. Num segundo momento, se a criança não era influenciada por Winnicott ou 

pela sua mãe, a hesitação era superada. O bebé apropriava-se da espátula e realizava 

algum tipo de jogo com ela. De seguida, a criança desinteressava-se por este objecto e 

iniciava um jogo em que se livrava da espátula, para, posteriormente, recuperá-la. Essa 

actividade durava algum tempo, até que Winnicott finalizava a consulta, pois, para ele, 

esse último período significava que a criança estava pronta para ir embora. Ele observou 

que esse jogo apresentava naturalmente três períodos consecutivos: hesitação, 

apropriação e desinvestimento do objecto. Após diversas situações observadas, ele 
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concluiu que era necessário propiciar à criança uma experiência completa que incluía 

esses três períodos com o seu ritmo próprio. 

            No caso da criança com sete meses de idade que sofria de ataques de asma, 

Winnicott afirma que durante a situação padronizada foi possível observar o momento 

em que o ataque de asma ocorreu: «Este aconteceu, nas duas ocasiões, durante o período 

em que a criança hesitou quanto a pegar a espátula» (Winnicott, 1941/82, p.119). 

Winnicott deduz, então, que os ataques de asma estão relacionados com o período de 

hesitação. Esta hesitação ocorreria devido a uma associação com o aparecimento de 

angústia. Esta angústia devia-se ao facto do impulso de apanhar a espátula, de ter uma 

experiência nova com um objecto estranho se associar ao aparecimento de um fantasma 

arcaico, superegoico, possivelmente de uma “mãe colérica”. Logo que Winnicott e a 

mãe mostrassem uma atitude de tolerância e aceitação, de forma que esta atitude 

suplantasse ou atenuasse esse fantasma originário, a criança poderia então suplantar essa 

hesitação e respirar normalmente. Possivelmente porque, para winnicott, a expiração 

poderia estar associada à perca da mãe. Este caso ilustra a necessidade de possuir uma 

atitude securizante e tranquila (holding) para com as crianças a fim de estas confiarem 

em si e poderem lidar com o mundo sem ansiedade, sem medo de que alto de terrível 

aconteça. Também ilustra a necessidade de relações triangulares a fim de servirem de 

suporte para a interacção com a realidade externa. 

           Já mais recentemente, Deutsch (1987) começa por referir uma possível ligação 

entre a asma e problemas neuróticos ou caracterológicos, devido à grande incidência de 

asma em pacientes de psicoterapia ou psicanálise. O autor também refere que, quando 

os sintomas da asma desaparecem tendem a aparecer sintomas de fobia. Os pacientes 

asmáticos também tendem a relatar experiências de rejeição sob a forma de ameaças ou 

abandonos parentais. O autor considera ainda que tanto a negação como a formação de 

sintomas somáticos devem-se a hiperestimulação, seja libidinal ou agressiva, o que leva 

a função teste da realidade a falhar e a originar a formação de defesas patológicas. O 

autor ilustra, então, a relação da hiperestimulação e da transferência negativa sobre a 

asma, com três casos clínicos. 

            De Litvan (1991) relata o caso de uma menina que possui actualmente doze anos 

mas que devido à existência de crises asmáticas, começou a sua análise aos dois anos e 

meio com a óbvia participação dos pais. A autora discute a possibilidade de uso da 

análise em crianças muito novas portadoras de doenças psicossomáticas graves. Esta 

autora atentou na emergência de um funcionamento psíquico rico em fantasias e sonhos 

expressos tanto em palavras como em brincadeiras e jogos, propondo que o trabalho 

psíquico protege o corpo dos processos de desorganização somática e que as 

características da organização psíquica do sujeito pode ser um factor de resiliência face 

a certas doenças. 

            Muñoz (2002), revelando o que aparentemente parece ser uma tendência da 

escola de Winnicott para se sobrepor a outras teorias no seio da psicanálise, e inspirar os 

psicanalistas que investigam na área da psicossomática, tentou perceber as causas do 

fenómeno psicossomático à luz do pensamento de Winnicott. Apresentando o caso de 

uma menina de cinco anos que sofria de asma grave, este autor, baseado nos conceitos 

de Winnicott de espaço potencial entre mãe e criança, self e objecto, ilustra a hipótese 

de o estudo da asma infantil ocorrer na continuidade do normal desenvolvimento do 

objecto transicional, sendo que, então, está associada a dificuldades nos processos de 

maturação e de integração, durante o desenvolvimento precoce. 

             Vasilyeva e Rapp (2010) descrevem o tratamento de um rapaz asmático de 

cinco anos. O tratamento durou dois anos e o enfoque centrou-se na significância do 

brincar como espaço potencial para novas experiências.       
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2.2.6.4. Hipnoterapia 

 

          A hipnoterapia também foi uma área que obteve alguns resultados positivos para 

o tratamento da asma. 

          Por exemplo, Rossi (2003), ressaltando as influências dos ritmos circadianos na 

ocorrência dos ataques asmáticos, no seu trabalho clínico, constatou que a auto-hipnose, 

descrita como resposta de relaxamento ultradiano, é particularmente eficiente sobre o 

controlo das respostas alérgicas e asmáticas, quando feita em conjugação com a 

escalonagem de sintomas. Uma sensibilidade reforçada às pistas que assinalam o início 

de uma resposta asmática possibilita ao paciente converter o sintoma asmático num 

sinal, o que facilita a concretização de um momento livre de ataques asmáticos. 

           Kohen (1996) efectuou um estudo a fim de controlar o efeito da auto-hipnose na 

asma. Para este efeito, dividiu vinte e oito crianças asmáticas, com idades 

compreendidas entre os sete e os doze anos, em quatro grupos de sete crianças cada: um 

primeiro grupo onde foi administrada uma intervenção de treino de relaxamento através 

de imaginação mental (auto-hipnose), um segundo grupo onde foi administrada 

sugestão em estado de vigília, um terceiro grupo onde foi administrado um efeito 

placebo através de atenção e finalmente um quarto grupo onde não foi administrada 

nenhuma intervenção, funcionando como um grupo de controlo tradicional. As variáveis 

analisadas foram as idas ao departamento de emergência hospitalar, avaliação 

psicológica, absentismo escolar, medição da função pulmonar e gravidade da asma. Os 

dados sobre a asma e os dados comportamentais foram recolhidos antes da intervenção 

e um e dois anos após a mesma. As informações recolhidas diariamente sobre a asma 

foram avaliadas mensalmente. Os resultados incluíram menos idas às urgências 

hospitalares e menos absentismo escolar do primeiro grupo sobre o grupo de controlo 

tradicional e sobre o grupo de sugestão. Não encontraram, no entanto, diferenças nas 

avaliações psicológicas entre os grupos.  

          Madrid (2005) relatou uma melhoria e mesmo o desaparecimento dos sintomas de 

crianças asmáticas, melhorando a ligação entre a mãe/cuidadora e a criança (bonding), 

através da hipnoterapia. Segundo este autor, as perturbações da ligação mãe-filho estão 

normalmente associadas à separação logo após o nascimento, ou a traumas recentes na 

vida da mãe. Usando a hipnose para afastar a dor da separação ou o trauma da mãe, e 

criando uma nova história do nascimento na sua imaginação, a hipnoterapia revelou-se 

importante na redução ou eliminação dos sintomas asmáticos, em alguns casos. O autor 

ilustra esta hipótese com a descrição de três casos clínicos. No primeiro caso, 

correspondeu a uma mãe jovem que engravidou da primeira vez que teve relações 

sexuais. O pai da criança deixou-a no segundo trimestre e deixou o estado onde estes 

viviam. Esta jovem sofria de toxemia pelo que esteve muito mal durante a gravidez. 

Quando saiu do hospital, teve que viver com vários membros da família, alguns bastante 

críticos. O seu filho começou a ter asma aos quatro meses. O tratamento começou 

quando a criança tinha nove meses. Após quatro sessões de hipnoterapia onde foi 

ajudada a substituir a sua ligação problemática com o filho, devido também a 

sentimentos de culpa e vergonha, por uma ligação saudável e feliz com o seu filho, este 

deixou de apresentar sintomas de asma, situação que se manteve após um follow-up 

livre, passados dez meses. No segundo caso, foi utilizada apenas uma sessão de hipnose 

à mãe de uma criança asmática de dez anos, que conseguia manter a sua asma estável 

mediante a tomada da medicação, mas que, segundo a mãe, tinha sido uma criança 

sempre doente. A mãe concebeu esta criança seis meses após a morte de um filho num 

acidente de carro. A mãe foi instruída a recuar até ao tempo em que a criança foi 

concebida e a remover toda a tristeza respeitante a esse episódio. A sua mente 
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inconsciente foi instruída a assinalar por sinais ideomotores, quando a tarefa tinha sido 

conseguida. Assim, após a sua mente inconsciente ter sinalizado que tinha conseguido 

recuar até à data pretendida, foi então instruída a experienciar alegremente a gravidez, 

nascimento e período pós natal. A mãe telefonou passados três dias dizendo que a sua 

filha estava livre de sintomas. Passados quatro meses, a situação ainda se encontrava 

igual. O terceiro caso referiu-se à mãe de uma criança asmática de sete anos, cuja asma 

foi diagnosticada quando tinha um ano de idade e que estava sujeito a um intenso 

regime medicamentoso, nomeadamente a toma regular de corticosteróides. A mãe 

referia que não tinha sentimentos para com a filha, apesar de saber que deveria tê-los. 

Durante o nascimento da criança teriam sido bastantes os factores que tinham impedido 

o bonding. O marido tinha deixado a família durante a gravidez, tendo ficado esta 

paciente bastante afectada. A mãe estava na sala de partos e continuava a repreendê-la. 

O médico de família não pôde assistir ao parto, sendo substituído por outro médico. A 

criança nasceu com icterícia e passaram várias horas até ser entregue à mãe. Quando a 

mãe saiu do hospital a criança ainda tinha icterícia. Finalmente, passadas várias 

semanas, quando a criança foi entregue à mãe, esta sentia a criança pertencia mais ao 

hospital do que a si própria. Assim, a mãe foi instruída a libertar-se de toda a tristeza 

associada à sua história. Depois foi instruída a receber uma história mais feliz sobre o 

nascimento da filha. Este processo foi interrompido devido a algum cepticismo por 

parte da mãe, mas que, segundo Madrid, se resolveu logo que esta decidiu dividir estas 

duas histórias em sectores separados e foi dado à sua mente inconsciente a oportunidade 

de escolher qual dos lados preferia. A sua mente inconsciente, através de sinais 

ideomotores (levantamento do dedo) decidiu então que escolheria a história feliz. A mãe 

referiu então que a sua filha deixou de ter sintomas asmáticos nessa tarde. Deixou de ter 

sibilância inclusive à noite e de tomar medicação. Para sua surpresa, inclusive começou 

a amar a sua filha. 

          Conclui então o autor que qualquer terapia que consiga intervir sobre a melhoria 

do Bonding (podendo inclusive ser efectuado através do EMDR- eye movement 

desentitization and reprocessing) parece ter uma influência positiva sobre a situação 

asmática. O autor também postula que estes efeitos, provavelmente ocorrem devido à 

diminuição do stress causado por uma relação negativa entre parente e criança. Este 

stress parece estar associado ao enfraquecimento do sistema imunológico que se traduz 

pela libertação de mediadores químicos que afectam a bronco-constrição. Madrid 

postula então que não existe um perfil específico da mãe de uma criança asmática. Para 

este autor, são certos incidentes que ocorrem durante o nascimento que potenciam o 

eclodir da asma levando inclusive à melhoria das capacidades parentais. 

 

2.2.6.5. Terapia comportamental 

 

         Alexander, Miklich e Hershoff (1972) partiram da experiência clínica que sugere 

que os pacientes asmáticos beneficiam pelo facto de relaxarem ou sentarem-se 

calmamente, para elaborar uma investigação experimental controlada, a fim de tentarem 

demonstrar o efeito do relaxamento sobre a taxa de expiração máxima durante o fluxo 

de respiração, em crianças asmáticas. Para esse efeito, seleccionaram trinta e seis 

crianças asmáticas que foram divididas em dois grupos equiparáveis a nível de idade, 

sexo, gravidade da asma e também ao nível da medicação usada, nomeadamente, 

corticosteróides. Assim, o primeiro grupo, ou grupo experimental, praticaram três 

sessões de treino de relaxamento progressivo Jacobsoniano modificado, enquanto o 

segundo grupo sentou-se calmamente durante três sessões. Os autores avaliaram os 

níveis de respiração destes pacientes antes e depois de cada sessão. Os autores 
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descobriram que o grupo experimental, com sessões de relaxamento, manifestam um 

aumento significativo na taxa de expiração máxima após as sessões comparativamente 

ao grupo controlo, que apenas permaneceu sentado que baixou, de forma não 

significativa, a sua taxa de expiração máxima. Sugeriram, então, que estes resultados 

possuem implicações importantes não só a nível do tratamento da asma como a nível da 

sua compreensão. 

           Weingarten, Goldberg e Teperberg (1985) investigaram o efeito de uma 

intervenção multidisciplinar na asma contra o tratamento regular. Assim, estes autores 

seleccionaram dezoito crianças asmáticas com idades compreendidas entre os oito e os 

onze anos e distribuíram-nas aleatoriamente entre um grupo experimental, com 

tratamento multidisciplinar, e um grupo controlo, com o tratamento regular. Os pais das 

crianças do grupo experimental também participaram num grupo de discussão. O 

tratamento multidisciplinar do grupo experimental consistiu em doze sessões 

bissemanais com um fisioterapeuta, dezasseis sessões tetra-semanais de técnicas de 

relaxamento, com um psicoterapeuta e dez sessões semanais de acompanhamento 

social, com um técnico de intervenção social. Os resultados indicaram que os sujeitos 

que participaram no tratamento experimental mostraram melhorias na função pulmonar, 

sugerindo assim a potencialidade do tratamento multidisciplinar não farmacológico na 

melhoria da condição asmática das crianças. 

          Lehrer, Hochron, McCann, Swartzman & Reba (1986) conduziram uma 

investigação onde se começou por tecer críticas aos anteriores estudos onde era 

utilizado o relaxamento. Segundo Lehrer e colaboradores (1986), poucos estudos 

usaram o relaxamento face-a-face e intensivo que teria efeitos fisiológicos 

significativos. Também, em nenhum desses estudos, teria sido medida a reactividade 

das vias respiratórias, apesar de a asma ser caracterizada por uma hiperreactividade 

dessas vias. Também se criticava a ausência dessa medição devido ao facto de o 

relaxamento possuir efeitos maiores na reactividade fisiológica à estimulação stressante 

do que no nível tónico (nível de actividade fisiológica de base) que corresponde a outro 

tipo de arousal (Lehrer,1978). Finalmente criticam o facto de não terem sido dados 

passos significativos para distinguir os asmáticos cujos sintomas seriam mediados pela 

redução do funcionamento do sistema nervoso simpático, daqueles em que está 

envolvido o aumento do funcionamento do sistema nervoso parassimpático. 

            Neste sentido, Lehrer e colaboradores (1986) hipotetizaram que a redução do 

funcionamento do sistema nervoso simpático, devido ao relaxamento, seria 

contraterapêutico em asmáticos com obstrução nas vias respiratórias mais pequenas, 

mais interiores, já que estas se dilatam em resposta à estimulação simpática. A redução 

da reactividade parassimpática, por sua vez, deve ser terapêutica para os asmáticos com 

obstrução predominante nas vias respiratórias superiores (mais largas e mais 

superficiais) já que estas são conhecidas por se contraírem em função da estimulação 

parassimpática.  

           Neste estudo, foram oferecidas dezasseis sessões de relaxamento, 

dessensibilização e feedback a onze sujeitos asmáticos em oposição a outros nove 

asmáticos, a quem foi oferecido um placebo complexo. Neste estudo, foram excluídos 

os asmáticos com asma extrínseca, para evitar o efeito da sazonalidade ou variações 

comportamentais em face aos alergénios. Lehrer e colaboradores (1986) descobriram 

que os sujeitos no grupo experimental mostraram uma maior performance em relação 

aos sujeitos do grupo placebo, num teste com metacolina (predito quase perfeitamente 

pela espirometria) que é uma medida da reactividade das vias respiratórias e reflecte o 

grau da asma. No entanto, somente os sujeitos com predominância de obstrução nas vias 

respiratórias superiores (mais largas) melhoraram no teste da metacolina, em relação ao 
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pré-teste. Os sujeitos dos dois grupos mostraram, também, uma melhoria em vários 

instrumentos de auto-relato, relacionados com os sintomas da asma e de psicopatologia. 

Os sujeitos na condição experimental (relaxamento) relataram um menor envolvimento 

de precussores emocionais nos ataques de asma do que os sujeitos do grupo controlo 

(placebo). Lehrer e colaboradores (1986) também encontraram uma correlação entre a 

contribuição da obstrução das vias respiratórias superiores e a psicopatologia. 

           Lehrer e colaboradores (1986) concluíram, então, que o lugar da obstrução nas 

vias respiratórias parece ser um factor crítico para determinar a efectividade da terapia 

de relaxamento para a asma. Onde estes autores não parecem ter sido muito claros foi 

em relação à distinção entre os asmáticos cujos sintomas seriam mediados pela redução 

do funcionamento do sistema nervoso simpático daqueles em que está envolvido o 

aumento do funcionamento do sistema nervoso parassimpático. De facto, segundo 

Sapolsky (2010), parece que nas doenças relacionadas com o stress, nomeadamente a 

asma, tanto parece intervir uma aceleração da estimulação simpática como 

parassimpática. 

              Lehrer, Smetankin & Potapova (2000) testaram o protocolo de Smetankin em 

conjunção com biofeed-back para aumentar a amplitude da arritmia do sinus 

respiratório (ASR: oscilação do ritmo cardíaco associado à respiração) em vinte 

crianças e adolescentes asmáticos com uma média de idades de, aproximadamente doze 

anos. O protocolo de Smetankin inclui instruções na respiração abdominal com os 

lábios franzidos. Os pacientes receberam entre treze a quinze sessões de treino. Os 

autores notaram melhorias significativas em duas medidas espirométricas durante 

manobras expiratórias forçadas de máxima capacidade vital, nomeadamente FEV1 e 

FEF50. Os mesmos autores sugerem que, apesar de estes mesmos dados não provarem a 

eficácia deste método, demonstram no entanto que o protocolo de Smetankin necessita 

de mais avaliações para precisar o seu valor como método de tratamento 

psicofisiológico, não farmacológico, para o tratamento da asma.  

           Dahl, Gustafsson, & Melin (1990) avaliaram os efeitos de uma intervenção 

comportamental sobreposta ao tratamento médico regular da asma, com beta-

2agonistas, em vinte crianças com asma grave. Foi elaborada uma análise 

comportamental para cada sujeito durante quatro semanas para medir os seus valores 

médios. Os sujeitos foram então divididos num grupo experimental constituído por nove 

sujeitos (houve uma desistência), que recebeu quatro semanas de intervenção 

comportamental e num grupo controlo (com dez sujeitos) que não recebeu a intervenção 

referida. Esta intervenção comportamental foi operada em casa ou em contexto escolar e 

consistiu na discriminação de sintomas asmáticos, técnicas de auto-controlo da 

respiração e controlo e modificação do comportamento inapropriado relacionado com a 

asma. Os sujeitos que beneficiaram da intervenção comportamental reduziram 

significativamente o uso dos beta-2agonistas e a taxa de absentismo escolar, sem 

aumentar o número de sintomas de asma, comparado com o grupo controlo. 

            Kotses, Harver, Segreto & Glaus (1991) examinaram os efeitos do biofeedback 

electromiográfico sobre a gravidade da asma em trinta e nove crianças com idades 

compreendidas entre os sete e os dezasseis anos. Estes autores dividiram a amostra em 

dois grupos: o grupo experimental, constituído por quinze crianças recebeu o treino de 

relaxamento facial assistido por biofeedback. O grupo controlo, constituído por quatorze 

crianças, recebeu um treino com feedback, para manter a tensão facial a nível básico. 

Neste estudo, foi avaliada a gravidade da asma, a função pulmonar, a medicação usada 

(conforme a necessidade), a frequência dos ataques de asma, a atitude perante os 

ataques de asma, o auto-conceito e a ansiedade. Os dados foram avaliados antes da 

intervenção, às oito semanas, doze semanas e aos oito meses. Os autores referem que os 



200 

 

grupos não diferiram em relação à gravidade da asma, medicação usada, frequência de 

ataques de asma, ou auto-conceito. Referem, no entanto, que os dados 

electromiográficos baixaram no grupo experimental que recebeu relaxamento facial e 

que, pelo contrário, permaneceram constantes, no grupo controlo. Os sujeitos do grupo 

experimental também exibiram melhorias na função pulmonar, mostraram atitudes mais 

positivas em relação à asma e baixaram a ansiedade durante o follow up.  

            Vázquez e Buceta (1993) elaboraram uma investigação sobre a influência do 

relaxamento na asma. Neste estudo, dividiram um grupo de dezoito crianças asmáticas 

(com idades compreendidas entre os oito e os treze anos) em dois grupos de nove 

crianças cada. O primeiro grupo recebeu um programa de seis semanas de auto-

manuseamento da asma com um treino de relaxamento progressivo. O segundo grupo 

recebeu o mesmo programa mas sem o treino de relaxamento. Os dados sobre o estado 

de ansiedade e os dados espirométricos obtidos antes e depois de cada sessão com o 

terapeuta mostraram que o relaxamento é efectivo na redução do estado da ansiedade 

mas não modifica os valores espirométricos de base.        

           Peck, Bray & Kehle (2003) fizeram uma investigação para estudar a influência 

do relaxamento e da imaginação guiada sobre a função pulmonar na asma em quatro 

crianças asmáticas, baseados na hipótese que a asma pode ser despoletada ou 

exacerbada pelas emoções e pelo stress. Os autores mediram a função pulmonar em dois 

níveis: o volume de expiração forçada num segundo (FEV1) e o curso de expiração 

forçada (FEF25–75). Os autores concluíram que o relaxamento e a imaginação 

conduzida melhoraram a função pulmonar a nível do FEV1 e a ansiedade nas quatro 

crianças estudadas. O FEF25-75 melhorou em três dos quatro participantes.  

           Dobson, Bray, Kehle, Theodore & Peck (2005) testaram a influência de uma 

intervenção da técnica de relaxamento por imaginação guiada (RIG) em quatro crianças 

asmáticas de nove anos de idade, a fim de perceber a influência desta sessão a nível da 

felicidade geral, ansiedade e qualidade de vida, além da função pulmonar dos 

participantes. Os autores observaram que a RIG melhorou a função pulmonar em três 

dos quatro participantes. A felicidade geral aumentou para um participante no estudo. O 

estado de ansiedade desceu em dois dos quatro participantes do estudo e o traço de 

ansiedade desceu nos quatro participantes no estudo. 

             Na China, Tong, Pan & Tao (2002) elaboraram uma investigação a fim de 

avaliar o efeito da intervenção psicológica na asma, em crianças e adolescentes com 

idades compreendidas entre os cinco e os quatorze anos. O grupo composto por cento e 

dezasseis crianças foi dividido num grupo que só recebeu intervenção médica (sessenta 

crianças) e outro grupo que, além de receber a intervenção médica, também recebeu 

intervenção psicológica (cinquenta e seis crianças). Esta intervenção psicológica 

consistiu, para as crianças, num treino de relaxamento de biofeedback, terapia cognitiva 

e terapia de dessensibilização, enquanto os pais destas crianças receberam um programa 

de educação para a saúde. Os resultados indicaram que o grupo onde foi efectuada a 

intervenção psicológica obteve um efeito clínico superior na taxa de fluxo respiratório 

máximo e na diminuição de sintomas, em relação ao grupo controlo, sem intervenção 

psicológica. Os autores concluíram então que este estudo ajuda a reforçar a opinião 

positiva sobre o efeito da intervenção psicológica na asma infantil. 

              Benedito-Monleón e López-Andreu (1994) examinaram a influência da 

personalidade em quarenta e oito crianças asmáticas (com idades compreendidas entre 

os sete e os quinze anos) e suas mães no percurso da doença asmática. O papel da 

personalidade foi avaliado durante a mudança efectuada após vários tratamentos 

psicológicos, nomeadamente, relaxamento, dessensibilização sistemática e inoculação 

de stress. Esta investigação focalizou três variáveis: número de dias com doença, uso de 
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drogas medicamentosas e abstenção escolar. Os resultados realçaram a influência da 

personalidade no sucesso terapêutico. Os factores que apresentaram mais poder 

discriminatório foram a ansiedade da criança e ansiedade da mãe, o neuroticismo da 

criança e materno, a rigidez maternal, o locus de controlo externo da mãe e o locus de 

controlo interno da criança. Os autores referem que os resultados de este estudo 

mostram a importância de incorporar os traços de personalidade a fim de direccionar e 

melhorar a eficácia dos tratamentos psicológicos. 

              Benedito-Monleón e López-Andreu (1996) analisaram a influência de três 

procedimentos terapêuticos sobre diferentes dimensões da personalidade em crianças 

asmáticas. Este procedimento teve como principal fundamento a necessidade de 

conhecer os procedimentos terapêuticos mais ajustados a diferentes tipos de pacientes 

asmáticos, conforme as suas diferentes personalidades. Foram seleccionados, 

aleatoriamente, trinta e nove sujeitos que foram distribuídos por três grupos de treze 

elementos cada. O primeiro grupo recebeu um tratamento de inoculação do stress. O 

segundo grupo recebeu sessões de dessensibilização sistemática como técnica de 

autocontrolo, e o terceiro grupo recebeu sessões de relaxamento. Antes e depois da 

aplicação das terapias, foram medidas as dimensões de personalidade referentes a 

ansiedade, neuroticismo, rigidez, extroversão, motivação e locus de controlo. Para 

medir estas dimensões da personalidade, foram utilizados vários questionários: um 

questionário de avaliação da ansiedade traço e ansiedade estado de Spielberger. Um 

questionário para avaliação do elitismo, neuroticismo, rigidez e extroversão, de 

Pelechano. Um questionário para avaliação do voluntarismo fantasioso, ansiedade aos 

exames, ociosidade e auto-imagem, de Pelechano. Por último, foi aplicado um 

instrumento de avaliação do locus de controlo (LUCAD), de Pelechano e Bágena onde 

são medidas separadamente, o controlo externo, como factor negativo em situações 

sociais (LUC1), o controlo interno na realização de tarefas (LUC2), o locus externo; a 

desculpabilização e atribuição de resultados a factores externos (LUC3) e o controlo 

interno e voluntarismo meritoso (LUC4). A análise estatística das pontuações obtidas 

nos questionários revelou alterações estatísticas em algumas das dimensões de 

personalidade, desde a primeira avaliação, antes do tratamento, para a segunda 

avaliação, após o tratamento. Nomeadamente, o primeiro grupo apresentou uma 

diminuição significativa nas dimensões da ansiedade estado e ansiedade traço, 

neuroticismo e voluntarismo fantasioso. O segundo grupo apresentou uma diminuição 

significativa nas dimensões ansiedade estado e ansiedade traço, ansiedade aos exames, 

ociosidade, controlo externo como factor negativo em relações sociais (LUC1), controlo 

interno na realização de tarefas (LUC2) e desculpabilização e atribuição de resultados a 

factores externos (LUC3). O terceiro grupo apresentou uma diminuição significativa nas 

dimensões da ansiedade traço, neuroticismo, desculpabilização e atribuição de 

resultados a factores externos (LUC3) e controlo interno, voluntarismo meritoso 

(LUC4). O grupo que demonstrou mais alterações foi o grupo que recebeu 

dessensibilização sistemática como técnica de autocontrolo, seguido do grupo que 

recebeu técnicas de inoculação do stress, sendo que o grupo que demonstrou menos 

alterações foi o grupo onde foram aplicadas técnicas de relaxamento. 

            Os autores concluíram, então, ser expectável que alterações nas dimensões 

básicas como a extroversão e rigidez não mostrassem alterações, ao contrário da 

ansiedade e de constructos relacionados com ela como o neuroticismo e locus de 

controlo. Nesse sentido, consideram que as terapias aplicadas parecem ter influência na 

redução da ansiedade, do neuroticismo e do controlo externo, em crianças asmáticas, 

ajudando também a aumentar o seu controlo interno. 
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 2.2.6.6. Terapia familiar 

 

           Baseada nas correntes sistémicas, este tipo de terapia, pelo menos em relação à 

asma, está actualmente, bastante popularizado. 

           Uma das prováveis razões dessa popularidade prende-se com a multiplicidade de 

caminhos por onde este tipo de terapia pode actuar. De facto, a intervenção com a 

família pode, por exemplo, ajudar a reduzir o stress da criança, melhorar a avaliação dos 

riscos em relação à exposição aos alergénios ou melhorar a aderência ao tratamento. 

             Lask e Matthew (1979), considerando que é em casa que os afectos se 

exprimem mais intensamente, elaboraram uma investigação com a finalidade de avaliar 

a eficácia da psicoterapia familiar como coadjuvante do tratamento convencional 

(medicação) na terapia da asma. Os mesmos autores mostraram algumas reservas em 

relação a anteriores estudos na mesma área que mostraram resultados espectaculares, 

por não possuírem rigor metodológico, nomeadamente, o uso de grupo controlo. Nesse 

sentido, dividiram uma amostra de trinta e três famílias e trinta e seis crianças asmáticas 

(três famílias possuíam mais do que um filho asmático, pelo que ficaram todos 

integrados no estudo) com idades compreendidas entre os quatro e os quatorze anos de 

idade num grupo controlo e num grupo experimental. Após se certificarem de que os 

dois grupos eram homogéneos em relação à gravidade da asma, idade, classe social e 

saúde mental, os autores administraram ao grupo experimental seis horas semanais de 

terapia familiar durante quatro meses. Os dois grupos receberam um tratamento 

farmacológico padronizado. Segundo os autores, a função pulmonar da criança assim 

como as características psicológicas da família e da criança foram avaliados durante seis 

semanas antes do tratamento, e durante outras seis semanas num follow-up passado um 

ano do tratamento. A função pulmonar das crianças foi elaborada através da 

monitorização diária da sibilância e da limitação da actividade, da taxa de expiração 

máxima no curso respiratório. Durante o mesmo período (seis semanas antes do 

tratamento e nas seis semanas de follow-up) foi elaborado uma medição do volume 

expiratório máximo (FEVO.75) e no volume de gás torácico. A terapia familiar teve 

como base o conceito da família como um todo sistémico, centrado o foco no 

entendimento dos sintomas e comportamentos individuais que são originados mas 

também dos que remetem para a totalidade da família em interacção. Apesar de não 

haver diferença entre o grupo experimental e o grupo controlo em relação á taxa de 

expiração máxima no curso respiratório (apesar de haver melhorias no grupo 

experimental em relação às medições antes e após tratamento, o que não aconteceu no 

grupo controlo) o grupo experimental mostrou uma melhoria significativa em relação à 

sibilância diária e ao volume de gás torácico. Os autores apontam assim para a 

relevância da terapia familiar no âmbito do tratamento da asma em casos seleccionados, 

nomeadamente, aqueles onde a resistência à terapia convencional é mais forte. 

            Gustafsson, Kjellman & Cederblad (1985) elaboraram uma investigação sobre a 

influência da terapia familiar para a melhoria da asma, partindo do pressuposto de que 

um tracto respiratório instável que reage a muitos estímulos, nomeadamente 

psicológicos, é o aspecto mais importante da asma, e de que os factores precipitantes 

possuem um efeito aditivo sobre a mesma, sendo que a quantidade total de estímulos 

seria importante. Também pressupõem que a significância relativa dos factores 

psicológicos varia entre os pacientes asmáticos e que, varia no mesmo sujeito, conforme 

diferentes circunstâncias. Para a investigação, os autores dividiram em dois grupos, ao 

acaso, dezoito crianças asmáticas, consideradas os casos mais graves de entre um 

universo de aproximadamente seiscentas crianças que anualmente usam o serviço de 

consultas pediátricas do Hospitalar Universitário de Linkoping, na Suécia. O primeiro 
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grupo, ou grupo experimental, recebeu terapia familiar enquanto o segundo grupo serviu 

de controlo. Mais tarde, este grupo também recebeu terapia familiar num contexto de 

avaliação antes e após terapia. Estas crianças, com uma média de idades de nove anos e 

com uma média de tempo com asma de sete anos, foram avaliadas três vezes durante o 

estudo por um pediatra que não sabia da situação experimental de cada família (estudo 

cego). A avaliação básica foi feita em oito meses. Nos oito meses seguintes, foi então 

administrada a terapia familiar sendo que, durante mais oito meses, todas as crianças 

foram reavaliadas. Os autores compararam cada criança, antes e depois da intervenção 

terapêutica em ambos os grupos. A avaliação teve em conta a gravidade da asma, os 

sintomas clínicos, o pico de expiração máxima (PEF, no original), a aderência à 

medicação, idas às emergências, dias com sintomas asmáticos, uso dos beta-2agonistas 

e o uso de esteróides. A terapia familiar, definida como o tratamento da família 

completa ou de partes dela, através de métodos psicológicos ou pedagógicos a fim de 

modificar a relação interpessoal, operada por dois terapeutas considerados como 

experientes, centrou-se na modificação dos padrões familiares disfuncionais de 

interacção. Os terapeutas também exploraram o papel dos sintomas asmáticos no 

sistema familiar, tentando revelar os conflitos encobertos e fortalecendo os limites entre 

os membros da família, sobretudo entre os pais e a criança e tentaram fomentar a 

comunicação acerca do impacto emocional da doença nos membros familiares. Em 

relação aos resultados, os autores detectaram que houve uma melhoria significativa da 

condição ou gravidade asmática, avaliação sintomática, pico de expiração máxima 

(PEF, no original), dias com sintomas asmáticos, número de doses de beta--agonistas 

tomadas por mês e noites com toma do mesmo medicamento em relação ao grupo 

experimental, contrariamente ao grupo controlo. Os autores hipotetizaram que a origem 

da disfunção familiar resulta do facto de estas famílias tenderem a ser muito 

“emaranhadas” e rígidas, com pouca potencialidade para a resolução de conflitos, 

cabendo então à criança asmática sanar o conflito. Logo que se atinge um limiar de 

conflito na família, a criança, inconscientemente desvia a atenção da família, atraindo-a 

sobre si e impossibilitando que esse conflito se resolva. Não nos podemos esquecer que 

estas famílias dificilmente resolvem conflitos e, assim, esta é uma maneira de desviar o 

stress crónico para o corpo. Também tem de haver características culpabilizantes destes 

sujeitos. Consideram, então, estes autores que técnicas de respiração, pedagogia sobre 

alergia, técnicas de inalação, etc., dificilmente podem operar grandes mudanças em 

crianças sujeitas a tão grande stress. No sentido em que imprime competência e melhora 

as funções familiares, os autores consideram que a terapia familiar pode representar 

uma ferramenta terapêutica importante no tratamento da asma grave.   

            Em relação à associação entre a terapia familiar e a aderência ao tratamento, 

Bender, Milgrom, Rand e Ackerson (1998) rastrearam a aderência à medicação 

prescrita, nomeadamente, inalador de beta-agonistas e corticoesteroides, em vinte e 

quatro crianças asmáticas com idades compreendidas entre os seis e os doze anos, 

durante três meses. Os autores descobriram que os pacientes raramente possuíam toda a 

medicação prescrita e falhavam a toma de qualquer inalação de corticoesteroides em 

41.8% dos dias e a inalação dos beta-agonistas em 28.1% dos dias, apesar de ter sido 

medicamente prescrito como toma diária. Ao investigar sobre as prováveis causas deste 

comportamento, os autores descobriram então que a não aderência à medicação se 

correlacionava com baixos conhecimentos sobre a asma e com disfunção familiar, mas 

não com os problemas comportamentais da criança. Os autores descobriram que os 

pacientes tendem a mascarar a falta de uso da medicação e acabaram por concluir que a 

melhoria do diagnóstico sobre as causas da não aderência à medicação ajuda a 

especificar os comportamentos a tomar nesse sentido com vista a melhorar o controlo da 
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doença e diminuir o uso de medicamentos de intervenção urgente, que são os mais 

danosos para a saúde. 

           Também Reading (2004) avaliou a influência da depressão materna na aderência 

à medicação, no impacto da asma infantil na mãe e nas atitudes e crenças da mãe sobre 

a asma, em cento e cinquenta e oito mães de crianças com asma, na cidade de 

Washington. O autor administrou uma avaliação da asma na criança a fim de determinar 

prospectivamente (seis meses depois) a sua relação com o controlo de sintomas e o uso 

do departamento de emergências hospitalar. Foi medido a aderência à medicação, a 

morbilidade da asma, as atitudes em relação à asma e a terapêutica da asma. As 

variáveis independentes incluíram a morbilidade da asma, idade, os sintomas 

depressivos além de outos factores psicossociais como o rendimento familiar. Este autor 

não encontrou diferença na morbilidade da asma infantil entre mães com altos e baixos 

níveis de depressão. No entanto, mães com altos sintomas depressivos relataram mais 

problemas em usar os inaladores correctamente, com as crianças, assim como relataram 

mais problemas associados ao esquecimento das doses correctas. Os sintomas 

depressivos também se demonstraram associados com stress emocional, interferência 

nas actividades diárias relacionadas com a asma da criança, menos confiança na 

medicação, capacidade para controlar a asma e auto-eficácia para lidar com os episódios 

agudos da asma. As mães deprimidas também relataram menos compreensão sobre a 

medicação da criança assim como o seu uso. A morbilidade base da asma, depressão 

materna e rendimento familiar mostraram-se independentemente associadas com os 

sintomas asmáticos seis meses depois, apesar da aderência à medicação não ser 

preditiva da subsequente morbilidade da asma ou do uso do serviço de emergências 

hospitalar. O autor concluiu que os sintomas depressivos maternos não estão associados 

com a morbilidade da asma mas mostraram-se associados com uma constelação de 

crenças e atitudes que podem influenciar a aderência à medicação da asma e ao 

manuseamento da doença. Sendo, provavelmente, a aderência dos filhos de mães 

depressivas pior do que de mães não depressivas e, no entanto, a depressão materna, não 

se correlacionando com a morbilidade da asma, atesta bem o facto de ser necessária 

investigação mais exaustiva de forma a perceber como é que os factores sociais e 

comportamentais da criança se relacionam a fim de explicar a causalidade da asma. 

            Em Hong Kong, Ng e colaboradores (2008), incorporando, à boa maneira 

sistémica, as características culturais chinesas (humildade e autocrítica), introduziram a 

terapia sistémica conjuntamente com uma abordagem educacional da asma. 

           Neste estudo, os autores (Ng e colaboradores, 2008) usaram uma amostra de 

trinta e sete crianças asmáticas com idades compreendidas entre os sete e os doze anos 

de idade, divididas por um grupo de vinte, que usufruíram de terapia sistémica além do 

programa de educação sobre a asma, e um grupo placebo, de dezassete crianças 

asmáticas, que usufruiu unicamente do programa de educação sobre a asma. Foram 

usadas, para os pacientes, medidas do óxido nítrico exalado (eNO), espirometria e 

ajustamento à doença (asma). Para os pais, foram usadas medidas de depressão e 

ansiedade, bem-estar emocional e qualidade de vida (em relação à saúde). 

           Ng e colaboradores descobriram que o grupo que recebeu a terapia familiar 

mostrou, em relação ao grupo controlo, um decréscimo significativo na inflamação das 

vias aéreas, conforme indicado pelos níveis de eNO, uma melhoria significativa no 

ajustamento à doença (asma) pela criança e na eficácia percebida em relação ao 

tratamento da asma, pelos pais. 

            Onnis e colaboradores (2001) estudaram o efeito da terapia familiar 

conjuntamente com terapia farmacológica integrada em vinte crianças asmáticas com 

idades compreendidas entre os seis e os treze anos de idade. Depois de homogeneizarem 
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as variáveis sexo, idade, composição familiar e extracto social, estes autores dividiram 

esta amostra em dois grupos, servindo um grupo como “experimental” e o outro grupo 

como controlo. Os mesmos autores concluíram haver uma correlação entre a 

persistência da asma e a influência de certas dinâmicas interactivas disfuncionais 

familiares. Para Onnis e colaboradores (2001), a integração da terapia familiar com a 

terapia biológica seria a mais eficaz a fim de evitar a cronicidade da asma. 

 

2.2.6.7. Terapia de grupo 

 

             Ulrich e Taneli (1976) usaram uma combinação de métodos psicoterapêuticos, 

com inclusão da família no tratamento, para ajudar a tratar a asma de cinquenta crianças 

com idades compreendidas entre os quatro e os quatorze anos. Estes autores procederam 

a folow-ups que variaram entre os seis meses e os quatro anos, onde concluíram que 

dois terços dos sujeitos não voltaram a apresentar sintomas de asma e o restante terço 

apresentou uma menor frequência nos ataques de asma ou pelo menos uma estabilização 

da problemática psíquica associada. Estes autores chamaram a atenção para a 

necessidade de psicoterapias intensivas, que devem integrar o ambiente social 

(nomeadamente para evitar que os sujeitos repitam padrões familiares negativos), 

produtoras de rápido alívio, para estes pacientes. 

           Abramson e Peshkin (1980) efectuaram terapia de grupo com crianças com asma 

considerada intratável, em regime residencial, e seus pais. Os autores focalizam as 

necessidades parentais e a sua necessidade de reconhecer e lidar com a independência 

da criança. Também as crianças asmáticas chegam a negar a gravidade da sua doença 

em virtude da necessidade de independência. Os autores também reconhecem a 

necessidade de prestar atenção às alterações familiares logo que a criança regressa a 

casa, após um tratamento bem-sucedido.  

             Na perspectiva da terapia de grupo, Deter (1986) elaborou um estudo com vinte 

e dois pacientes asmáticos com uma média de idades de quarenta e seis anos e com uma 

duração média de asma de quinze anos. Destes vinte e dois destes pacientes asmáticos, 

doze recebeu uma terapia de grupo de inspiração psicanalítica, comparado com o resto 

do grupo, identificado como grupo controlo, que não recebeu intervenção psicológica. 

Esta terapia, denominada pelos autores de psicossomática, tem em consideração os 

problemas específicos dos doentes psicossomáticos. Tem como finalidade, conceder 

suporte moral aos pacientes e tornar a adaptação psicológica à doença mais fácil para 

eles. Esta terapia de grupo de orientação psicodinâmica enfatiza a troca de informação 

sobre a doença: o ensino de técnicas de respiração e de relaxamento, criando uma nova 

situação onde os pacientes discutem abertamente os seus problemas pessoais, a 

expressão directa de emoções dos membros do grupo em relação a si próprios e em 

relação ao terapeuta, e uma interpretação da dinâmica do grupo e os padrões de 

comportamento dos membros do grupo, de forma psicanalítica. Este conceito de 

situação nova aparenta-se ao conceito de “new begining” de Balint (1968/1993), e 

parece ser uma boa técnica para os tratamentos dinâmicos libertarem-se de impasses, a 

que os sujeitos psicossomáticos geralmente estão sujeitos, segundo Sami-Ali (1980). 

             Deter (1986) observou que o grupo que recebeu terapia de grupo melhorou a 

sua situação psicológica e diminuiu significativamente o número de faltas ao trabalho, 

sendo que o número de hospitalizações também diminuiu de forma considerável, em 

relação ao grupo controlo. 

            Este autor concluiu, assim, que este tipo de intervenção é bastante efectivo na 

asma e ajuda a baixar os custos médicos e sociais com esta doença.  
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2.2.6.8. Conclusão acerca da psicoterapia com doentes asmáticos 

 

           Segundo MqQuaid e Nassau (1999), os tratamentos que hoje em dia estão mais 

estabelecidos como sendo os mais apropriados para o tratamento da asma são os 

tratamentos comportamentais como o biofeedback electromiográfico e o relaxamento, 

nomeadamente em crianças asmáticas com etiologia emocional conhecida. Porventura, 

em virtude de factores psicológicos bem conhecidos e avaliados na sua relação com a 

asma, como o stress, a ansiedade e outros factores emocionais, estes tratamentos tendem 

a ser os mais requeridos a fim de auxiliar psicologicamente o tratamento da asma. 

           Porventura, o facto de se compatibilizarem mais com a perspectiva médica no 

sentido de se integrarem numa dinâmica multidisciplinar, evitando os riscos de um 

reducionismo psicológico ou biológico da doença, também terá pesado a favor deste 

novo redireccionamento da intervenção psicológica na asma. O certo é que a 

supremacia da abordagem psicanalítica da asma parece ter diminuído e, com ela, a 

abordagem psicossomática, irremediavelmente ligada à abordagem psicanalítica. A 

abordagem da terapia familiar, que lhe teria sucedido, também não se tem imposto 

como pareceria que iria acontecer. 

           No entanto, prevalece a ideia que, pelo menos alguns asmáticos, senão mesmo a 

maioria, porventura em virtude de um peso muito grande dos factores emocionais e da 

ansiedade em relação à etiologia da sua doença, beneficiam com uma intervenção 

psicológica no tratamento da asma. 

           Assim, seria muito interessante diagnosticar os pacientes asmáticos que 

beneficiariam de um tratamento integrado. Será, porventura, um dos objectivos do nosso 

estudo. Não chega dizer que possuem uma mediação emocional importante, pois esta 

afirmação é muito vaga. Convém referir, a nível de rastreio, quais os sujeitos em maior 

risco, como se diagnosticam e, se possível, que testes se devem aplicar, evitando assim, 

remeter estes sujeitos para a designação de grupo asmático de etiopatogenia 

desconhecida, onde a sua caracterização se deve sujeitar ao aspecto sintomático, 

levando a implicações prejudiciais graves a nível de tratamento. Se a psicologia 

pretender possuir um papel importante no tratamento desta afeição, deve esclarecer 

efectivamente, os factores patogénicos, só possíveis de diagnosticar por técnicas 

psicológicas. Devem-se esclarecer os mecanismos psicológicos intervenientes neste tipo 

de pacientes e que tratamento se deve aplicar. Estes pacientes asmáticos, de suposta 

etiologia desconhecida, mas que, no entanto, pode ser conhecida por meios 

psicológicos, não devem ser deixados à sua sorte ou à espera de alguma remissão 

espontânea. Como temos vindo a observar, os factores psicológicos associados ao 

agravamento e aparecimento da asma, nomeadamente, o stress, as emoções, a 

ansiedade, a depressão e a internalização, entre os mais importantes, parecem ter um 

efeito na asma. Logo, é importante diagnosticá-los, despistá-los, ou então tratá-los. As 

técnicas também têm sido analisadas e avaliadas e o seu efeito comprovado. O nosso 

estudo tentará objectivar estes factores a fim de propor acções concretas para o 

tratamento deste grupo importante de asmáticos. De facto, estes processos psicológicos 

não são mais obscuros do que qualquer processo biológico típico. Podem ser analisados 

e tratados. 
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3. HIPÓTESES E OBJECTIVOS GERAIS 

 
         Se existe uma conclusão que se pode tirar com alguma certeza da nossa parte 

teórica, é que a asma é uma doença extraordinariamente complexa. De tal forma 

complexa que tem instigado o desenvolvimento de vários paradigmas para a sua 

explicação. Se estes paradigmas surgem de uma normal sofisticação para melhorar a 

compreensão da asma, por vezes, devido a mal entendidos, a questões políticas e até 

filosóficas, o facto é que acabam por criar cisões que pouco interesse possuem para uma 

melhor compreensão desta doença. 

           Um dos grandes problemas da complexidade da asma é que esta complexidade se 

manifesta a muitos níveis. Começa logo com o diagnóstico da doença, que 

lamentavelmente, ainda se tem de basear na caracterização sintomatológica e não nos 

mecanismos patofisiológicos, que é sempre a maneira mais produtiva de estabelecer a 

etiopatogenia de uma doença (Fonseca,1985). Associada a esta complexidade temos a 

imbricação de mecanismos patofisiológicos por onde a asma se pode processar. 

Seguidamente, temos a situação dos factores desencadeadores, que podem ser os mais 

variados. E provavelmente, a associação de factores também pode ser importante. A 

asma é uma doença cuja especificidade só pode ser comparada ao seu portador. 

           Neste sentido, pensamos que, devido aos problemas que o conceito de 

psicossomática acarreta (essencialmente, um dualismo que teima em desaparecer 

através das críticas, seja a uma psicologização da doença, seja a um reducionismo quer 

biológico, quer funcional), o modelo mais correcto e consensual para uma abordagem 

desta doença é um modelo integracionista. Um modelo que integre vários factores, 

desde sociais, psicológicos, biológicos e demográficos, sem no entanto os misturar ou 

confundir. Assim, pareceu-nos pertinente, embora apoiados numa base teórica sólida, 

estudar o mais amplamente as características de uma população asmática a fim de, com 

ferramentas estatísticas correctas, tentar perceber que espécies de relações existem entre 

as características dos asmáticos e que contribuam para explicar as diferenças na 

gravidade das suas sintomatologias asmáticas. 

           Neste sentido e tendo em conta a revisão da literatura, como variáveis chave para 

a explicação da gravidade da asma, seleccionámos as práticas parentais (no âmbito da 

pesquisa sobre o ponto de vista da criança asmática) e o estilo psicológico internalizante 

da criança asmática. 

           No entanto, não deixámos de adicionar ao nosso estudo variáveis demográficas, 

sociais e clínicas a fim de perceber até que ponto se relacionam com as nossas variáveis 

principais e se as condicionam ou, até, se possuem algum relacionamento directo com a 

gravidade da asma. Aparte os factores genéticos e ambientais que, sem dúvida, são 

muito importantes, defendemos que os factores que mais potenciarão a expressão da 

asma serão o ambiente familiar e o estilo psicológico da criança. De facto, em toda a 

literatura recolhida, a hipótese que pareceu mais robusta foi a de que uma 

vulnerabilidade somática (possivelmente de origem genética) conjuntamente com um 

ambiente familiar doentio e um estilo temperamental da criança, nomeadamente 

internalizante, criarão um circuito complexo de onde será muito difícil a criança sair e 

que, ao mesmo tempo, poderá especificar o tipo de doença que a criança irá possuir.  

           Como se observou, dificilmente a asma será uma resposta adaptativa para chamar 

a atenção, pois é muitas vezes fatal. Também não será somente um problema 

psicológico pois existem sujeitos com os mesmos traços psicológicos dos asmáticos que 

não exibem esta doença (Haynal & Pasini, 1984). Também não será somente um 
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problema genético ou constitucional pois existem sujeitos com todas as características 

genéticas (nomeadamente alérgicas, como, por exemplo, altos níveis de IGes, como 

pudemos constatar directamente, na consulta de alergologia respiratória do HSM) para 

desenvolver asma, que não a desenvolvem. Não será unicamente um problema familiar 

pois existem muitos pais e famílias disfuncionais que não possuem filhos asmáticos. 

             De facto, Haynal e Pasini (1984) argumentam com a observação de que a 

clínica confirma a existência de certos traços de personalidade e estilos relacionais dos 

ulcerados e asmáticos em certos sujeitos que não apresentam essas doenças e vice-versa; 

isto é, certos dados somáticos, como por exemplo, a hipersensibilidade à histamina e aos 

parassimpatomiméticos podem ser encontrados em não asmáticos. Nesse sentido, 

aqueles autores defendem uma interpretação sistémica, que eles consideram como 

multicausal, de estas doenças. 

           Concluímos, pois, que estamos perante uma articulação específica de factores 

diversos. A grande questão será saber se esta junção é apenas quantitativa ou se será 

qualitativa e específica. Assim, o nosso ponto de partida é que, uma combinação de 

práticas parentais com um estilo psicológico próprio, com a provável contribuição de 

um terreno genético propício, terá efectivamente, como consequência, a doença 

asmática. Interessa-nos, sobretudo, perceber que tipo de combinação será essa. 

            Um pouco mais especificamente, poderemos então afirmar que o nosso estudo 

terá como hipótese geral que a gravidade da asma alérgica infantil depende da 

percepção da criança acerca dos estilos parentais educativos, sendo que esta influência 

deve estar articulada com o estilo internalizante ou externalizante da criança asmática. 

  De modo complementar, achamos importante investigar uma segunda hipótese 

geral acerca da influência das percepções parentais relativamente ao comportamento da 

criança asmática na tentativa de explicar a gravidade da asma infantil através do ponto 

de vista dos cuidadores. 

            Nesta sequência, gostaríamos de propor a realização de dois estudos. Num 

primeiro estudo, e tendo em conta a necessidade de controlar a importância das 

variáveis sociodemográficas e clínicas, iremos observar o poder explicativo da 

percepção da criança asmática relativamente às práticas educativas parentais em 

articulação com o estilo psicológico da criança face à gravidade da asma. Num segundo 

estudo, e mais uma vez não descurando o controlo das variáveis sociodemográficas e 

clínicas, o protagonismo explicativo da gravidade da asma infantil será observado 

através do comportamento das variáveis que retratam a percepção parental no que 

concerne ao comportamento da criança asmática. 

          A necessidade de introduzir variáveis sociodemográficas e clínicas com alguma 

expressão conforme a literatura sobre a asma, prende-se com a necessidade de controlar 

a sua interferência na explicação da gravidade da asma. De facto, quando se estuda a 

influência de qualquer uma das nossas variáveis, o indicador utilizado pode estar a 

reflectir a influência de alguma variável sociodemográfica ou clínica e não 

propriamente a influência de um dos factores em análise. Mesmo variáveis normalmente 

importantes para a explicação da gravidade da asma, como o sexo do paciente asmático, 

podem exprimir-se através de associações a variáveis como a idade ou a escolaridade. 

Estas são questões que terão de ser analisadas pois possuem um interesse fulcral para o 

nosso estudo. Assim a introdução das variáveis sociodemográficas e clínicas tem 

essencialmente o propósito de evitar algum tipo de enviesamento significativo. No 

entanto, também estamos preparados para perceber se alguma destas variáveis possui 

algum poder aditivo ou multiplicativo, quando associadas às práticas educativas 

parentais e estilo internalizante, e porquê.   
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4. MÉTODO 

 

  A nossa metodologia de investigação começará pela definição das variáveis. No 

fundo, a definição daquilo que queremos observar. Seguidamente, iremos expor como 

nos propomos observar as referidas variáveis. Para operacionalizar essas variáveis, 

iremos então descrever os instrumentos que se propõem registá-las. Passaremos, 

posteriormente, a descrever a amostra que pretendemos recolher e onde e como a 

encontrar. 

          Finalmente, descreveremos o procedimento da forma mais completa possível para 

que, eventualmente, este estudo possa ser replicado. 

 

 

4.1. Definição das variáveis da hipótese geral do primeiro estudo 

 

           De acordo com a nossa primeira hipótese geral, a variável dependente é a 

gravidade da asma. Com respeito às variáveis independentes, iremos considerar a 

percepção da criança acerca das práticas educativas parentais bem como os estilos 

internalizante e externalizante. Finalmente, as variáveis sociodemográficas, familiares e 

clínicas serão controladas, de forma a observar o impacto das variáveis independentes 

após o controlo de impactos adjacentes. 

 

 

4.2. Operacionalização das variáveis do primeiro estudo 

 
A variável dependente, gravidade da asma, será avaliada pelo instrumento 

sugerido de acordo com as indicações do International Pediatric Consensus (1998). 

As variáveis independentes relativas à percepção da criança acerca das práticas 

educativas parentais serão avaliadas com recurso ao ”EMBU-C, versão Portuguesa 

(Canavarro & Pereira, 2007) do “Egna Minnen av Barndoms Uppfostran” (My 

Memories of Upbringing) de Perris e colaboradores (1980). O estilo psicológico da 

criança será avaliado com recurso ao Inventário de Competências Sociais e de 

Problemas de Comportamento em Crianças e Adolescentes (Fonseca, Simões, Rebelo, 

Ferreira & Cardoso, 1994), versão Portuguesa do Child Behavior Checklist (Achenbach 

e colaboradores 1991). As variáveis sociodemográficas e clínicas a controlar serão 

avaliadas usando um Questionário Sociodemográfico e Clínico criado especificamente 

para esta investigação. 
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4.2.1. Instrumento de avaliação da gravidade da asma 

 

           Este questionário foi aplicado a pais das crianças com asma alérgica juntamente 

com o Questionário Sociodemográfico e Clínico (Anexo I). Segundo Trindade (2011, 

comunicação pessoal), as linhas orientadoras do Global Initiative for Asthma (GINA, 

1996) classificam a asma segundo a morbilidade, em 4 graus: Leve Intermitente, Leve 

Persistente, Moderada Persistente e Grave Persistente. No entanto, ainda de acordo com 

Trindade (2011, comunicação pessoal), na criança, a asma tem particularidades que 

levaram à criação de uma nova classificação (International Pediatric Consensus, 1998): 

Asma Infrequente (75% dos casos, episódios agudos inferiores a 1/mês, sibilância 

mínima após exercício prolongado, sem sintomas entre as crises e função respiratória 

normal entre as crises); Asma Frequente (20% dos casos, episódios agudos superiores a 

1/mês e inferiores a 1/semana, sibilância após exercício moderado prevenida por b2-

agonistas, função respiratória normal ou quase entre as crises); Asma Persistente (5% 

dos casos, episódios agudos frequentes, superiores a 1/semana, recurso aos b2-agonistas 

superior a 3 vezes/semana; sibilância após exercício ligeiro; função respiratória alterada 

entre as crises). Assim, o critério a usar para a classificação da gravidade da asma 

infantil no nosso estudo é operacionalizado através de uma ecala ordinal com três níveis 

(Asma Infrequente, Asma Frequente e Asma Persistente). 

            Mais recentemente, a European Academy of Allergy and Clinical Immunology e 

a American Academy of Allergy, Asthma and Immunology nomearam especialistas 

com o objectivo de criar um consenso para servir como guia na prática e 

acompanhamento clínico específico na Europa e na América do Norte. Este consenso 

(Bacharier e colaboradores, 2008), que faz parte da iniciativa PRACTALL (programa 

que visa a educação para a asma), transcreve uma série de recomendações em relação à 

asma infantil que nos parecem pertinentes referir aqui, a título de orientação para o 

nosso estudo. Estas recomendações prendem-se com as especificidades da história 

clínica do doente asmático, com os elementos fenotípicos, a patofisiologia, o 

diagnóstico, o tratamento e a monitorização, sempre acompanhadas de recomendações à 

investigação. 

            Em relação à história da asma, deve ter-se em atenção que, apesar de episódios 

recorrentes de respiração difícil e tosse serem comuns em crianças em idade pré-escolar, 

cerca de 60% dessas crianças virão a ser completamente saudáveis durante a idade 

escolar. Aconselha-se, então, utilizar o diagnóstico de asma apenas quando existem 

manifestações clínicas de atopia (eczema, renite alérgica, conjuntivite e alergia 

alimentar), eosinofilia sanguínea e, ou, elevada taxa de imunoglobina E (IgE), 

principalmente se estas manifestações estiverem associadas a sensibilizadores 

alergénicos específicos. Além disso, estes factores também devem estar associados a 

uma história parental de asma. 

              Em relação aos elementos fenotípicos, alerta-se então que a idade e as 

especificidades podem ser usadas para perceber a heterogeneidade da asma infantil, não 

como componentes diferentes mas enquanto parte da “síndrome asmática”, podendo ser 

úteis para melhorar a estratégia terapêutica. Em relação à idade, temos então que dos 0 

aos 2 anos, a persistência dos sintomas é o maior indicador da gravidade e 

caracterização de classificação de dificuldades respiratórias. Nas crianças dos 3 aos 5 

anos, a persistência dos sintomas durante o último ano é o principal indicador da 

gravidade da asma. Aqui, já se podem seguir as especificidades das dificuldades 

respiratórias para as classificar em asma induzida por vírus, asma induzida por 

exercício, asma induzida por alergénios e asma de origem desconhecida. O mesmo 

acontece com as crianças dos 6 aos 12 anos, sendo que aqui o peso dos factores 
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alérgicos e da sazonalidade deve ganhar importância. Em relação à adolescência, 

aparecem problemas adicionais que dificultam o tratamento e a classificação da asma já 

que deve-se, também, ter em atenção a colaboração muitas vezes difícil de estes 

pacientes, o consumo de tabaco e a transição de um pediatra para outro médico. Em 

relação à gravidade de esta doença, embora aparente ser um indicador fiável para a 

classificação da asma e sua determinação fenotípica, já que está associada à persistência 

e dificuldade de resposta à terapia, a classificação tende a ser difícil, já que depende da 

idade; enquanto, nas crianças, a persistência dos sintomas deve levar à classificação de 

asma grave, já nos adolescentes, esta classificação deve ser deixada para aqueles casos 

onde seja necessário o uso de oxigénio e hospitalização, independentemente das 

medidas normais de diagnóstico de gravidade, frequência de sintomas e função 

respiratória. 

           Em relação à patofisiologia, alerta-se que a asma é particularmente complexa nas 

crianças porque o seu sistema imunitário é imaturo e, consequentemente, propício a 

respostas atópicas. Os circuitos respiratórios das crianças também são mais susceptíveis 

à obstrução devido ao seu menor calibre e ao facto de a caixa torácica oferecer pouco 

suporte à função pulmonar que facilmente recolhe para volumes mais propícios à 

obstrução. Estes aspectos são influenciados pela genética e pela interacção entre 

factores genéticos, desenvolvimentais e ambientais.  

            Em relação ao diagnóstico, este consenso alerta para o facto de não existirem 

ferramentas diagnósticas nem marcadores específicos para detectar a asma na infância; 

no entanto, deve-se suspeitar de asma sempre que qualquer criança demonstre episódios 

recorrentes de falta de ar e tosse. O diagnóstico, muito frequentemente, só é possível 

com follow-up, diagnósticos diferenciais, e a observação da resposta da criança ao 

tratamento com broncodilatadores e anti-inflamatórios. 

           Em relação à terapêutica, este consenso sugere que o tratamento deve ser 

articulado com o evitamento de alergénios e irritantes, farmacoterapia apropriada e 

programas de educação para a asma destinados aos pacientes, pais e cuidadores além de 

que, em alguns pacientes, a terapia imunológica específica para a alergia pode ser 

benéfica. 

            Acerca da monitorização ou acompanhamento, este consenso refere que, após o 

estabelecimento do diagnóstico de asma e o início do tratamento, considera-se que um 

bom acompanhamento da asma infantil deve ter em atenção os seguintes aspectos: 

história clínica, exame físico, monitorização do peso e da altura, um bom controlo da 

asma infantil que acontece quando os sintomas diários acontecem duas vezes ou menos 

por semana (não mais de 1 por dia), inexistência de limitações em termos de actividades 

devidas à asma, sintomas nocturnos não superiores a 1 por mês (ou 2 por mês em 

crianças com menos de 12 anos), medicação de urgência inferior a 2 vezes por semana, 

função pulmonar normal e o máximo de uma exacerbação no último ano. Também, a 

exposição ao fumo do tabaco e a percepção dos aspectos psicossociais da asma estão 

relacionados com o controlo da mesma. A adesão ao tratamento também deve ser 

considerada já que, segundo certos estudos, 30 a 60% das crianças asmáticas não usam a 

medicação regularmente. Deve-se, nestes casos, perguntar ao paciente quantas vezes se 

esqueceu de tomar a medicação na última semana e no último mês, se costuma 

esquecer-se de tomar a medicação, quando toma a medicação, qual toma e se a toma 

sozinho. Também se deve ter especial atenção ao uso correcto dos inaladores. Em 

relação à função pulmonar, deve-se proceder à avaliação do óxido nítrico exalado e à 

avaliação da condensação respiratória. Este método é recente e, embora promissor, 

ainda não está completamente validado. No entanto, como foi referido anteriormente, o 

nosso instrumento de avaliação da gravidade da asma está conforme às directivas do 
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International Pediatric Consensus (1998) onde avaliamos quatro parâmetros: em 

primeiro, categorizamos os episódios agudos de falta de ar em menos que 1 por mês, 

mais do que 1 por mês mas menos do que 1 por semana, e mais do que 1 por semana. 

De seguida, avaliamos a sibilância (respiração difícil) caracterizando-a como mínima, 

quando esta só acontece após exercício prolongado, média, quando esta acontece após 

exercício moderado e é prevenível pelos b2-agonistas, e por fim, classificamos a 

sibilância de grave, quando esta acontece após exercício ligeiro. Posteriormente, 

avaliamos a função respiratória entre as crises, que pode ser padronizada como normal, 

quase normal ou alterada. Por último, avaliamos o recurso aos b2-agonistas (bronco-

dilatadores) onde a parametrização corresponde a: sem recurso aos b2-agonistas, com 

recurso inferior a três vezes por semana e com recurso superior a três vezes por semana. 

           Baseados nestes parâmetros, podemos caracterizar a nossa amostra em asma 

ligeira, média ou grave. O instrumento de avaliação da gravidade da asma foi, 

primeiramente, aplicado pelo investigador e, posteriormente, as classificações obtidas 

foram supervisionadas pelo Professor Costa Trindade, Director da Consulta de 

Imunoalergologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria. 

        Este instrumento pode ser encontrado no Anexo. 
 

 

4.2.2. EMBU-C 

 

Este instrumento (Anexo II) destina-se a avaliar a percepção que as crianças têm 

dos estilos educativos parentais dos seus progenitores (Canavarro, M. C., & Pereira, A. 

I., 2007). 

           O EMBU (Egna Minnen av Barndoms Uppfostran – My Memories of 

Upbringing; Perris, Jacobsson, Lindström, Von Knorring & Perris, 1980) é um 

instrumento de avaliação psicológica de auto-relato, Sueco, relativo à percepção dos 

adultos acerca do comportamento educativo dos seus pais. Este instrumento foi 

inicialmente composto por quinze subescalas e duas questões adicionais sobre a 

consistência e o rigor do estilo educativo parental. Arrindell, Emmelkamp, Brilman e 

Monsma (1983) desenvolveram uma versão de 64 items para a população alemã onde 

encontraram quatro factores subjacentes às pontuações do EMBU, tanto para pais como 

para mães: suporte emocional, rejeição, sobreprotecção e preferência em relação aos 

irmãos. Os factores suporte emocional e rejeição correspondem aos dois pólos da 

dimensão do comportamento parental habitualmente designado de suporte, aceitação ou 

afecto enquanto o factor sobreprotecção corresponde a um dos pólos da segunda 

dimensão do comportamento parental habitualmente designado por controlo 

(permissividade-restritividade). No entanto, este tipo de instrumentos, que recorre à 

avaliação retrospectiva dos acontecimentos, tem sido criticado devido à natureza 

reconstrutiva da memória e pelo facto de essas recordações estarem sujeitas a diferentes 

enviesamentos. Neste sentido, o EMBU-C de Castro, Toro, van der Ende e Arrindel 

(1993) e de Castro, Toro, van der Ende, Arrindel e Puig (1990), foi desenvolvido com o 

objectivo de avaliar os estilos educativos parentais percebidos pela criança, enquanto 

esta ainda vive com os pais, tendo a vantagem de tornar possível a avaliação, de forma 

transversal e prospectiva, da relação entre estilos educativos parentais e o 

funcionamento psicopatológico e adaptativo dos filhos. O desenvolvimento do EMBU-

C foi realizado com base no instrumento original da versão para adultos, tendo os 

autores da versão para crianças mantido, sempre que possível, o significado original de 

cada questão, o formato do questionário e as opções de resposta. Numa primeira 

abordagem, Castro e colaboradores (1990) recorreram à análise factorial confirmatória e 
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verificaram que a versão dos quatro factores da versão original (Arrindel e 

colaboradores, 1983) não se mostrou adequada à amostra de crianças espanholas. Num 

segundo estudo, Castro e colaboradores (1993) adoptaram uma abordagem mais 

exploratória e identificaram uma estrutura de quatro factores semelhante à obtida com a 

versão original do EMBU, mas composta por uma menor quantidade de itens. 

Adicionalmente, neste estudo, as análises de consistência interna indicaram uma 

fiabilidade satisfatória das escalas. Baseado nesta versão, Canavarro e Pereira (2007) 

elaboraram o desenvolvimento da versão Portuguesa do EMBU-C. A versão original de 

Castro e colaboradores (1993) avalia os estilos educativos parentais em quatro 

dimensões: suporte emocional, rejeição, tentativa de controlo e preferência em relação 

aos irmãos, contando com um total de 52 itens. Na validação da versão Portuguesa 

(Castro e Pereira, 2007), foram eliminados os itens que pressupunham a existência de 

irmãos, dado que, na versão Espanhola, a dimensão preferência em relação aos irmãos 

não se mostrou relevante e, além disso, limitava este estudo a famílias com mais de um 

filho. A estrutura factorial da versão Portuguesa do EMBU-C foi realizada a partir de 

análises de componentes principais, com rotação Varimax e determinação prévia de três 

factores. A inclusão de cada item num dos três factores ocorreu apenas quando o peso 

factorial era superior a .35. A percentagem de variância explicada pelos três factores do 

EMBU-C relativamente ao comportamento dos pais é 31.68, sendo de 30.32 em relação 

ao comportamento das mães. O EMBU-C consiste em 42 itens distribuídos por três 

escalas: 1 - suporte emocional (14 itens) referindo-se à disponibilidade afectiva e física 

dos progenitores, à comunicação de afectos e a comportamentos que manifestam a 

aceitação da criança por parte dos pais; 2 - rejeição (8 itens) referindo-se à hostilidade 

física e verbal dos pais para com a criança e comportamentos de rejeição; 3 - tentativa 

de controlo (10 itens) referindo-se a comportamentos que têm por objectivo o controlo 

do comportamento da criança, visando a adesão do comportamento da criança às 

expectativas dos pais, com o recurso, inclusive, a estratégias de indução de culpa e a 

comportamentos de sobreprotecção. A fiabilidade, testada através de análises de 

consistência interna e de estabilidade temporal, mostrou valores de coeficiente alfa entre 

.62 e .85, considerados aceitáveis para efeitos de investigação. Como se pode observar 

no Anexo 5, a nossa análise de consistência interna mostrou uma variação muito 

semelhante à de Canavarro e Pereira (2007, p.202). A consistência interna nos dados da 

nossa amostra foi, em relação à sub-escala suporte emocional, de .88 para os dados dos 

pais e de .86 para os dados das mães; na amostra da adaptação Portuguesa, os resultados 

foram de .85 e .83, respectivamente. Na sub-escala de rejeição, em relação ao pai e mãe, 

encontrámos respectivamente, valores de .59 e de .53, enquanto na amostra da 

adaptação Portuguesa esses valores se cifraram em .62 e .63. Já na sub-escala tentativa 

de controlo, a nossa amostra apresentou valores em relação ao pais e à mães de, 

respectivamente, .59 e .58, enquanto na amostra da adaptação Portuguesa esses valores 

se cifraram em 0.65 e .63. 

            Muito importante para a leitura dos dados de estas subs-escalas é o facto de 

resultados elevados apontarem num sentido positivo na escala apoio emocional e num 

sentido negativo nas escalas rejeição e tentativa de controlo.  

            Em relação ao ajustamento à distribuição normal das subescalas do EMBU-C, o 

estudo foi realizado separadamente para os dados dos rapazes e das raparigas. Como se 

pode ver no Anexo 6, em relação aos dados da amostra masculina, apenas as subescalas 

controlo do pai (Shapiro-Wilk, p = .277) e controlo da mãe (Kolmogorov-Smirnov, p = 

.200; Shapiro-WilK, p = .382) apresentam valores que parecem apontar para uma 

distribuição normal. Já nas raparigas, as subescalas que parecem mais próximas 

distribuição normal são o suporte emocional da mãe (K-S, p =.168; S-W, p =  .050), a 
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rejeição do pai (K-S, p = .095), o controlo do pai (K-S, p = .056; S-W, p = .584), o 

controlo da mãe (K-S, p = .200; S-W, p =.556). Quanto às outras subescalas do EMBU-

C, foram inspeccionados os gráficos Q-Q Plot os quais sugerem as distribuições em 

causa não se afastam da distribuição normal de forma tão acentuada que possa 

inviabilizar o seu uso nas análises de regressão. 

            Em relação ao papel da parentalidade na gravidade de asma, como foi observado 

no capítulo referente à contribuição da investigação empírica, é consensual que esse 

papel é bastante importante. Mais difícil, no entanto, é encontrar consenso sobre qual a 

melhor forma de avaliar o efeito dessa parentalidade. Já reconhecemos que o método 

clínico, nomeadamente, de inspiração psicanalítica, é o que dá resultados mais 

consistentes e profundos, mas que, no entanto, não é passível de generalização, além das 

críticas de Wood (1993) que mostram uma tendência culpabilizante e unidireccional. 

Baseados nestas críticas, preferimos então usar um método que fosse 

metodologicamente mais sofisticado e, consequentemente, fidedigno. Assim, utilizamos 

uma amostra grande e sujeita a um tratamento estatístico o mais rigoroso possível. No 

entanto, na escolha do EMBU-C para testar essa parentalidade, pesou contra, o facto de 

não ter sido muito usado no estudo da asma, mas pesou a favor, o facto de ter sido 

adaptado para a população portuguesa (Canavarro e Pereira, 2007). Além disso, 

segundo Lim e colaboradores (2008), é importante distinguir o papel materno do 

paterno, sendo necessário operacionalizar estes dois estilos através de um mesmo 

instrumento. 

 Também não nos interessava muito estudar a relação entre características 

familiares e asma, nomeadamente, os aspectos encontrados por Gustafsson, Kjellman e 

Cederblad (1985) e confirmados por Wood e colaboradores (2008), nomeadamente a 

rigidez e o emaranhamento detectados no funcionamento das famílias de pacientes 

asmáticos. Queríamos, antes, estudar práticas mais individuais e particulares de cada um 

dos pais, a fim de ser mais fácil trabalhar com estas famílias, além de que os aspectos 

afectivos de cada um dos pais também nos parece uma variável bastante importante. 

Nesse sentido, confiámos na sensibilidade do EMBU-C para perceber melhor a relação 

da gravidade da asma com alguns aspectos da prática parental. No entanto, tivemos 

como principal problema, o facto de o EMBU-C, tanto quanto sabemos, ter sido pouco 

utilizado no estudo da asma. Uma excepção foi a investigação, já anteriormente 

referida, de Zhang e Jing (2008), na China, que explorou a relação entre estilos 

educativos parentais e qualidade de vida experienciada subjectivamente por crianças 

com asma. Os autores concluíram que os valores de apoio emocional, paterno e materno 

foram mais baixos do que em crianças saudáveis, enquanto os níveis de tentativa de 

controlo foram mais elevados. Estes níveis de tentativa de controlo mostraram-se 

negativamente correlacionados com a qualidade de vida da criança asmática, levando os 

autores a concluir que os estilos ou práticas educativas parentais se relacionam com a 

qualidade de vida das crianças asmáticas. Este estudo ajuda a mostrar que o EMBU-C 

pode ser importante para perceber os trilhos por onde a asma pode ser agravada, 

principalmente se articulada com outras variáveis. No entanto, além disso, através de 

uma versão chinesa do EMBU-C, é difícil reunir consenso quanto à sensibilidade de 

este instrumento para avaliar as práticas parentais associadas com a asma em crianças 

Portuguesas. Felizmente que a dimensão da nossa amostra permite alguma confiança na 

caracterização da mesma em relação ao EMBU-C. Além disso, existem alguns 

trabalhos, em Portugal, que usaram o EMBU-C para avaliar outros aspectos do 

funcionamento infantil e que podem ser importantes para percebermos sobre que forma 

a parentalidade pode influenciar a asma. De facto, Simões (2011), na sua tese de 

Doutoramento, estudou a análise da influência dos estilos educativos parentais na 
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qualidade da vinculação das crianças em idade escolar em diferentes tipos de família, 

propondo um modelo preditor da qualidade da vinculação das crianças. Participaram 

nessa investigação 116 díades de famílias nucleares, 116 díades de famílias 

monoparentais e 56 díades de famílias reconstituídas, compostas por mãe e filho em 

idade escolar (7-11 anos). Os resultados de esta investigação sugeriram que o tipo de 

família não é preditor da qualidade da vinculação das crianças. Por seu lado, o estilo 

educativo parental é um preditor importante da vinculação das crianças, principalmente 

a percepção materna de suporte emocional e de rejeição (usando o EMBU-P). Em 

particular, a rejeição materna é evidenciada como o melhor preditor do comportamento 

de vinculação insegura das crianças em idade escolar. A autora concluiu que estes 

resultados dão robustez à ideia de que uma conduta parental caracterizada pela presença 

de suporte emocional promove comportamentos de vinculação seguros na criança, 

enquanto um estilo educativo que recorra a níveis elevados de rejeição parental 

contribui para o desenvolvimento de uma vinculação insegura. A autora refere que o seu 

estudo permite concluir que a rejeição e o suporte emocional são as dimensões do 

comportamento maternal que mais influenciam, embora em sentidos opostos, o modo 

como a mãe percebe a segurança dos comportamentos de vinculação dos seus filhos. 

  Este estudo demonstra que, possivelmente, o EMBU-C, na população 

Portuguesa, parece ser sensível a características muito importantes para a organização 

psicológica da criança. 

 

 

4.2.3. ICCP 

  

  O ICCP- Inventário de Competências Sociais e de Problemas de Comportamento 

em Crianças e Adolescentes- (Anexo III) é uma versão do CBCL de Achenbach e 

colaboradores (1991) adaptada para Portugal, por Fonseca, Simões, Rebelo, Ferreira e 

Cardoso (1994). Segundo estes autores (1994), o ICCP permite registar de forma 

padronizada as competências e os comportamentos da criança e do adolescente, com 

base na informação fornecida pelos pais ou cuidadores. 

  Segundo Fonseca e colaboradores (1994), a vantagem da técnica de questionário 

reside na sua capacidade de fornecer, rápida e economicamente, uma vasta quantidade 

de informação sobre múltiplos aspectos do comportamento da criança numa grande 

diversidade de situações. No entanto, segundo os autores, um avanço muito importante 

nesta técnica respeita à apresentação de formas equivalentes para diversas fontes de 

informação que mutuamente se podem validar. Neste sentido, ainda segundo os autores, 

os vários questionários de Achenbach & Edelbrock (1983) e Achenback (1991), 

debruçando-se sobre variadas fontes de informação, são metodologicamente mais 

adequados e permitem uma autêntica viragem no estudo da psicopatologia infantil. 

   Baseando-se nos resultados de diversas análises factoriais por sexo e idade, 

Achenbach e colaboradores (1991) identificaram vários factores que, segundo se supõe 

correspondem a síndromas psiquiátricas, nomeadamente: 1-oposição/imaturidade, 2- 

agressividade, 3- hiperactividade/atenção, 4- depressão, 5-problemas sociais, 6- queixas 

somáticas, 7- isolamento, 8- ansiedade e 9-obsessivo/esquizóide.  

            Muito importante para o nosso estudo é que, estes diversos factores foram 

agrupados, através de uma análise de clusters, em dois grandes grupos: o primeiro grupo 

ou comportamento externalizante que inclui as dimensões da oposição/imaturidade e da 

agressividade. Um segundo grupo ou comportamento internalizante, que é composto 

pelas dimensões depressão/ansiedade, isolamento e queixas somáticas. As dimensões 

hiperactividade/atenção, problemas sociais e obsessivo/esquizóide não se enquadram 
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em nenhum destes dois grupos específicos. Assim, as informações, na sua versão 

original, podem ser apresentadas sob a forma de um resultado global, de um resultado 

específico para cada síndroma e de um resultado para cada um dos dois grupos. É este 

último resultado, realmente, que mais nos interessa pois, cremos que o estilo 

internalizante ajuda a agravar a asma. 

            Ao longo dos anos, a estrutura factorial do CBCL (a versão para pais, a primeira 

e mais usada, de onde deriva o ICCP) tem sofrido várias alterações. Inicialmente, havia 

factores diferentes para cada uma das fontes de informação (pais, professores, crianças), 

para cada um dos sexos e para os diversos níveis etários. No entanto, Achenbach e 

colaboradores, na sua última versão (1991), construiram oito síndromas comuns aos 

dois sexos, aos diferentes níveis etários e às diversas fontes de informação, baseando-se 

nos 89 itens idênticos às três fontes. Pretendeu, com isso, simplificar as escalas que 

compõem os questionários e facilitar a comparação das informações obtidas por pais, 

professores e crianças. 

Segundo Fonseca e colaboradores (1994), dados de diversos estudos, efectuados 

nos EUA e noutros países, nomeadamente, na Holanda, têm revelado boas qualidades 

psicométricas, tanto nas versões mais antigas como nas versões mais recentes. Por 

exemplo, no que se refere à estabilidade, Achenbach e colaboradores (1991) obtiveram 

coeficientes de .56 a .72, respectivamente para os intervalos de 1 e 2 anos, quer para o 

inventário, quer para as suas diferentes subescalas. Segundo Fonseca e colaboradores 

(1994), o ICCP também apresenta correlações elevadas com outros questionários de 

psicopatologia geral preenchidos pelos pais, como as Escalas de Conners, a Escala de 

Rutter (para pais) e o Revised Behaviour Problems Checklist (Quay, 1979, cit in 

Fonseca e colaboradores, 1994). Além disso, também diferencia facilmente entre os 

indivíduos enviados à consulta psicológica ou psiquiátrica (amostra clínica) e os 

indivíduos da população geral. Com estas qualidades psicométricas e com esta estrutura, 

o ICCP tornou-se, de certo modo, o padrão de referência e comparação de outras 

medidas do mesmo género, como observamos aquando do nosso capítulo sobre as 

investigações empíricas acerca do estudo dos problemas de comportamento de crianças 

com asma. Também observámos, aquando do mesmo capítulo, que a utilização de este 

questionário para detectar problemas infantis não tem parado de crescer, tanto nos EUA 

como em várias outras partes do mundo. No entanto, segundo Fonseca e colaboradores 

(1994), um dos grandes problemas da utilização de este questionário é o facto de, 

normalmente, se aceitar à partida a composição factorial americana, limitando-se os 

autores a determinar valores normativos na própria cultura ou comunidade. Os únicos 

dados normativos e psicométricos sobre a última versão de este questionário 

continuavam então a ser os de Achenbach e colaboradores (1991), que são os relativos 

aos EUA, contra a própria sugestão de Achenbach e colaboradores (1991) que 

aconselhavam a padronizar os processos de avaliação nos diferentes países ou culturas, 

a fim de apoiar a robustez transcultural dos resultados e a possibilidade de integrar 

resultados de diferentes culturas. Caso os resultados sejam diferentes consoante as 

culturas, podem, no entanto, fornecer indicações sobre os factores causais relacionados 

com as diferenças culturais. Seria esta a forma de avançar no estudo da psicopatologia 

da criança, segundo Achenbach e colaboradores (1991). 

 Com vista a determinar a estrutura factorial de este instrumento, Fonseca e 

colaboradores (1994) executaram diversas análises em componentes principais, 

seguidas de rotação pelo método varimax, seguindo de perto as indicações do manual 

americano (Achenbach & Edelbrock, 1983; Achenbach e colaboradores, 1991), 

nomeadamente, exclusão de questionários com nove ou mais itens por preencher (ou 

com menos de 5% de respostas), exclusão dos itens 56h e 113, porque eram subjectivos, 
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saturação igual ou superior a .40 para o primeiro factor (com o maior número de itens) e 

.30 para os restantes, e não considerando os factores com menos de 6 itens. 

 Na última versão de este questionário (Achenbach e colaboradores, 1991), para 

a identificação de factores, foi definida a utilização apenas dos 89 itens comuns às três 

versões do questionário (para pais, para professores e para os próprios alunos), 

designados por cross-informant syndromes, isto é, as síndromas obtidas com base nas 

informações simultâneas dessas três fontes. No entanto, como, neste estudo, os autores 

não dispunham de dados relativos aos questionários preenchidos pelos próprios alunos, 

não puderam considerar essa abordagem.  

Embora o CBCL seja composto por itens de competências sociais (primeira 

parte) e por itens relativos a problemas de comportamento (segunda parte), na versão 

Portuguesa de Fonseca e colaboradores (1994), foram apenas utilizados os 120 itens 

relativos aos problemas de comportamento da segunda parte. 

Depois de tentarem várias soluções factoriais, separadamente para rapazes e 

raparigas, para mais novos e mais velhos, Fonseca e colaboradores (1994) escolheram 

uma solução comum a estes vários grupos, à semelhança do estudo normativo 

americano mais recente (Achenbach e colaboradores, 1991). Assim, retiveram nove 

factores e concluíram que esta solução adoptada para o conjunto da amostra portuguesa 

é a que melhor corresponde à estrutura americana, explicando a maior parte da variância 

e sendo de mais fácil interpretação. Em relação aos factores seleccionados e respectivas 

saturações, a comparação entre a versão Portuguesa (Fonseca e colaboradores, 1994) e a 

versão Americana (Achenbach e colaboradores, 1991) revela que as semelhanças entre 

os dois países são consideráveis no que se refere aos factores de hiperactividade, 

agressividade, depressão, ansiedade, isolamento e queixas somáticas. Os autores 

concluem, assim, que, embora não se possa falar de equivalência transcultural completa 

ao nível da composição factorial de este inventário, no seu conjunto, as semelhanças são 

maiores que as diferenças. 

Na amostra Portuguesa, as correlações obtidas entre as escalas da versão 

Portuguesa e as escalas da versão Americana do ICCP permitiram obter valores em 

geral bastante elevados. Além disso, na versão Portuguesa obtiveram-se os seguintes 

coeficientes alfa: .82 para a escala de oposição/imaturidade, .83 para a escala de 

agressividade, .77 para a escala de hiperactividade/problemas de atenção, .79 para a 

escala de depressão, .53 para a escala de problemas sociais, .73 para a escala de queixas 

somáticas, .66 para a escala de isolamento, .65 para a escala de ansiedade e .61 para a 

escala de comportamento obsessivo/esquizóide. 

Também, a nossa amostra mostrou uma consistência interna muito próxima da 

versão original Portuguesa do ICCP (Fonseca e colaboradores, 1994). Assim, os 

coeficientes alfa obtidos foram: .89 para a escala de oposição/imaturidade, .81 para a 

depressão, .73 para a escala de hiperactividade/défice de atenção, .83 para a escala de 

agressividade, .57 para a escala de problemas sociais, .68 para a escala de queixas 

somáticas, .63 para a escala de isolamento, .68 para a escala de ansiedade .41 para a 

escala de comportamento obsessivo/esquizóide.  

Neste sentido, podemos referir que as crianças asmáticas não diferem muito das 

crianças das populações normais. 

            Nos dados do ICCP, como se pode ver no Anexo 6, na amostra masculina, 

nenhuma das subescalas parece aderir à distribuição normal. Já na amostra feminina, as 

únicas subescalas que parecem aderir à distribuição normal são as relativas ao estilo 

internalizante (K-S, p = .059) e oposição/imaturidade (K-S, p = .153). No que respeita 

às outras subescalas, a leitura dos gráficos Q-Q Plot indica que os afastamentos aqui 

apreciados não possuem uma magnitude que impeça o seu uso nas análises de regressão. 
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Como se pôde observar no capítulo destinado a apreciar a contribuição da 

investigação empírica para a compreensão da asma infantil, muitas investigações 

usaram o CBCL para estudar o tipo de associação entre problemas de comportamento e 

a asma infantil. De facto, uma das grandes questões que os autores da área 

psicossomática, de praticamente todas as influências, sempre colocaram, foi a 

possibilidade de a asma ser uma doença fortemente influenciada por questões 

psicológicas. Logo, segundo os investigadores mais cépticos acerca de essa formulação, 

uma das maneiras de avaliar essa hipótese é perceber se estes pacientes possuem outras 

problemáticas psíquicas. Não achamos que este ponto de vista esteja muito correcto a 

nível teórico, já que, segundo Sami-Ali (1980), a doença psicossomática ajuda os 

asmáticos a conseguir manter uma desejada normopatia. No entanto, um grande volume 

de estudos sobre a asma, como foi observado, utilizou o CBCL e a sua avaliação 

psicológica, a fim de perceber como é que a asma se integrava nestes perfis. 

Nomeadamente, o estilo internalizante foi bastante estudado. Se reanalisarmos as 

principais meta-análises sobre esta temática, Tibosh (2011) e McQuaid (2001), apesar 

de nos estudos longitudinais a importância do estilo internalizante não se manifestar 

muito clara, já nos estudos não-longitudinais, como é o caso do nosso, esse estilo parece 

possuir grande interesse. No entanto, no nosso estudo, iremos tentar observar como é 

que essa relação se dá; se em interacção com outras variáveis, se dependente de outros 

factores, se somente algumas subescalas terão interesse, que associação de subescalas e 

que relação com a parentalidade? 

De facto, parece que a nível empírico, os problemas de comportamento, 

nomeadamente o internalizante, parecem ser de grande importância para perceber a 

asma. No entanto, difícil é perceber esse tipo de relação. Uma hipótese é que, o estudo 

longitudinal observa uma relação no tempo e essa não é muito consistente com a 

gravidade ou com o aparecimento da asma. Nos estudos não longitudinais, onde essa 

relação parece ser mais importante, poderemos estar a falar do estilo internalizante 

como factor contingente e não etiológico da asma. É algo que teremos de observar.   

 

 

4.2.4. Questionário Sociodemográfico e Clínico 

 

Este questionário (Anexo I) foi desenvolvido de forma a permitir recolher 

informação acerca da criança asmática, da sua doença e da sua família. Este 

questionário era preenchido, numa primeira fase, na presença de todos os elementos da 

família que se apresentavam na consulta. Além das variáveis descritivas relacionadas 

com a criança, procurámos também informação sobre os elementos parentais da sua 

família e sobre a fratria. Assim, em relação à informação relativa à criança asmática 

(utente), achamos importante questionar a idade, o sexo, a escolaridade (número de anos 

de estudo com sucesso), a idade da primeira crise de asma, a comorbilidade (que outras 

doenças afectam a criança) e há quanto tempo anda em tratamento na Consulta de 

Alergologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria. Em relação à informação relativa à 

família, em geral, achamos importante questionar com quem vive. Em relação à figura 

parental masculina, em específico, achamos importante questionar se existe e quem a 

constitui, que idade possui, qual a sua profissão (segundo o INE 2011), quantos anos de 

estudo com sucesso, qual a sua nacionalidade, qual o seu estatuto ocupacional, qual o 

seu estatuto conjugal, o seu estatuto socioeconómico (conforme Graffar, 1953; 

baseando-se na profissão, nível de instrução, fonte de rendimento familiar, tipo de 

alojamento e tipo de bairro). As mesmas questões foram colocadas acerca da figura 

parental feminina. Em relação à fratria, começámos por questionar se existem irmãos e, 
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em caso afirmativo, quantos são, quantos de cada sexo e quais as suas idades e 

escolaridades. Por fim, questionamos sobre outros elementos da família que vivam na 

mesma casa: se existem, quantos são e qual o seu parentesco. 

 No que concerne às variáveis sociodemográficas e clínicas com definição 

intervalar, nos dados dos rapazes, nenhuma destas variáveis parece aderir à distribuição 

normal. Já em relação às raparigas, constata-se que as variáveis idade do pai (K-S, p = 

.200; S-W p = .263) e idade da mãe (K-S, p = .200; S-W, p = .212) apresentam valores 

compatíveis com a distribuição normal. No entanto, a análise detalhada dos gráficos Q-

Q Plot indica que os afastamentos em causa não impedem o uso de estas variáveis nas 

análises de regressão. 

 

 

4.3. Hipóteses específicas do primeiro estudo 

 

 Tendo em conta a hipótese geral do primeiro estudo, bem como a definição de 

variáveis e a sua operacionalização, foram geradas as seguintes hipóteses específicas. 

 

H1- O apoio emocional parental percepcionado pela criança asmática oferece um 

contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil. 

 

H2- A rejeição parental percepcionada pela criança asmática oferece um 

contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil. 

 

H3- O controlo parental percepcionado pela criança asmática oferece um 

contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil. 

 

H4- O estilo internalizante percepcionado pelos pais das crianças asmáticas 

possui um efeito significativo na explicação da variância da gravidade da asma infantil. 

 

H5- O estilo externalizante percepcionado pelos pais das crianças asmáticas 

possui um efeito significativo na explicação da variância da gravidade da asma infantil. 

 
 

 

4.3.1. Definição das variáveis das hipóteses específicas do primeiro estudo 

 

Na sequência das hipóteses específicas previamente enunciadas, a definição das 

variáveis passa a ser a seguinte. 

 

Em H1, a variável independente é a percepção da criança acerca do apoio 

emocional parental e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 

 

Em H2, a variável independente é a percepção da criança acerca da rejeição 

parental e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 

 

Em H3, a variável independente é a percepção da criança acerca do controlo 

parental e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 

 

Em H4, a variável independente é o estilo internalizante e a variável dependente é 

a gravidade da asma infantil. 
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Em H5, a variável independente é o estilo externalizante e a variável dependente 

é a gravidade da asma infantil. 

 
 

4.3.2. Operacionalização das variáveis das hipóteses específicas do primeiro estudo 

 

            A variável dependente, gravidade da asma, será analisada pelo instrumento de 

avaliação da gravidade da asma, descrito anteriormente. 

 As variáveis independentes apoio emocional, rejeição e tentativa de controlo 

serão analisadas pelo EMBU-C. 

            As variáveis independentes estilo internalizante e estilo externalizante serão 

analisadas através do ICCP. 

As variáveis sociodemográficas e clínicas, a controlar, serão analisadas pelo 

Questionário Sociodemográfico e Clínico. 

 

 

4.4. Hipóteses específicas do segundo estudo 

 

               Derivado então da necessidade de complementar a nossa investigação com 

uma segunda hipótese geral acerca da influência das percepções parentais relativamente 

ao comportamento da criança asmática na tentativa de explicar a gravidade da asma 

infantil, resolvemos então empreender um segundo estudo. Neste segundo estudo, 

iremos tentar compreender de que forma é que as subescalas do ICCP, relativas à 

percepção dos pais acerca dos comportamentos da criança, sendo articuladas com as 

variáveis sociodemográficas e clínicas, podem concorrer para a explicação da gravidade 

da asma. 

 Tendo em conta a hipótese geral do segundo estudo, bem como a definição de 

variáveis e a sua operacionalização, foram geradas as seguintes hipóteses específicas. 

  

H1 - A oposição/imaturidade da criança asmática percepcionada pelos 

respectivos pais oferece um contributo significativo para a explicação da variância da 

gravidade da asma infantil. 

 

 H2 - A agressividade da criança asmática percepcionada pelos respectivos pais 

oferece um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma 

infantil. 

 

H3 - A hiperactividade/défice de atenção da criança asmática percepcionada 

pelos respectivos pais oferece um contributo significativo para a explicação da variância 

da gravidade da asma infantil. 

 

H4 - A depressão da criança asmática percepcionada pelos respectivos pais 

oferece um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma 

infantil. 

 

H5 - Os problemas sociais da criança asmática percepcionados pelos respectivos 

pais oferecem um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade 

da asma infantil. 
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H6 - As queixas somáticas da criança asmática percepcionadas pelos respectivos 

pais oferece um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da 

asma infantil. 

 

H7 – O isolamento da criança asmática percepcionado pelos respectivos pais 

oferece um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma 

infantil. 

 

H8 - A ansiedade da criança asmática percepcionada pelos respectivos pais 

oferece um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma 

infantil. 

 

H9 - O traço obsessivo/esquizóide da criança asmática percepcionado pelos 

respectivos pais oferece um contributo significativo para a explicação da variância da 

gravidade da asma infantil. 

 

 

4.4.1. Operacionalização das variáveis do segundo estudo 

 

        A variável dependente, gravidade da asma, será analisada pelo instrumento de 

avaliação da gravidade da asma, descrito anteriormente. 

      As variáveis independentes (oposição/imaturidade, agressividade, 

hiperactividade/défice de atenção, depressão, problemas sociais, queixas somáticas, 

isolamento, ansiedade e traço obsessivo/esquizóide) serão analisadas através do ICCP, 

também já anteriormente descrito. As variáveis sociodemográficas e clínicas, a 

controlar, serão analisadas pelo questionário sociodemográfico e clínico já descrito. 
 

  

4.4.2. Definição das variáveis das hipóteses específicas do segundo estudo 

 

Na sequência das hipóteses específicas previamente enunciadas, a definição das 

variáveis passa a ser a seguinte. 

 

Em H1, a variável independente é a percepção dos pais acerca da 

pposição/imaturidade da criança asmática e a variável dependente é a gravidade da asma 

infantil. 

 

Em H2, a variável independente é a percepção dos pais acerca da agressividade 

da criança asmática e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 

 

Em H3, a variável independente é a percepção dos pais acerca da 

hiperactividade/défice de atenção da criança asmática e a variável dependente é a 

gravidade da asma infantil. 

 

Em H4, a variável independente é a percepção dos pais acerca da depressão da 

criança asmática e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 

 

Em H5, a variável independente é a percepção dos pais acerca dos problemas 

sociais da criança asmática e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 
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Em H6, a variável independente é a percepção dos pais acerca das queixas 

somáticas da criança asmática e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 

 

Em H7, a variável independente é a percepção dos pais acerca do isolamento da 

criança asmática e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 

 

Em H8, a variável independente é a percepção dos pais acerca da ansiedade da 

criança asmática e a variável dependente é a gravidade da asma infantil. 

 

Em H9, a variável independente é a percepção dos pais acerca do traço 

obsessivo/esquizóide da criança asmática e a variável dependente é a gravidade da asma 

infantil. 

 

Em resumo, esperamos que, num terreno alérgico com alguma homogeneidade, 

as nossas variáveis independentes possuam um poder explicativo da gravidade da asma, 

mesmo depois de controladas as variáveis sociodemográficas e clínicas. 

 

 

4.5. Amostra 

          

         A amostra é constituída por sujeitos portadores de asma alérgica, com idades entre 

os 6 e os 12 anos, distribuídos igualmente por ambos os sexos, e pelos seus 

progenitores. Os critérios de inclusão são: indivíduos com diagnóstico de asma alérgica 

a frequentarem consulta hospitalar da especialidade e acompanhados por um 

familiar/cuidador que possa responder às questões sobre o paciente e sobre a família. 

        Como critérios de exclusão, temos a ausência de domínio da língua Portuguesa. 

 

 

4.6. Recolha, local e contexto 

 

        O local foi a consulta de Alergologia Pediátrica do Departamento da Criança e da 

Família do Hospital de Santa Maria. A recolha decorreu entre os meses de Outubro de 

2010 e Junho de 2011.  

 

 

4.7. Procedimento 

 

Para procedermos à nossa investigação, fomos, em primeiro lugar, solicitar a 

autorização da coordenação da consulta de Alergologia Pediátrica do Departamento da 

Criança e da Família do Hospital de Santa Maria. Uma vez autorizada a investigação, 

foi enviada uma carta à Comissão de Ética do mesmo hospital a fim de obter a 

autorização desta Comissão. A consulta de Alergologia Respiratória do Hospital de 

Santa Maria recebe entre 20 a 25 pacientes, em média, por dia e decorre, de Segunda a 

Sexta-Feira, no horário entre as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 17 horas. Assim sendo, 

escolhemos realizar a nossa recolha às Terças-Feiras, esperando concluí-la em 20 

sessões, de forma a obter perto de 100 casos. 

          Para este efeito, foi necessário utilizar uma sala com capacidade para 3 ou 4 

pessoas, bem como condições de privacidade para as famílias em causa. Na sala de 

espera, os pacientes e as suas famílias eram convidados a acompanhar-nos até à sala de 

entrevista onde era apresentada uma proposta de consentimento informado que 
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salientava o seguinte: breve resumo dos objectivos e da metodologia da investigação, o 

carácter anónimo da participação e o tempo a despender (perto de 30 minutos). 

          Após a aceitação dos participantes, era aplicado o Questionário Sociodemográfico 

e Clínico. Integrado neste instrumento, procedia-se à aplicação do Questionário de 

Avaliação da Gravidade das Asma. De seguida, entregou-se o EMBU-C para a criança 

preencher com a ajuda do investigador e, ao mesmo tempo, o ICCP para ser preenchido 

pelos pais ou cuidadores. 

 

 

4.8. Tratamento estatístico 

     
          O tratamento estatístico irá, em primeiro lugar, incidir na descrição da nossa 

amostra. Após a caracterização da amostra, iremos testar as nossas hipóteses. Para testar 

as nossas hipóteses iremos recorrer à estatística inferencial, nomeadamente, à análise de 

regressão. 

           Segundo Marôco (2011), o termo “Regressão” foi proposto pela primeira vez por 

Sir Francis Galton num estudo onde demonstrou que a altura dos filhos não tende a 

reflectir a altura dos pais mas, tende sim, a regredir para a média da população. No 

entanto, ainda segundo Marôco (2011), actualmente, o termo “Regressão” define um 

conjunto vasto de técnicas estatísticas usadas para modelar relações entre variáveis e 

predizer o valor de uma variável dependente (ou de resposta) a partir de um conjunto de 

variáveis independentes (ou preditoras). A relação entre duas ou mais variáveis pode ser 

de dependência funcional ou de mera associação. 

         Na análise de regressão, quando a variável dependente é qualitativa e assume 

apenas valores de classes discretas e mutuamente exclusivas, a regressão categorial é a 

técnica que se deve utilizar. A regressão categorial pode ser dividida em três tipos: a) 

regressão logística, quando a variável dependente é nominal dicotómica, b) regressão 

multinomial, se a variável dependente é nominal policotómica e c) ordinal, se a variável 

dependente for ordinal. 

          Como, nos nossos dois estudos, a variável dependente é ordinal, iremos usar a 

regressão ordinal. Para o tratamento dos resultados, usámos a versão 20 do SPSS. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Introdução 

 

           A nossa amostra é constituída por 117 sujeitos portadores de asma alérgica, dos 

quais, 50 pertencem ao sexo feminino e 67, ao sexo masculino. Nesta investigação, 

usámos como critério de exclusão o não domínio da língua Portuguesa. O local de 

recolha da amostra foi a Consulta de Alergologia Pediátrica do Departamento da 

Criança e da Família do Hospital de Santa Maria do Centro Hospitalar de Lisboa Norte 

E.P.E. A recolha da amostra decorreu entre os meses de Setembro de 2010 e Julho de 

2011. Os nossos resultados irão ser apresentados em duas fases. A primeira fase 

consiste em expor os resultados da nossa análise descritiva. Esta fase será dividida em 

três partes. Numa primeira parte, iremos apresentar a análise descritiva para raparigas. 

Numa segunda parte, iremos apresentar a análise descritiva para rapazes. Numa terceira 

parte, iremos apresentar os dados da análise descritiva para rapazes e raparigas em 

conjunto, a fim de empreender uma primeira consulta em relação à comparação de 

dados destes grupos distintos. A apresentação desta comparação, nesta fase, aconteceu 

porque, desde a parte teórica que começámos a perceber que, no domínio da asma, os 

universos masculino e feminino são diferentes. Nesse sentido, é importante perceber em 

que consiste essa diferença. Se, por questões mais demográficas, mais sociais, mais 

clínicas ou mais relacionais. Apesar de as análises de correlação de Spearman (tabela 2 

do anexo 9) apenas darem um valor estatisticamente significativo, precisamente, à 

variável sexo, tentamos já aqui encontrar algumas pistas. 

          Uma primeira comparação através da análise descritiva podia-nos já lançar 

alguma luz sobre o assunto. Salientamos, também, que, nesta fase, procedemos a uma 

primeira comparação com as médias nacionais sobre a percepção dos filhos acerca dos 

estilos educativos parentais. A única razão para este facto foi testar a possibilidade de, já 

aqui, podermos apreciar a acentuação de algum factor relevante. No mesmo intuito, 

nesta primeira parte, ainda iremos proceder a uma análise descritiva sobre a percepção 

dos filhos acerca dos estilos educativos parentais. Investigaremos, nomeadamente, se o 

apoio emocional, a rejeição e a tentativa de controlo, por um lado, e por outro, a 

agressividade, a hiperactividade/défice de atenção, queixas somáticas, problemas 

sociais, traço obsessivo/esquizóide, ansiedade, depressão, isolamento, 

oposição/imaturidade e estilos internalizante e externalizante, se correlacionam 

significativamente com a gravidade da asma. 

           Analisaremos, ainda, de que forma é que as escalas do ICCP se correlacionam 

com as escalas do EMBU-C, a fim de tentar perceber aqui alguma potenciação, para 

tentar distinguir a asma dos rapazes da asma das raparigas. 

 Por fim, nesta fase, iremos observar se as variáveis sociodemográficas e clínicas 

se associam com a gravidade da asma, de forma diferente ou igual, tanto para rapazes 

como para raparigas.  

           Numa segunda fase, iremos expor os resultados das hipóteses dos nossos dois 

estudos. No primeiro estudo, para testar a contribuição do suporte emocional, rejeição, 

tentativa de controlo, comportamento internalizante e comportamento externalizante 

sobre a gravidade da asma, em conjunto com factores sociodemográficos e clínicos, 

achamos que o melhor será recorrer à análise de regressão, que permite explicar a 

variância da variável dependente a partir de um conjunto de variáveis independentes. 

Como a nossa variável dependente é ordinal, usámos uma regressão categorial ordinal. 

         No segundo estudo, a fim de testar a contribuição da percepção parental acerca da 

agressividade, da oposição/imaturidade, da depressão, da ansiedade, do isolamento, da 
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hiperactividade/défice de atenção, dos problemas sociais, das queixas somáticas e do 

traço obsessivo/esquizóide sobre a gravidade da asma, moderados por factores 

socioeconómicos e clínicos, recorremos ao mesmo tipo de inferência estatística. 

 

 

5.2. Análise descritiva 

 

Conforme exposto, a análise descritiva das nossas variáveis será elaborada em 

três etapas: primeira etapa, descrição das variáveis sociodemográficas, clínicas e 

psicológicas (EMBU-C e ICCP) para rapazes; segunda etapa, o mesmo procedimento, 

mas para as raparigas; na terceira etapa, iremos expor os resultados da confrontação 

desses resultados. 

 

 

5.2.1. Análise descritiva dos dados relativos às raparigas 

 

           

         Em relação às meninas da nossa amostra, como se pode observar na tabela 1 

(Anexo VII), a média de idades é 9.5 anos, a escolaridade média concluída é de 3.4 

anos, a primeira crise ocorreu, em média, aos 3.2 anos e o tratamento decorre, em 

média, há aproximadamente 3.8 anos. A figura parental masculina tem uma idade média 

de 40.7 anos e uma escolaridade média de 8.7 anos. Quanto à figura parental feminina 

possui uma idade média de 38.5 anos e uma escolaridade média de 10 anos. As meninas 

possuem uma média de 1.3 irmãos (a média de irmãos do sexo masculino é igual a .72, 

e a média de irmãos do sexo feminino é igual a .58). Na tabela 2 (AnexoVII), observa-

se que estas meninas são acompanhadas à consulta, em 86% dos casos, pela mãe. Já na 

tabela 3 (Anexo VII) se observa que, estas raparigas, em 66% dos casos, não 

apresentam outras doenças associadas e que a doença mais comum é a miopia, que, por 

si só ou associada a outra doença, atinge 16% da nossa amostra feminina. Estas 

raparigas vivem, em 84% dos casos, em famílias nucleares intactas (tabela 4, Anexo 

VII). 

Relativamente à figura parental masculina, constata-se que, em 96% dos casos, 

corresponde ao pai biológico (tabela 5, Anexo VII). Na tabela 6 (Anexo VII), observa-

se que estes homens estão distribuídos por todos os grupos profissionais elaborados pelo 

INE (2011), havendo, no entanto, uma acentuação nos grupos 3, 5 e 7 (16%, 24% e 

46%, respectivamente). A sua nacionalidade corresponde, em 92% dos casos, à 

nacionalidade Portuguesa (tabela 7, Anexo VII). O seu estatuto ocupacional é, em 90% 

dos casos, o de activo (tabela 8, Anexo VII). Estes homens, em 88% dos casos, possuem 

uma relação conjugal (tabela 9, Anexo VII) e, em relação ao seu estatuto 

socioeconómico avaliado pelo índice de Graffar (1956), constata-se que 10% se 

encontra no escalão I, 10% no escalão II, 64% no escalão III, 16% no escalão IV e 

nenhum no escalão V (tabela 10, Anexo VII). Já em relação à figura parental feminina 

das raparigas da nossa amostra se observa que, em 88% dos casos, corresponde à mãe 

biológica (tabela 11, Anexo VII). Na tabela 12 (Anexo VII), observa-se que, em relação 

à sua categoria profissional, conforme elaborada pelo INE (2011), estas senhoras se 

distribuem com uma acentuação visível nas categorias 4, 5 e 9 (18%, 18% e 22%, 

respectivamente), sendo que a primeira categoria não se encontra representada. Estas 

senhoras também apresentam uma percentagem de 92% em relação à nacionalidade 

Portuguesa (tabela 13, Anexo VII). Ainda em relação à figura parental feminina, se 

constata que, relativamente ao seu estatuto ocupacional, 66% possuem o estatuto de 
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activo (tabela 14, Anexo VII). Já em relação ao seu estatuto conjugal, a percentagem 

das senhoras que possui relação conjugal é de 88% (tabela 15, Anexo VII). Também em 

relação ao seu estatuto socioeconómico, avaliado segundo Graffar (1956), se observa 

que 8% corresponde ao escalão I, 20% corresponde ao escalão II, 54% corresponde ao 

escalão III, 18% corresponde ao escalão IV e nenhuma se enquadra no escalão V (tabela 

16, Anexo VII). 

  A estatística descritiva das escalas do ICCP, preenchidas pelos adultos que 

acompanham as raparigas, encontra-se na tabela 1. 

 

Tabela 1. Médias, Desvios-padrão, Mínimos e Máximos das escalas do ICCP, obtidos 

pelos adultos que acompanhavam as raparigas (N = 50). 
 

Subescalas do ICCP 
 

M 
 

DP 
 

Min. 
 

Max. 

agressividade 2.02 2.29 0 10 

oposição/imaturidade 7.40 4.91 0 22 

hiperactividade/def. de atenção 2.94 2.66 0 10 

depressão 2.06 2.33 0 7 

problemas sociais 3.08 2.21 0 9 

queixas somáticas 1.58 2.14 0 10 

isolamento 3.36 2.16 0 9 

ansiedade 2.26 2.24 0 9 

obsessivo/esquizóide 1.34 1.46 0 6 

 

Comparativamente às médias da aferição nacional do ICCP (Fonseca e 

colaboradores, 1994), estratificadas em grupos de idades (< 9 anos, 9-10 anos e 11-12 

anos), observa-se que, em relação à Agressividade, as meninas da população geral 

apresentam valores médios de 2.4, 2.1 e 2.0, enquanto as meninas da nossa amostra 

apresentam valores médios de 2.5, 2.3, e 1.3. 

Já em relação à oposição/imaturidade, a amostra nacional apresenta nos 

respectivos grupos etários, valores médios de 7.7, 7.1 e 6.6, ao passo que a nossa 

amostra apresenta os seguintes valores: 7.1, 9.0 e 6.2. 

Em relação à hiperactividade/défice de atenção, os grupos etários inferiores a 9 

anos, 9-10 anos e 11-12 anos apresentam valores de 4.9, 5.1 e 4.4 enquanto a nossa 

amostra apresenta os valores de 2.8, 4.0 e 2.1. 

Em relação ao factor depressão, os valores médios da amostra da aferição 

nacional para os mesmos grupos etários são de 2.0, 2.3 e 2.2, ao passo que na nossa 

amostra os valores médios correspondem a 2.3, 2.2 e 1.6. 

Em relação ao factor problemas sociais, o estudo nacional apresenta, para os três 

grupos etários, médias de 4.5, 4.3 e 3.4, enquanto a nossa amostra apresenta, nos 

mesmos grupos etários, valores médios de 3.0, 3.3, e 2.8. 

No que diz respeito ao factor queixas somáticas, a amostra nacional apresenta, 

para os respectivos grupos etários, valores médios de .84, 1.3 e 1.1, enquanto a nossa 

amostra apresenta valores médios de 1.4, 1.6 e 1.6. 

Já em relação ao isolamento, o estudo nacional apresenta, ainda para os mesmos 

grupos etários, valores médios de 3.8, 3.7 e 3.2, enquanto a nossa amostra apresenta os 

valores médios de 3.6, 3.4 e 3.1. 

Em relação à ansiedade, o mesmo estudo apresenta médias de 1.9, 2.1 e 2.0, 

enquanto a nossa amostra apresenta médias de 1.8, 3.3 e 1.6. 

Por último, no traço obsessivo/esquizóide, o estudo nacional refere médias de 

3.0, 3.2 e 3.7, enquanto o nosso apresenta médias de 1.1, 1.9 e 1.0. 
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A nível geral, pode-se concluir que, em relação às meninas, os valores da nossa 

amostra não diferem de forma muito marcada dos valores da amostra da aferição 

nacional. No entanto, um apontamento pode ser referido a propósito de um abaixamento 

nas subescalas hiperactividade/défice de atenção, problemas sociais e no traço 

obsessivo/esquizóide, para a nossa amostra. 

        A estatística descritiva das escalas do EMBU-C encontra-se exposta na tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias, Desvios-padrão, Mínimos e Máximos nas subescalas do EMBU-C, 

obtidos pela amostra feminina (N = 50). 

Subescalas do EMBU-C M DP Min. Max. 

suporte emocional do pai 41.34 9.08 18 55 

suporte emocional da mãe 43.40 8.06 25 56 

rejeição do pai 12.18 2.88 8 20 

rejeição da mãe 12.16 2.85 8 20 

tentativa de controlo do pai 21.58 4.30 11 33 

tentativa de controlo da      mãe 22.89 4.31 12 34 

 

Comparativamente às médias nacionais do EMBU-C (Canavarro, 2007), em 

relação às raparigas com idades entre os 8 e 11 anos, temos uma média de suporte 

emocional paterno igual a 44, enquanto as meninas da nossa amostra apresentam, em 

relação à mesma problemática, uma média igual a 41.34. Em relação à rejeição paterna, 

o valor nacional é de 11. 47 e o valor da média da nossa amostra é de 12.18. A tentativa 

de controlo paterna é, em média, na amostra nacional, de 22.66, enquanto, na nossa 

amostra, essa média cifra-se em 21.58. 

No que diz respeito ao suporte emocional materno, a amostra nacional apresenta 

uma média de 45.52, enquanto a média da nossa amostra é de 43.40. Em relação à 

rejeição materna, a amostra nacional apresenta uma média de 11.73, enquanto a nossa 

amostra apresenta uma média de 12.16. No que diz respeito à tentativa de controlo 

materno, a amostra nacional apresenta uma média de 24.18, enquanto a média da nossa 

mostra é de 22.89. 

Nota-se que, em relação às médias do EMBU-C das raparigas, a nossa amostra 

apresenta sempre valores mais baixos no suporte emocional e tentativa de controlo 

materna e paterna e mais altos na rejeição, quer paterna quer materna. 

 

 

5.2.2. Análise descritiva dos dados relativos aos rapazes 

 

             Em relação aos rapazes, como se pode observar na tabela 1 (Anexo VIII), a sua 

média de idades é de 9.5 anos, a sua escolaridade média é 3.35 anos, a sua primeira 

crise de asma ocorreu, em média, aos 3.1 anos e são acompanhados, em média, há 4.4 

anos. A sua figura parental masculina possui uma média de idades de 42.0 anos e tem 

uma escolaridade concluída média de 9.4 anos. A sua figura parental feminina tem uma 

média de idades de 39.7 anos e tem uma escolaridade concluída de 9.9 anos. Estes 

rapazes têm uma média de 1.1 irmãos (a média de irmãos do sexo masculino é de .71 e a 

média de irmãos do sexo feminino é de .44). 

Como se pode observar na tabela 2 (Anexo VIII), os rapazes são acompanhados, 

em 83.6% das ocasiões, pelas mães. 
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Na tabela 3 (Anexo VIII), observa-se que 71.6% dos rapazes não apresentam 

outras doenças associadas e que a doença associada mais comum é a miopia que, por si 

só ou conjuntamente com outra doença, afecta 12% destes rapazes. Já na tabela 4 

(Anexo VIII), observa-se que os rapazes vivem em 77.6% com a família nuclear intacta 

e que, em 23.4% vivem numa família reconstruída. A figura parental masculina destes 

rapazes é, em 94% dos casos, o pai biológico (tabela 5, Anexo VIII). Esta mesma figura 

parental ocupa todas as categorias profissionais presentes na listagem do INE (2011), 

excepto a número 6, notando-se, no entanto, uma acentuação nos sectores 5 e 7, 

respectivamente, 19.4% e 43.3% (tabela 6, Anexo VIII). A nacionalidade é Portuguesa, 

em 92.5% dos casos (tabela 7, Anexo VIII). Em relação à sua situação profissional, em 

88.1% dos casos possui o estatuto de activo (tabela 8, Anexo VIII). Além disso, em 

relação ao estatuto conjugal, 88.4% dos casos possuem o estatuto de «com relação 

conjugal» (tabela 9, Anexo VIII). A incidência destes indivíduos, segundo a avaliação 

de Graffar (1956), é acentuadamente maior nos escalões médios do estatuto 

socioeconómico, nomeadamente 2, 3 e 4 (17.9%, 59.7%, e 14.9%, respectivamente), e 

nenhum destes sujeitos se encontra no escalão V (tabela 10, Anexo VIII). Em relação à 

figura parental feminina dos rapazes, como se pode observar na tabela 11 (Anexo VIII), 

em 97% dos casos, é a própria mãe biológica. Estas senhoras pertencem, sobretudo, às 

categorias profissionais (INE, 2011) 4, 5 e 9 (23.9%, 19.4% e 28.4%, respectivamente), 

conforme se observa na tabela 12 (Anexo VIII). A sua nacionalidade é, em 95.5% dos 

casos, Portuguesa (tabela 13, Anexo VIII). O seu estatuto ocupacional é, em 70.1% dos 

casos, activo (tabela 14, Anexo VIII). O estatuto conjugal da figura parental feminina 

dos rapazes refere-se, em 88.1% dos casos, ao estatuto de «com relação conjugal» 

(tabela 15, Anexo VIII). O seu estatuto socioeconómico, segundo a classificação de 

Graffar (1956), corresponde em 10.4% dos casos ao escalão I, em 11.9% dos casos ao 

escalão II, em 59.7% dos casos ao escalão III, em17.9% dos casos ao escalão IV e 

nenhum destes sujeitos pertence ao escalão V (tabela 16, Anexo VIII). 

           A estatística descritiva dos resultados das escalas do ICCP obtidas pelos adultos 

que acompanharam os rapazes encontra-se na tabela 3. 

 

 

Tabela 3. Médias, Desvios-padrão, Mínimos e Máximos do ICCP obtidos pelos adultos 

que acompanhavam os rapazes (N = 67). 

Subescalas do ICCP M DP Min. Max. 

agressividade 2.85 3.85 0 22 

oposição/imaturidade 7.62 6.78 0 28 

hiperactividade/def. de atenção 3.00 2.65 0 11 

depressão 2.32 3.55 0 19 

problemas sociais 2.86 2.50 0 11 

queixas somáticas 1.32 1.51 0 7 

isolamento 3.76 2.49 0 10 

ansiedade 2.65 2.28 0 10 

obsessivo/esquizóide 1.61 1.52 0 6 
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Em relação à comparação com as médias da aferição nacional, usaremos o 

procedimento já usado em relação às raparigas. 

Assim, relativamente aos dados da aferição nacional do ICCP (Fonseca e 

colaboradores, 1994), estratificados em grupos de idades inferiores a 9 anos, 9-10 anos e 

11-12 anos, observa-se que, na agressividade, os rapazes apresentam, na aferição 

nacional, valores médios de 4.0, 4.1 e 3.2, enquanto os rapazes da nossa amostra 

apresentam médias de 1.9, 3.2 e 3.1. 

Já em relação à oposição/imaturidade, a amostra nacional apresenta médias de 

9.0, 8.2 e 7.0, enquanto a nossa amostra apresenta, respectivamente, médias de 7.6, 8.2 e 

6.9. 

Em relação à hiperactividade/problemas de atenção, os grupos etários da 

aferição nacional apresentam valores de 5.9, 6.6 e 5.9 respectivamente e a nossa 

amostra apresenta valores médios de 2.0, 3.2, e 3.5. 

Em relação ao factor depressão, a média nacional para os mesmos grupos etários 

é de 1.9, 2.3 e 1.9, respectivamente, enquanto, na nossa amostra é de 1.3, 2.4 e 3.0. 

Em relação ao factor problemas sociais, o estudo nacional apresenta médias de 

4.0, 3.9 e 3.4, enquanto a nossa amostra apresenta médias de 2.4, 2.8 e 3.2. 

No que diz respeito ao factor queixas somáticas, a amostra nacional apresenta 

médias de .86, 1.0 e .99, enquanto a nossa amostra apresenta médias de .57, 1.3 e 1.9. 

Já em relação ao isolamento, o estudo nacional apresenta, ainda para os mesmos 

grupos etários, médias de 3.7, 3.7 e 3.4, enquanto a nossa amostra apresenta médias de 

3.6, 3.6 e 4.0. 

Em relação à ansiedade, o mesmo estudo apresenta médias de 2.3, 2.4 e 2.3, 

enquanto a nossa amostra apresenta médias de 2.7, 2.7 e 2.4. 

Por último, no traço obsessivo/esquizóide, o estudo nacional refere médias de 

2.8, 3.0 e 2.6, enquanto o nosso estudo apresenta médias de 1.4, 1.9 e 1.4. 

Da mesma forma que nas raparigas, nota-se que os valores recolhidos na nossa 

amostra não distam substancialmente dos valores recolhidos pela aferição nacional. 

Mas, aqui, também parece adequado fazer um apontamento para as subescalas da 

agressividade, hiperactividade/défice de atenção, problemas sociais e para o traço 

obsessivo/esquizóide, onde a nossa amostra apresenta sistematicamente valores médios 

inferiores. 

         Em relação à estatística descritiva dos resultados obtidos pelos rapazes no EMBU-

C, esta pode ser encontrada na tabela 4. 

  

 

Tabela 4. Médias, Desvios-padrão, Mínimos e Máximos obtidos pela amostra masculina 

nas subescalas do EMBU-C (N = 67). 

Subescalas do EMBU-C M DP Min. Max. 

suporte emocional do pai 44.29 7.81 17 55 

suporte emocional da mãe 45.13 6.43 26 55 

rejeição do pai 12.07 3.36 8 24 

rejeição da mãe 12.02 2.96 8 21 

tentativa de controlo do pai 23.67 5.21 11 34 

tentativa de controlo da mãe 24.76 4.99 14 36 
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Conforme o procedimento realizado com as raparigas da nossa amostra, 

comparamos agora os resultados do nosso estudo com uma validação nacional do 

EMBU-C (Canavarro, 2007). Assim, temos, nas médias nacionais do EMBU-C, em 

relação aos rapazes com idades entre os 8 e 11 anos, uma média de Suporte Emocional 

Paterno de 42.96, enquanto os rapazes da nossa amostra, apresentam, em relação à 

mesma problemática, uma média de 44.29. Em relação à rejeição paterna, o valor 

nacional é de 12.36 e o valor da média da nossa amostra é de 12.07. A tentativa de 

controlo paterna é, em média, na amostra nacional, de 24.23, enquanto na nossa 

amostra, essa média cifra-se em 23.67. 

No que diz respeito ao suporte emocional materno, a amostra nacional apresenta 

uma média de 43.52, enquanto a média da nossa amostra é de 45.13. Em relação à 

rejeição materna, a amostra nacional apresenta uma média de 12.37, enquanto a nossa 

amostra apresenta uma média de 12.02. No que diz respeito à tentativa de controlo 

materno, a amostra nacional apresenta uma média de 24.97, enquanto a média da nossa 

mostra é de 24.76. 

Inversamente ao que se passou com as raparigas, a nossa amostra apresenta 

sempre valores mais altos no suporte emocional e tentativa de controlo e mais baixos na 

rejeição. 

 

  

5.2.3. Comparação entre a estatística descritiva dos rapazes e das raparigas 

 

Nesta terceira etapa, iremos proceder a uma comparação entre a estatística 

descritiva dos rapazes e das raparigas. Podemos começar por observar na tabela 1 

(Anexo IX) que a gravidade da asma em rapazes e raparigas é bastante diferente; temos 

que as raparigas contam com 32% de asma ligeira, 30% de asma média e 38% de asma 

grave, enquanto os rapazes contam com 42% de asma ligeira, 42% de asma média e 

16% de asma grave. Esta diferença é estatisticamente significativa (tabela 2, Anexo IX). 

Como foi referido anteriormente e podemos observar nas tabelas 11 e 12, a variável 

sexo é a única variável sociodemográfica e clínica com uma correlação estatisticamente 

significativa com a gravidade da asma. No entanto, não dispensamos uma comparação 

da análise descritiva das raparigas com a análise descritiva dos rapazes a nível mais 

meticuloso, para perceber se existem aqui, ainda assim, alguns indícios que ajudem a 

explicar essa diferença entre a gravidade da asma nos rapazes e raparigas. Em relação a 

quem acompanha a criança à consulta, como se pode observar na tabela 3 (Anexo IX), 

temos uma percentagem de 84.6% de acompanhamento por parte da mãe, para a qual 

concorrem 83.6% dos rapazes e 86% das raparigas. Em relação ao factor idade, temos 

uma média igual de idades para rapazes e raparigas: 9.5 anos (tabela 4, Anexo IX). A 

escolaridade média é de 3.4 anos para as raparigas e 3.3 para os rapazes. Já em relação à 

média de idades na primeira crise, como se observou na estatística descritiva, as 

raparigas possuem o valor de 3.2 anos e os rapazes 3.1 anos. No entanto, merece 

especial atenção, a ocorrência da primeira crise durante o primeiro ano de vida; 32% 

dos casos para as meninas e 17.9% dos casos para os rapazes (tabela 5a, Anexo IX). Se 

pensarmos que as asmas tendem a ser mais graves quanto maior a sua precocidade 

(Ribeiro, 1988), podemos questionar-nos sobre esta diferença que, apesar de tudo, 

parece importante. Quando nos referimos às doenças associadas, também não 

encontramos grandes diferenças entre rapazes e raparigas. Sendo que a categoria mais 

expressiva se refere à situação em que não existem outras doenças associadas (69.2% da 

população estudada), observa-se que esta incidência corresponde a 71.6% dos rapazes e 

a 66% das raparigas (tabela 6, Anexo IX). Na tabela 7a (Anexo IX), percebemos que, 
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para além de as asmas nas raparigas tenderem a ser mais precoces, tendem também a ser 

mais tardiamente tratadas. Assim, observa-se que, além da média de anos de tratamento 

ser de 3.8 anos para raparigas e 4.4 anos para os rapazes, entre estes últimos, 30% do 

total correspondem a 0, 1, e 2 anos de tratamento, enquanto nas raparigas essa 

percentagem sobe para 44%. Estes resultados parecem insinuar que as raparigas, além 

de apresentarem uma elevada percentagem de asmas muito precoces, têm menos tempo 

de tratamento do que os rapazes. No entanto, como se pode observar nas tabelas 7b-1 e 

7b-2 do Anexo IX, a correlação entre sexo e anos de asma sem tratamento não é 

significativa. Já em relação à constituição familiar, observa-se que, para uma 

percentagem de 80.3% da nossa população a viver em famílias intactas, as meninas 

concorrem com 84% e os rapazes com 76.4%. Também, em relação ao facto de a figura 

parental masculina coincidir com o pai biológico, observa-se que isso ocorre em 96% 

das raparigas e em 94% dos rapazes tabela 9, Anexo IX). A tabela 10 (Anexo IX) e a 

tabela 11 (Anexo IX) mostram, respectivamente, a idade da figura parental masculina 

dos rapazes e das raparigas que é, aproximadamente, de 40 anos, também não existindo 

aí grandes diferenças. Em relação à profissão da figura parental masculina (INE, 2011), 

percebe-se que as percentagens das profissões variam de forma semelhante em rapazes e 

raparigas, excepto no grupo 8, onde os rapazes concorrem com 9% do total, enquanto as 

raparigas concorrem com 2% (tabela 12, Anexo IX). O grupo 8 refere-se, 

concretamente, ao sector dos operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de 

montagem. Pode-se, portanto, concluir que este sector apresenta maior expressão na 

figura parental masculina dos rapazes do que das raparigas. Em relação à tabela 13 

(Anexo IX), que se refere à média de estudos da figura parental masculina, não se 

observa qualquer diferença entre o grupo dos rapazes e o das raparigas. Pode-se 

observar, por exemplo, que no grupo mais representado, que é o dos 9 anos de estudo, 

os rapazes contam com 33% dos casos e as raparigas com 26%. Na tabela 14 (Anexo 

IX), que se refere à nacionalidade da figura parental masculina, a nacionalidade 

Portuguesa mostra uma distribuição praticamente igual para rapazes e raparigas. Neste 

sentido, os rapazes concorrem com uma percentagem de 93% e as raparigas com 92%. 

Ainda na tabela 15 (Anexo IX), que se refere ao estatuto profissional da figura parental 

masculina, percebe-se não ocorrer uma diferença muito significativa entre rapazes e 

raparigas. Assim, a figura parental masculina das raparigas tem estatuto de activo em 

88.1% dos sujeitos e a figura parental masculina dos rapazes tem o mesmo estatuto em 

90% dos casos. Na tabela 16 (Anexo IX), observa-se que, em relação ao estatuto 

conjugal, 85% das figuras parentais masculinas dos rapazes têm relação conjugal, 

enquanto 88% das figuras parentais masculinas das raparigas têm estatuto semelhante. 

Na tabela 17 (Anexo IX), em relação ao estatuto socioeconómico da figura parental 

masculina, também não se observa grande diferença entre rapazes e raparigas. Por 

exemplo, na categoria II de Graffar (1956), a figura parental masculina dos rapazes 

concorre com 17% de sujeitos contra 10% da figura parental masculina das raparigas. 

Na categoria III, a figura parental masculina das raparigas concorre com 40% de 

sujeitos, contra 30% da figura parental masculina dos rapazes. Em relação à 

coincidência entre figura parental feminina e mãe biológica, tal facto, em relação aos 

rapazes, corresponde a 97% dos casos e, nas raparigas, corresponde a 98% dos casos 

(tabela 18, Anexo IX). Nas tabelas 19 (Anexo IX) e 20 (Anexo IX), observa-se que a 

figura parental feminina possui uma média de idades de 39.7 para os rapazes e de 38.5 

para as raparigas. Na tabela 21 (Anexo IX), que se refere à distribuição das profissões 

(INE, 2011) das figuras parentais, observa-se que também não existe grande diferença 

entre rapazes e raparigas. De facto, só em relação ao grupo 7 da respectiva classificação, 

a distribuição parece ter uma discrepância assinalável (12% para rapazes e 1.5% para 
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raparigas). Parece, pois que, a figura parental feminina dos rapazes tende a ocupar mais 

o sector da indústria e da construção. Em relação aos estudos da figura parental 

feminina, conforme exposto na tabela 22 (Anexo IX), observa-se que a distribuição é 

quase igual em rapazes e raparigas. Em relação à nacionalidade da figura parental 

feminina (tabela 23, Anexo IX), as raparigas concorrem com 92% de sujeitos com 

nacionalidade Portuguesa, enquanto os rapazes concorrem com 95.5% de sujeitos com a 

referida nacionalidade. Em relação ao estatuto ocupacional da figura parental feminina, 

exposto na tabela 24 (Anexo IX), observa-se que o estatuto de activo comporta 70% de 

sujeitos no caso dos rapazes e 68% no caso das raparigas. No que se refere ao estatuto 

conjugal da figura parental feminina (tabela 25, Anexo IX), pode-se observar que, no 

caso dos rapazes, 86% dos sujeitos possuem relação conjugal, enquanto, no caso das 

raparigas, 88% possuem o mesmo estatuto. 

            Na tabela 26 (Anexo IX), observa-se que, em relação ao estatuto 

socioeconómico da figura parental feminina, avaliada segundo Graffar (1956), não 

existe grande diferença entre rapazes e raparigas. De facto, se por um lado, a figura 

parental feminina dos rapazes tem uma representação maior no nível I do que a figura 

parental feminina das raparigas (10% e 6%, respectivamente), a situação inverte-se logo 

no nível II (30% para a figura parental feminina das raparigas contra 20% para a figura 

parental feminina dos rapazes). Já em relação à fratria, observa-se na tabela 27 (Anexo 

IX) que as raparigas são filhas únicas em 21% dos casos e, o mesmo se passa nos 

rapazes, em 19% dos casos. As raparigas também possuem menos irmãos, já que só 

superam os rapazes em relação a 3, 4 e 6 irmãos, o que constitui uma percentagem 

muito pequena desta distribuição, aproximadamente 7% (tabela 28, Anexo IX). 

Consequentemente, as raparigas têm menos irmãos do sexo masculino (tabela 29, 

Anexo IX) e, além disso, têm percentagens superiores de uma e duas irmãs, quando 

confrontadas com os rapazes (tabela 30, Anexo IX). 

  Seguidamente, iremos apresentar as tabelas correspondentes às correlações 

estatísticas entre as nossas variáveis psicológicas, nomeadamente, a percepção das 

crianças asmáticas sobre as práticas parentais e a sua relação com a gravidade da asma. 

Esta apresentação será feita separadamente para rapazes e raparigas. O mesmo 

procedimento será efectuado em relação às variáveis psicológicas avaliadas pelo ICCP, 

nomeadamente, os estilos defensivos psicológicos. 

 

Tabela 5. Correlações de Spearman entre as subescalas do Embu-C e a gravidade da 

asma, para raparigas (N = 50)
a
. 

Subescalas 

do Embu-C 

suporte 

emocional 

do pai 

suporte 

emocional 

da mãe 

rejeição  

do pai 

rejeição 

da mãe 

tentativa 

controlo 

do pai 

tentativa 

controlo  

da mãe 

Gravidade 

da asma 

.196 

(.086) 

.242 

(.045*) 

-.117 

(.209) 

-.067 

(.322) 

-.001 

(.497) 

.000 

(.500) 

a
 Entreparêntesis, valores p. 

* Correlação significativa (p < .05, unidireccional). 

 

Em relação às raparigas, observa-se que apenas a variável suporte emocional da 

mãe possui uma correlação estatisticamente significativa com a gravidade da asma (p = 

.045). 

  



           De seguida, na tabela 6, iremos apresentar as correlações entre as variáveis do 

EMBU-C (suporte emocional, rejeição e tentativa de controlo) e a gravidade da asma 

ionfantil, nos rapazes. 

 

Tabela 6. Correlações de Spearman entre as subescalas do EMBU-C e a gravidade da 

asma, para rapazes (N = 67)
a
. 

Subescalas 

do Embu-C 

suporte 

emocional 

do pai 

suporte 

emocional 

da mãe 

rejeição 

do pai 

rejeição 

da mãe 

tentativa de 

controlo do 

pai 

tentativa de 

controlo da 

mãe 

Gravidade da 

asma 
-.086 

(.245) 

-.191 

(.061) 

.002 

(.493) 

.069 

(.289) 

-.041 

(.372) 

-.021 

(.434) 

a
 Entreparêntesis, valores p. 

 

Em relação aos rapazes, não existe qualquer correlação estatisticamente 

significativa entre a gravidade da asma e as subescalas do EMBU-C, embora a relação 

entre o suporte emocional da mãe e a gravidade da asma possua uma relação estatística 

interessante (p = .061). 

Na tabela 7, iremos apresentar as correlações entre as variáveis do ICCP 

(agressividade, hiperactividade/défice de atenção, depressão, problemas sociais, queixas 

somáticas, isolamento, ansiedade, traço obsessivo/esquizóide, oposição/imaturidade, 

estilo internalizante e estilo externalizante) e gravidade da asma, para raparigas. 

 

Tabela 7. Correlações de Spearman entre as subescalas do ICCP e a gravidade da asma 

para raparigas (N = 50)
a
. 

Subescalas do ICCP Gravidade da asma 

Agressividade .084 

(.563) 

Hiperactividade/Défice de Atenção .16) 

(.262) 

Depressão .113 

(.457) 

Problemas Sociais .202 

(.150) 

Queixas Somáticas  .228 

(.111) 

Isolamento .134 

(.353) 

Ansiedade .313 

(.027*) 

Obsessivo/Esquizóide .376 

(.007*) 

Oposição/Imaturidade .221 

(.123) 

Internalizante  .246 

(.085) 

Externalizante .188) 

(.192) 
a
 Entreparêntesis, valores p. 

* Correlação significativa (p < .05, unidireccional). 

 

 

No que respeita às correlações entre as subescalas do ICCP e a gravidade da 

asma, para raparigas, constata-se que somente a ansiedade (p = .027) e o traço 

obsessivo/esquizóide (p = .007) apresentam correlação estatisticamente significativa. 

No entanto, o estilo internalizante também apresenta um valor estatístico interessante (p 

= .085).  

Na tabela 8, iremos apresentar as correlações entre as variáveis do ICCP 

(agressividade, hiperactividade/défice de atenção, depressão, problemas sociais, queixas 
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somáticas, isolamento, ansiedade, traço obsessivo/esquizóide, oposição/imaturidade, 

estilo internalizante e estilo externalizante) e gravidade da asma, para rapazes.  

 

Tabela 8. Correlações de Spearman entre as subescalas do ICCP e a gravidade da asma, 

para rapazes (N = 67)
a
. 

Subescalas do ICCP Gravidade da asma 

Agressividade .128 

(.302) 

hiperactividade/défice de atenção .164 

(.186) 

Depressão .147 

(.237) 

problemas sociais .166 

(.181) 

queixas somáticas  .221 

(.072) 

Isolamento -.095 

(.444) 

Ansiedade .201 

(.104) 

obsessivo/esquizóide .050 

(.689) 

oposição/imaturidade .092 

(.458) 

internalizante  .111 

(.371) 

Externalizante .084 

(.501) 

 
a
 Entreparêntesis, valores p. 

 
No que respeita à relação entre as subescalas do ICCP e a gravidade da asma, 

para rapazes, constata-se que somente o traço queixas somáticas apresenta um valor 

estatístico interessante (p = .072). 

Em resumo, enquanto nas raparigas parece haver uma associação significativa 

ou quase entre os estilos defensivos psicológicos percebidos pelos pais e a gravidade da 

asma, nomeadamente, a ansiedade (p = .027), o traço obsessivo/esquizóide (p = .007) e 

o estilo internalizante (p = .085), nos rapazes essa associação é meramente marginal e 

cinge-se às queixas somáticas (p = .072). 

De seguida, passaremos à apresentação das tabelas referentes à associação entre 

as subescalas do ICCP e do EMBU-C, já que nos parece importante estudar como é que 

as variáveis relacionais (práticas educativas parentais) interagem com as variáveis mais 

ligadas à personalidade ou estilos defensivos de cada criança asmática. Este aspecto é 

central na nossa investigação e merece uma atenção pormenorizada. De facto, numa 

abordagem integracionista, é interessante perceber como é que a percepção das crianças 

acerca das práticas educativas dos seus pais se relaciona e interage com a percepção dos 

seus pais sobre o perfil psicológico de essas mesmas crianças. Se houver relação, isso 

equivale a dizer que, provavelmente, essas interações se potenciarão mutuamente e, 

quem sabe, poderão articular-se com a gravidade da asma. Apresentaremos, então, em 

primeiro lugar, na tabela 9, os resultados para raparigas e seguidamente, na tabela 10, os 

resultados para rapazes. 
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Tabela 9. Correlações de Pearson entre as subescalas do ICCP e do EMBU-C, para  

raparigas (N = 50)
a
. 

      EMBU-C 

 

ICCP 

suporte 

emocional 

do pai 

suporte 

emocional 

da mãe 

rejeição  

do 

pai 

rejeição  

da 

mãe 

tentativa de 

controlo  

do pai 

tentativa de 

controlo  

da mãe 

agressividade -.191 

(.184) 

-.174 

(.226) 

.043 

(.769) 

.105 

(.468) 

.168 

(.243) 

.-152 

(.293) 

hiperactividade/

défice de 

atenção 

 

.035 

(.807) 

 

-.030 

(.835) 

 

-.062 

(.667) 

 

.095 

(.511) 

 

-.100 

(.489) 

 

-.028 

(.849) 

 

depressão 

 

-.024 

(.868) 

 

.043 

(. 766) 

 

-.020 

(. 891) 

 

.063 

(. 665) 

 

-.020 

(. 892) 

 

.078 

(. 590) 

 

problemas 

sociais 

 

.069 

(.635) 

 

.086 

(.552) 

 

-.150 

(. 300) 

 

-.134 

(. 352) 

 

-.168 

(.244) 

 

-.154 

(.710) 

 

queixas 

somáticas 

 

.105 

(.469) 

 

.106 

(.462) 

 

.101 

(.483) 

 

.144 

(.318) 

 

.014 

(.925) 

 

.085 

(.556) 

 

isolamento .053 

(.716) 

.086 

(.551) 

-.141 

(.320) 

-.075 

(.603) 

-.145 

(.314) 

-.036 

(.805) 

 

ansiedade .033 

(.822) 

.043 

(.769) 

.046 

(.750) 

.139 

(.334) 

.079 

(.586) 

.117 

(.419) 

 

 

obsessivo/esqui

zóide 

 

-.096 

(.508) 

 

.128 

(.375) 

 

.005 

(.975) 

 

.060 

(.680) 

 

.000 

(.998) 

 

.059 

(.682) 

 

 

oposição/imatur

idade 

 

-.096 

(.508) 

 

-.092 

(.525) 

 

.116 

(.424) 

 

.232 

(.105) 

 

.032 

(.825) 

 

.056 

(.701) 

 

internalizante .054 

(.707) 

.093 

(.519) 

-.005 

(.974) 

.093 

(.523) 

-.024 

(.871) 

.084 

(.561) 

 

externalizante  

-.127 

(.381) 

 

-.131 

(.365) 

 

.087 

(.547) 

 

.206 

(.150) 

 

-.040 

(.783) 

 

-.008 

(.958) 

 
a
 Entreparêntesis, valores p. 

 

 

 

Como se pode observar a nível da tabela 9, nas raparigas não existe qualquer 

relação estatisticamente significativa entre as subescalas do EMBU-C e do ICCP. 

 

De seguida passaremos à apresentação das tabelas referentes à associação entre 

as subescalas do ICCP e do EMBU-C, para rapazes. 
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Tabela 10. Correlações de Pearson entre as subescalas do ICCP e as subescalas do 

EMBU-C para rapazes (N = 67)
 a
. 

     EMBU-C 

 

ICCP 

suporte 

emocional  

do pai 

suporte 

emocional  

da mãe 

rejeição 

do 

pai 

rejeição 

da 

mãe 

tentativa de 

controlo 

do pai 

tentativa de 

controlo 

da mãe 

agressividade  -.186 

(.132) 

 -.191 

(.122) 

 .148 

(.232) 

.130 

(.294) 

 

 .004 

(.972) 

 

 .-013 

(.918) 

hiperactividade/

défice atenção 

 -.207 

 (.093) 

 -.183 

 (.137) 

 .190 

(.124) 

.138 

(.264) 

 

 .028 

(.819) 

 

 .046 

(.714) 

depressão -.077 

(.534) 

 -.133 

(. 285) 

 .085 

(.492) 

 

 .055 

(.657) 

 .095 

(.444) 

 .086 

(.487) 

problemas 

sociais 

 -.051 

 (.684) 

-.116 

(.348) 

 .138 

(.266) 

 .239 

(.051) 

.166 

(.179) 

.190 

(.123) 

 

queixas 

somáticas 

 

-.178 

 (.150) 

  

-.095 

(.445) 

 

.123 

(.320) 

 

.120 

(.335) 

  

-.046 

 (.713) 

  

.033 

(.793) 

 

isolamento  -.213 

(.084) 

-.244 

 (.047*) 

 .264 

(.031*) 

.236 

(.054) 

-.012 

 (.924) 

-.017 

(.893) 

 

ansiedade -.003 

 (.893) 

 

 -.116 

 (.352) 

.059 

(.637) 

 .089 

(.474) 

 .230 

(.061) 

 .162 

(.191) 

obsessivo/esqui

zóide 

 -.089 

 (.473) 

 -.133 

(.282) 

 .377 

(.002*) 

 .294 

(.016*) 

 .185 

(.133) 

.188 

(.127) 

 

oposição/imatur

idade 

  

-.124 

 (.316) 

 

-.172 

 (.163) 

  

.249 

(.042*) 

 

.208 

(.091) 

 

 .112 

(.365) 

 

.103 

(.406) 

 

internalizante 

  

-.132 

 (.285) 

 

-.182 

(.140) 

 

.157 

(.204) 

 

.143 

(.247) 

 

.094 

(.452) 

  

.084 

(.501) 

 

externalizante 

  

-.149 

 (.230) 

  

-.184  

(.137) 

  

.215 

(.080) 

  

.176 

(.154) 

 

.075 

(.549) 

 

.062 

(.620) 
a
 Entreparêntesis, valores p. 

* Correlação significativa (p < .05, unidireccional). 

 

A nível da correlação entre as subescalas do ICCP com as subescalas do EMBU-

C, para rapazes, conforme se pode observar na tabela 10, constata-se que existe: uma 

correlação estatisticamente significativa entre o isolamento e o suporte emocional da 

mãe (p = .047); uma correlação estatisticamente significativa entre o isolamento e a 

rejeição do pai (p =.031); uma correlação estatisticamente significativa entre o traço 

obsessivo/esquizóide e a rejeição do pai (p = .002); uma correlação estatisticamente 

significativa entre o traço obsessivo/esquizóide e a rejeição da mãe (p = .016) e uma 

correlação estatisticamente significativa entre a oposição/imaturidade e a rejeição do pai 

(p = .042). Em resumo: no que concerne à relação entre os traços de personalidade e as 

práticas e estilos parentais, parece existir uma interação mais nítida nos rapazes do que 

nas raparigas. Quando os rapazes tendem a observar as práticas parentais de forma mais 

negativa, os pais também tendem a observá-los com traços de personalidade mais 

doentios, não se passando o mesmo com as raparigas. Iremos então, nesta fase, proceder 

à apresentação da tabela referente à relação entre a gravidade da asma e as variáveis 

sociodemográficas, para raparigas. 
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Tabela 11. Correlação entre gravidade da asma e variáveis sociodemográficas e clínicas 

para raparigas (N = 50). 
 

Variáveis 

Gravidade da asma 

Coeficiente de correlação Significância 
 

Quem preenche 
-.114 .430 

 

Idade 
-.009 .951 

 

Escolaridade 
-.035 .808 

 

Primeira crise 
-.181 .207 

 

Tempo de tratamento 
.081 .576 

 

Figura parental masculina 
.101 .493 

 

Idade pai 
.020 .890 

 

Profissão pai 
-.192 .182 

 

Estudos pai 
-.013 .927 

 

Nacionalidade pai 
.062 .667 

 

Estatuto ocupacional pai 
.056 .697 

 

Estatuto conjugal pai 
-.036 .803 

 

Estatuto socioeconómico pai 
.015 .919 

 

Figura parental feminina 
-.021 .885 

 

Idade da mãe 
-.178 .216 

 

Profissão da mãe 
.018 .901 

 

Estudos da mãe 
.130 .370 

 

Nacionalidade da mãe 
.062 .667 

 

Estatuto ocupacional mãe 
-.021 .888 

 

Estatuto conjugal mãe 
.036 .803 

 

Estatuto socioeconómico da mãe 
.-080 .583 

 

Tem irmãos 
.130 .369 

 

Quantos são 
-.008 .958 

 

Quantos masculinos 
.199 .490 

 

Quantos femininos 
-.193 .179 

 

Com quem vive 
.022 .879 

 

Idade de início de tratamento 
-.043 .766 

 

Anos com asma 
.219 .490 

 

Anos com asma sem tratamento 
.100 .490 

 

 

 

Como se pode observar na tabela 11, não existe qualquer correlação 

estatisticamente significativa entre a gravidade da asma e as variáveis 

sociodemográficas e clínicas para raparigas. De seguida, apresentamos então a tabela 

12, referente à relação entre a gravidade da asma e as variáveis sociodemográficas, para 

rapazes. 
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Tabela 12. Correlação entre gravidade da asma e variáveis sociodemográficas e clínicas 

para rapazes (N = 67). 
Variáveis Gravidade da asma 

       Coeficientes de correlação Significância 

quem preenche .060  .630 

idade .200  .105 

escolaridade .207  .093 

primeira crise -.131  .292 

tempo de tratamento .147  .235 

figura parental masculina .163  .189 

idade do pai .211  .086 

profissão do pai .064  .607 

estudos do pai -.259     .034* 

nacionalidade do pai -.153  .217 

estatuto ocupacional do pai .067  .589 

estatuto conjugal do pai .127  .306 

estatuto socioeconómico do pai .171  .165 

figura parental feminina .182  .140 

idade da mãe .358     .003* 

profissão da mãe .143  .250 

estudos da mãe -.070  .572 

nacionalidade da mãe -.231  .060 

estatuto ocupacional da mãe .009  .941 

estatuto conjugal da mãe .064  .608 

estatuto socioeconómico da mãe .246    .045* 

tem irmãos .013  .919 

quantos são .094  .449 

quantos masculinos -.039  .755 

quantos femininos .176  .155 

com quem vive .219  .075 

idade de início de tratamento -.064  .609 

anos com asma .244     .047* 

anos com asma sem tratamento .042  .738 

* Correlação significativa (p < .05, unidireccional) 

 

Também se pode observar na tabela 12 que, ao contrário das raparigas, nos 

rapazes existem diversas variáveis sociodemográficas e clínicas que se correlacionam 

significativamente com a gravidade da asma, nomeadamente; «idade da mãe» (p = 

.003), «estatuto socioeconómico da mãe» (p = .045) e «anos com asma» (p = .047), e 

«estudos do pai» (p = .034). 

 

Em resumo, se bem que, nas raparigas, as variáveis sociodemográficas e clínicas 

não aparentam possuir grande relevo para a explicação da gravidade da asma, já nos 

rapazes, parece que a idade da mãe, o seu estatuto socioeconómico, os anos com asma 

destes rapazes e os estudos do pai possuem uma relevância estatisticamente significativa 

na sua relação com a gravidade da asma.  

 

 

5.2.4. Resumo geral da estatística descritiva 

 

         O resumo dos dados obtidos até agora sugere que: a) a asma é mais grave nas 

raparigas do que nos rapazes; b) as raparigas têm uma percepção menos apoiante dos 

estilos parentais do que o esperado de acordo com as normas nacionais; c) os rapazes 

têm uma percepção mais apoiante dos estilos parentais do que o esperado de acordo 

com as normas nacionais; d) nas raparigas entre 11 e 12 anos de idade, a avaliação de 

depressão realizada pela figura materna está abaixo do valor nacional de referência 

enquanto nos rapazes da mesma faixa etária se passa o contrário; e) nas raparigas, a 

gravidade da asma correlaciona-se com o apoio emocional percebido relativamente à 
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mãe, bem como com a percepção materna acerca da ansiedade, da 

obsessividade/esquizoidia, enquanto nos rapazes a gravidade da asma não apresenta 

qualquer correlação deste tipo; f) em relação aos rapazes, parece existir uma correlação 

mais forte entre os traços de personalidade percepcionados pelos seus pais e as práticas 

parentais percepcionadas pelos filhos, do que nas raparigas (enquanto nas raparigas não 

se verifica qualquer relação, nos rapazes temos uma correlação entre o isolamento e o 

suporte emocional da mãe em que p = .047); uma correlação entre o isolamento e a 

rejeição do pai (p =.031); uma correlação entre o traço obsessivo/esquizóide e a rejeição 

do pai (p = .002);  uma correlação entre o traço obsessivo/esquizóide e a rejeição da 

mãe (p = .016) e, ainda, uma correlação (p = .042) entre a oposição/imaturidade e a 

rejeição do pai); g) as variáveis sociodemográficas e clínicas não aparentam possuir 

grande relevo para a explicação da gravidade da asma nas raparigas mas, nos rapazes, 

parece que a idade da mãe, o seu estatuto socioeconómico, os anos com asma destes 

rapazes e os estudos do pai correlacionam-se de forma estatisticamente significativa 

com a gravidade da asma; h) em relação à esquizoidia, parece que as mães das raparigas 

no nosso estudo tendem a percebê-las como menos esquizóides do que a média nacional 

existindo, além disso, uma correlação estatisticamente significativa entre a esquizoidia e 

a gravidade da asma.  

Juntando as alíneas e) e f) parece que, enquanto as raparigas tendem a associar a 

sua gravidade da asma com práticas comportamentais dos pais e à forma como os seus 

estilos defensivos são percebidos por estes e, no entanto, não associando qualquer 

prática comportamental a estilos defensivos, já ao contrário, os rapazes não tendem a 

associar a gravidade da asma a práticas comportamentais nem à forma como os seus 

estilos defensivos psicológicos são percebidos por estes mas, no entanto, tendem a 

cruzar estes dados ou seja correlacionam muito as práticas parentais com os estilos 

defensivos psicológicos. Este facto parece sugerir que as raparigas tendem a somatizar 

relativamente às práticas educativas parentais e à forma como os pais tendem a 

compreender o seu estilo psicológico, enquanto os rapazes, porventura, tenderão a 

associar mais problemas de comportamento em relação às práticas educativas parentais. 

Juntando b) e h) parece que, pelo menos em alguns casos, existe alguma problemática 

na avaliação afectiva da díade mãe-filha. Será que as mães avaliam as filhas como 

menos esquizóides, porque são elas por sua vez, mais esquizóides? Embora seja 

especulativa, esta hipótese não anda muito longe da sobreprotecção (Leal, 2012) 

observada nas mães destas crianças. Esta sobreprotecção estará porventura ligada a uma 

atitude mais funcional e menos afectiva. Não se sabe é se este traço materno é 

condicionado pela situação asmática, ou se é despoletador. Segundo Klinnert e 

colaboradores (2001), os traços maternos, nomeadamente a depressão, parecem ser 

despoletadores. 

            

 

5.3. Análises de regressão 

 

5.3.1. Introdução 

 

 Antes de passarmos às análises de regressão propriamente ditas, interessa referir 

que, devido ao facto de recorrermos à regressão logística binomial e à regressão ordinal, 

também foram efectuados alguns procedimentos estatísticos a fim de evitar alguns 

problemas estatísticos susceptíveis de ocorrerem neste tipo de análise. Marôco (2011) 

especifica três tipos de problemas que podem ocorrer: primeiro, a multicolinearidade; 

segundo, um número elevado de células e, terceiro, a reduzida dimensão da amostra 

relativamente ao número de variáveis independentes do modelo. Nesta sequência, 

devido à multicolinearidade, deixámos de lado, a variável «outras doenças». Além 

disso, as variáveis categoriais com mais de dois níveis foram recodificadas de forma a 
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serem registadas em apenas dois níveis: a variável «com quem vive» foi recodificada 

em família nuclear intacta e família reconstruída; a variável «estatuto conjugal» foi 

recodificada em tem uma relação conjugal e não tem uma relação conjugal; a variável 

«estatuto socioeconómico» em médio-inferior e médio-superior assim como a variável 

«quem preenche» foi recategorizada em mãe e outros.  

Como se pode observar na tabela 13, foram realizadas as seguintes alterações: a 

variável  “ estudos do pai” foi recodificada em categorias de 5 em 5 anos de estudo; a 

variável “idade do pai” foi recodificada em categorias de 4 em 4 anos; a variável 

“estudos da mãe” foi recodificada de 4 em 4 anos de estudo; a variável “idade da mãe” 

foi recodificada de 5 em 5 anos; a variável “quantos irmãos tem” foi recodificada de 3 

em 3 irmãos; a variável “idade da primeira crise” foi recodificada de 3 em 3 anos; a 

variável “anos com asma” foi recodificada de 2 em 2 anos; a variável “anos com asma 

sem tratamento” foi recodificada de 4 em 4 anos; a variável “idade de início de 

tratamento” foi recodificada de 2 em 2 anos; a variável “agressividade” foi recodificada 

de 4 em 4; a variável “oposição/imaturidade” foi recodificada de 8 em 8; a variável 

“hiperactividade/défice de atenção” foi recodificada de 6 em 6; a variável “depressão” 

foi recodificada de 5 em 5; a variável “problemas sociais“ foi recodificada de 6 em 6; a 

variável “queixas somáticas” foi recodificada de 6 em 6; a variável “isolamento” foi 

recodificada de 3 em 3; a variável “ansiedade “ foi recodificada de 4 em 4; a variável 

“obsessivo/esquizóide” foi recodificada em valores de 4 em 4; a variável 

“internalizante” foi recodificada de 5 em 5 assim como a variável “externalizante”. A 

variável “suporte emocional pai” foi recodificada de 10 em 10; a variável “suporte 

emocional mãe” foi recodificada de 4 em 4; a variável “rejeição pai” foi recodificada de 

6 em 6; a variável “rejeição mãe” foi recodificada de 7 em 7; a variável “controlo pai “ 

foi recodificada de 4 em 4 e a variável “controlo mãe” foi recodificada em valores de 5 

em 5. 

Na tabela 14, pode-se observar que foram realizadas as seguintes alterações: a 

variável  “ estudos do pai” foi recodificada de 5 em 5 anos de estudo; a variável “idade 

do pai” foi recodificada de 5 em 5 anos; a variável “estudos da mãe” foi recodificada de 

2 em 2 anos de estudo; a variável “idade da mãe” foi recodificada de 3 em 3 anos; a 

variável “quantos irmãos tem” foi recodificada de 2 em 2 irmãos; a variável “idade da 

primeira crise” foi recodificada de 3 em 3 anos; a variável “anos com asma” foi 

recodificada de 2 em 2 anos; a variável “anos com asma sem tratamento” foi 

recodificada de 2 em 2 anos; a variável “idade de início de tratamento” foi recodificada 

de 2 em 2 anos; a variável “agressividade” foi recodificada para de 8 em 8; a variável 

“oposição/imaturidade” foi recodificada de 5 em 5; a variável “hiperactividade/défice de 

atenção” foi recodificada de 2 em 2; a variável “depressão” foi recodificada de 10 em 

10; a variável “problemas sociais “ foi recodificada de 6 em 6; a variável “queixas 

somáticas” foi recodificada de 2 em 2; a variável “isolamento” foi recodificada de 3 em 

3; a variável “ansiedade“ foi recodificada de 3 em 3; a variável “obsessivo/esquizóide” 

foi recodificada de 4 em 4; a variável “internalizante” foi recodificada de 7 em 7; a 

variável “externalizante” foi recodificada de 8 em 8; a variável “suporte emocional pai” 

foi recodificada de 7 em 7; a variável “suporte emocional mãe” foi recodificada de 4 em 

4; a variável “rejeição pai” foi recodificada de 6 em 6; a variável “rejeição mãe” foi 

recodificada de 2 em 2; a variável “controlo pai “ foi recodificada de 4 em 4 e a variável 

“controlo mãe” foi recodificada de 5 em 5.   

Na tabela 15, temos as alterações seguintes: a variável “ estudos do pai” foi 

recodificada de 5 em 5 anos de estudo; a variável “idade do pai” foi recodificada de 5 

em 5 anos; a variável “estudos da mãe” foi recodificada de 2 em 2 anos de estudo; a 

variável “idade da mãe” foi recodificada de 5 em 5 anos; a variável “quantos irmãos 

tem” foi recodificada de 3 em 3 irmãos; a variável “idade da primeira crise” foi 

recodificada de 3 em 3 anos; a variável “anos com asma” foi recodificada de 2 em 2 

anos; a variável “anos com asma sem tratamento” foi recodificada de 3 em 3 anos; a 
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variável “idade de início de tratamento” foi recodificada de 2 em 2 anos; a variável 

“agressividade” foi recodificada de 5 em 5; a variável “oposição/imaturidade” foi 

recodificada de 15 em 15; a variável “hiperactividade/défice de atenção” foi 

recodificada de 6 em 6; a variável “depressão” foi recodificada de 5 em 5; a variável 

“problemas sociais “ foi recodificada de 3 em 3; a variável “queixas somáticas” foi 

recodificada de 6 em 6; a variável “isolamento” foi recodificada de 4 em 4; a variável 

“ansiedade “ foi recodificada de 4 em 4; a variável “obsessivo/esquizóide” foi 

recodificada de 4 em 4; a variável “internalizante” foi recodificada de 6 em 6; a variável 

“externalizante” foi recodificada de 24 em 24; a variável “suporte emocional pai” foi 

recodificada de 10 em 10; a variável “suporte emocional mãe” foi recodificada de 4 em 

4; a variável “rejeição pai” foi recodificada de 6 em 6; a variável “rejeição mãe” foi 

recodificada de 2 em 2; a variável “controlo pai “ foi recodificada de 4 em 4 e a variável 

“controlo mãe” foi recodificada de 5 em 5.   

 

 

5.3.2 Exploração das análises de regressão 

 

 A próxima fase da análise estatística constituirá numa exploração das análises de 

regressão para tentar perceber quais as variáveis que possuem um peso explicativo mais 

importante para o agravamento da asma. 

 Como tem sido usual na nossa metodologia, começaremos por uma análise de 

regressão, a nível mais geral, juntando as variáveis das hipóteses do primeiro e segundo 

estudo para rapazes e raparigas. Seguidamente, iremos aprofundar as nossas análises, 

dividindo a primeira e segunda hipóteses e os universos masculino e feminino. 

Como referido, para começar, iremos apresentar a análise de regressão categorial 

ordinal em que a variável dependente é a gravidade da asma (asma ligeira, média e 

grave), na tabela 13. Tal como se pode observar na tabela 1 do anexo 10, referente à 

regressão ordinal com a gravidade da asma dividida em 1, 2 e 3, (Model Fitting 

Information, p = .000) parece que o modelo ajustado é melhor que o modelo nulo e 

logo, pelo menos uma das variáveis independentes do modelo afeta significativamente 

as probabilidades de ocorrência das classes independentes (Mâroco, 2011). Na tabela 2 

do mesmo anexo, os p-value de ambos os testes (p = 1; p = 1) sugerem que o modelo 

que estamos a utilizar parecer ser adequado para explicar os dados. Na tabela 3 do 

anexo 10, o valor do Pseudo R Quadrado superior a .5 (Cox & Snell = .883; Nagelkerke 

= 1; McFadden = 1) também sugere que estes valores indicam uma boa capacidade do 

modelo para prever os valores da variável dependente. A matriz de classificação para 

este modelo apresentou uma percentagem de 88.88% de casos correctamente 

classificados e 11.11% de casos erradamente classificados. A tabela 13 apresenta-nos os 

contributos destas variáveis para a explicação da variável dependente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

Tabela 13. Análise de regressão categorial, ordinal, com a variável dependente 

organizada em asma ligeira, média e grave (N = 117). 

Variáveis Estimativa Erro padrão Wald G.L. Sig. Intervalo de confiança 

limite inferior limite superior 

LIMIAR 

[gravidadedaasma = 1,00] 

-10.225 520.994 .000 1 .984 -1031.355 1010.905 

[gravidadedaasma = 2,00] 3.845 520.747 .000 1 .994 -1016.801 1024.492 

ALOCAÇÃO 

[sexo=,00] 

-2.086 70.412 .001 1 .976 -140.090 135.919 

[sexo=1,00] 0a . . 0 . . . 

[idade=6,00] -58.453 490.048 .014 1 .905 -1018.930 902.024 

[idade=7,00] -44.731 326.742 .019 1 .891 -685.134 595.673 

[idade=8,00] -31.033 247.454 .016 1 .900 -516.033 453.968 

[idade=9,00] -79.346 465.933 .029 1 .865 -992.559 833.866 

[idade=10,00] -93.265 355.008 .069 1 .793 -789.069 602.539 

[idade=11,00] -72.979 236.187 .095 1 .757 -535.898 389.940 

[idade=12,00] 0a . . 0 . . . 

[escolaridade=,00] 28.346 438.919 .004 1 .949 -831.918 888.611 

[escolaridade=1,00] 26.788 740.928 .001 1 .971 -1425.404 1478.979 

[escolaridade=2,00] 39.363 172.389 .052 1 .819 -298.513 377.239 

[escolaridade=3,00] 91.474 213.258 .184 1 .668 -326.504 509.452 

[escolaridade=4,00] 83.898 184.584 .207 1 .649 -277.880 445.676 

[escolaridade=5,00] 83.365 189.366 .194 1 .660 -287.786 454.516 

[escolaridade=6,00] 0a . . 0 . . . 

[NovaQuemPreenche=,00] -17.044 197.847 .007 1 .931 -404.816 370.729 

[NovaQuemPreenche=1,00] 0a . . 0 . . . 

[nacionalidadepai=,00] -11.197 392.544 .001 1 .977 -780.570 758.175 

[nacionalidadepai=1,00] 0a . . 0 . . . 

[estatutoocupacionalpai=,00] -.071 91.446 .000 1 .999 -179.301 179.159 

[estatutoocupacionalpai=1,00] 0a . . 0 . . . 

[estatutoconjugalpai=,00] 31.501 330.013 .009 1 .924 -615.313 678.315 

[estatutoconjugalpai=1,00] 0a . . 0 . . . 

[estudosdopai5-5=1,00] 16.868 146.393 .013 1 .908 -270.057 303.793 

[estudosdopai5-5=2,00] -10.751 183.767 .003 1 .953 -370.928 349.427 

[estudosdopai5-5=3,00] -20.093 302.226 .004 1 .947 -612.445 572.260 

[estudosdopai5-5=4,00] 0a . . 0 . . . 

[idadepai4_4=1,00] 12.198 187.376 .004 1 .948 -355.052 379.447 

[idadepai4_4=2,00] 3.499 129.201 .001 1 .978 -249.730 256.728 

[idadepai4_4=3,00] -5.839 148.788 .002 1 .969 -297.459 285.780 

[idadepai4_4=4,00] -2.643 97.535 .001 1 .978 -193.808 188.522 

[idadepai4_4=5,00] 24.837 150.170 .027 1 .869 -269.490 319.164 

[idadepai4_4=6,00] 2.935 279.978 .000 1 .992 -545.812 551.683 

[idadepai4_4=7,00] 0a . . 0 . . . 

[novaESEpai=,00] -7.518 332.274 .001 1 .982 -658.764 643.728 
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Tabela 13. Análise de regressão categorial, ordinal, com a variável dependente 

organizada em asma ligeira, média e grave (N = 117), continuação da página anterior. 

[novaESEpai=1,00] 0a . . 0 . . . 

[nacionalidademãe=,00] 32.333 237.491 .019 1 .892 -433.141 497.807 

[nacionalidademãe=1,00] 0a . . 0 . . . 

[estatutoocupacionalmãe=,00] -21.781 117.213 .035 1 .853 -251.513 207.952 

[estatutoocupacionalmãe=1,00] 0a . . 0 . . . 

[estatutoconjugalmãe=,00] -113.983 343.721 .110 1 .740 -787.664 559.698 

[estatutoconjugalmãe=1,00] 0a . . 0 . . . 

[novaESEmãe=,00] -53.643 130.460 .169 1 .681 -309.341 202.054 

[novaESEmãe=1,00] 0a . . 0 . . . 

[estudosdamae4-4=1,00] 40.809 394.773 .011 1 .918 -732.932 814.549 

[estudosdamae4-4=2,00] 20.731 173.668 .014 1 .905 -319.652 361.115 

[estudosdamae4-4=3,00] 30.908 98.776 .098 1 .754 -162.688 224.505 

[estudosdamae4-4=4,00] 0a . . 0 . . . 

[idadedamãe5-5=1,00] -55.816 220.178 .064 1 .800 -487.358 375.726 

[idadedamãe5-5=2,00] -43.154 469.756 .008 1 .927 -963.860 877.551 

[idadedamãe5-5=3,00] -22.277 204.221 .012 1 .913 -422.543 377.989 

[idadedamãe5-5=4,00] -43.844 243.325 .032 1 .857 -520.753 433.065 

[idadedamãe5-5=5,00] -49.750 376.401 .017 1 .895 -787.483 687.983 

[idadedamãe5-5=6,00] 0a . . 0 . . . 

[novacomquemvive=,00] 49.896 393.188 .016 1 .899 -720.738 820.529 

[novacomquemvive=1,00] 0a . . 0 . . . 

[temirmãos=1,0] 2.451 50.470 .002 1 .961 -96.468 101.369 

[temirmãos=2,0] 0a . . 0 . . . 

[quantossao3em3=1,00] 1.907 72.053 .001 1 .979 -139.314 143.128 

[quantossao3em3=2,00] 0a . . 0 . . . 

[primeira_3_em_3=1,00] 7.067 290.276 .001 1 .981 -561.863 575.997 

[primeira_3_em_3=2,00] 24.347 181.061 .018 1 .893 -330.526 379.221 

[primeira_3_em_3=3,00] 11.813 204.212 .003 1 .954 -388.436 412.062 

[primeira_3_em_3=4,00] 0a . . 0 . . . 

[anoscomasma2_2=1,00] 50.139 803.608 .004 1 .950 -1524.903 1625.182 

[anoscomasma2_2=2,00] 28.923 582.006 .002 1 .960 -1111.787 1169.633 

[anoscomasma2_2=3,00] 22.632 384.258 .003 1 .953 -730.499 775.763 

[anoscomasma2_2=4,00] 15.572 242.008 .004 1 .949 -458.755 489.899 

[anoscomasma2_2=5,00] 14.169 84.656 .028 1 .867 -151.754 180.092 

[anoscomasma2_2=6,00] 0a . . 0 . . . 

[anosC/asmaS/trat4-4=1,00] -47.502 381.176 .016 1 .901 -794.593 699.589 

[anosC/asmaS/trat4-4=2,00] -4.795 232.074 .000 1 .984 -459.651 450.061 

[anosC/asmaS/trat4-4=3,00] 0a . . 0 . . . 

[idadeiniciotrat2-2=1,00] 42.065 958.351 .002 1 .965 -1836.268 1920.399 

[idadeiniciotrat2-2=2,00] 7.842 728.215 .000 1 .991 -1419.434 1435.117 

[idadeiniciotrat2-2=3,00] 1.593 616.867 .000 1 .998 -1207.443 1210.629 

[idadeiniciotrat2-2=4,00] -3.579 194.485 .000 1 .985 -384.763 377.605 

[idadeiniciotrat2-2=5,00] 8.950 118.760 .006 1 .940 -223.815 241.714 
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Tabela 13. Análise de regressão categorial, ordinal, com a variável dependente 

organizada em asma ligeira, média e grave (N = 117) continuação da página anterior. 

[idadeiniciotrat2-2=6,00] 0a . . 0 . . . 

[agressividade4em4=1,00] 98.902 324.465 .093 1 .761 -537.037 734.842 

[agressividade4em4=2,00] 80.540 471.122 .029 1 .864 -842.843 1003.923 

[agressividade4em4=3,00] 0a . . 0 . . . 

[oposicaoimaturidade8-8=1,00] 59.969 221.060 .074 1 .786 -373.301 493.239 

[oposicaoimaturidade8-8=2,00] 71.485 442.584 .026 1 .872 -795.963 938.934 

[oposicaoimaturidade8-8=3,00] 0a . . 0 . . . 

[hiperactD/atenção6-6=1,00] -31.564 91.050 .120 1 .729 -210.019 146.890 

[hiperactD/atenção6-6=2,00] 0a . . 0 . . . 

[depressão5em5=1,00] -29.068 213.216 .019 1 .892 -446.964 388.828 

[depressão5em5=2,00] -73.431 262.729 .078 1 .780 -588.370 441.507 

[depressão5em5=3,00] 0a . . 0 . . . 

[problemassociais6-6=1,00] .491 153.449 .000 1 .997 -300.263 301.244 

[problemassociais6-6=2,00] 0a . . 0 . . . 

[queixassomaticas6-6=1,00] -5.936 416.091 .000 1 .989 -821.460 809.589 

[queixassomaticas6-6=2,00] 0a . . 0 . . . 

[isolamentonovo3em3=1,00] -17.922 404.629 .002 1 .965 -810.980 775.137 

[isolamentonovo3em3=2,00] .347 349.702 .000 1 .999 -685.056 685.750 

[isolamentonovo3em3=3,00] 0a . . 0 . . . 

[ansiedade4em4=1,00] -88.852 331.664 .072 1 .789 -738.901 561.197 

[ansiedade4em4=2,00] -68.100 389.215 .031 1 .861 -830.946 694.747 

[ansiedade4em4=3,00] 0a . . 0 . . . 

[obsessicoesqui4-4=1,00] 13.718 384.227 .001 1 .972 -739.353 766.789 

[obsessicoesqui4-4=2,00] 0a . . 0 . . . 

[externalizante5em5=1,00] -56.757 384.664 .022 1 .883 -810.685 697.170 

[externalizante5em5=2,00] -66.990 344.747 .038 1 .846 -742.682 608.701 

[externalizante5em5=3,00] -78.593 389.022 .041 1 .840 -841.062 683.877 

[externalizante5em5=4,00] -43.286 159.784 .073 1 .786 -356.457 269.886 

[externalizante5em5=5,00] 0a . . 0 . . . 

[internalizante5em5=1,00] 91.447 972.815 .009 1 .925 -1815.236 1998.130 

[internalizante5em5=2,00] 70.770 860.747 .007 1 .934 -1616.264 1757.803 

[internalizante5em5=3,00] 78.199 687.011 .013 1 .909 -1268.317 1424.716 

[internalizante5em5=4,00] 77.421 523.289 .022 1 .882 -948.207 1103.049 

[internalizante5em5=5,00] 0a . . 0 . . . 

[suporteemociopai10-10=1,00] 127.205 640.553 .039 1 .843 -1128.256 1382.665 

[suporteemociopai10-10=2,00] 38.201 362.067 .011 1 .916 -671.437 747.840 

[suporteemociopai10-10=3,00] -5.205 102.608 .003 1 .960 -206.313 195.904 

[suporteemociopai10-10=4,00] 0a . . 0 . . . 

[supemocmae4em4=1,00] -53.590 453.143 .014 1 .906 -941.735 834.554 

[supemocmae4em4=2,00] -48.764 351.083 .019 1 .890 -736.873 639.345 

[supemocmae4em4=3,00] -24.578 482.360 .003 1 .959 -969.985 920.830 

[supemocmae4em4=4,00] -35.393 295.189 .014 1 .905 -613.953 543.167 

[supemocmae4em4=5,00] -27.791 227.609 .015 1 .903 -473.896 418.314 
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Tabela 13. Análise de regressão categorial, ordinal, com a variável dependente 

organizada em asma ligeira, média e grave (N = 117) continuação da página anterior. 

[supemocmae4em4=6,00] 2.026 215.945 .000 1 .993 -421.217 425.270 

[supemocmae4em4=7,00] -16.907 73.917 .052 1 .819 -161.782 127.968 

[supemocmae4em4=8,00] 0a . . 0 . . . 

[rejpai6em6=1,00] 38.279 481.617 .006 1 .937 -905.674 982.232 

[rejpai6em6=2,00] 13.826 377.877 .001 1 .971 -726.800 754.452 

[rejpai6em6=3,00] 0a . . 0 . . . 

[rejeiçaomae7em7=1,00] -35.608 140.078 .065 1 .799 -310.157 238.940 

[rejeiçaomae7em7=2,00] 0a . . 0 . . . 

[contpai4emem4=1,00] 15.643 368.793 .002 1 .966 -707.178 738.464 

[contpai4emem4=2,00] -26.629 308.776 .007 1 .931 -631.819 578.562 

[contpai4emem4=3,00] 2.276 210.106 .000 1 .991 -409.524 414.075 

[contpai4emem4=4,00] -10.979 242.042 .002 1 .964 -485.372 463.414 

[contpai4emem4=5,00] -26.055 210.151 .015 1 .901 -437.943 385.834 

[contpai4emem4=6,00] 0a . . 0 . . . 

[contmae5em5=1,00] 51.670 371.221 .019 1 .889 -675.909 779.249 

[contmae5em5=2,00] 6.852 181.592 .001 1 .970 -349.062 362.766 

[contmae5em5=3,00] 15.936 226.050 .005 1 .944 -427.114 458.987 

[contmae5em5=4,00] 20.854 189.593 .012 1 .912 -350.742 392.451 

[contmae5em5=5,00] 0a . . 0 . . . 

 

Apesar de o modelo estatístico parecer ser adequado para explicar a variável 

dependente, como se pode observar, na regressão ordinal onde a gravidade da asma é 

dividida entre ligeira, média e grave, as nossas variáveis independentes não apresentam 

contribuições significativas para a explicação da asma alérgica infantil. 

Sendo assim, optámos por uma regressão logística binária cuja variável 

dependente associa as classificações ligeiras e média, opondo-as à asma classificada 

como grave, como se pode observar na tabela 14. Na tabela 4 do anexo 10, o valor p = 

.000 no Omnibus test of Model Coefficients propõe que pelo menos uma variável 

independente no modelo tem valor preditivo sobre a variável dependente (Mâroco, 

2011). Na tabela 5 do mesmo anexo, pode confirmar-se que os valores indicam uma boa 

capacidade do modelo para prever os valores da variável dependente (Cox & Snell = 

.699; Nagelkerke = 1;). A matriz de classificação demonstrou que este modelo prediz 

correctamente 82.9% dos casos, sendo que 16.1 % dos casos foram mal classificados. 

 

Na tabela 14, podemos então observar os valores de cada variável face à variável 

dependente. 
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Tabela 14. Análise de regressão logística binária com a variável dependente dividida 

entre asma ligeira e média vs. grave (N = 117).  

 

Variáveis        B Erro Padrão Wald G.L. Sig. Exp(B) 

sexo -39.570 19187.462 .000 1 .998 .000 

idade 52.474 37247.599 .000 1 .999 61525772764347410 

escolaridade -47.552 27476.220 .000 1 .999 .000 

novaquempreenche 46.198 52980.965 .000 1 .999 11576512389178530 

nacionalidadepai 20.834 101385.501 .000 1 1.000 1117110631.009 

estatutoocupacionalpai 1.813 72066.523 .000 1 1.000 6.131 

estatutoconjugalpai 18.208 35535.439 .000 1 1.000 80880136.368 

novaESEpai -40.525 74470.143 .000 1 1.000 .000 

nacionalidademãe -4.478 86251.677 .000 1 1.000 .011 

estatutoocupacionalmãe -8.152 48121.399 .000 1 1.000 .000 

novaESEmãe 33.144 147129.418 .000 1 1.000 247905063294647.40 

novacomquemvive -41.703 39672.425 .000 1 .999 .000 

idadedopaicincoemcinco 24.578 26702.077 .000 1 .999 47227037591.744 

idadedamãe3em3 -14.106 6163.336 .000 1 .998 .000 

estudosdamãedoisemdois 3.768 11899.301 .000 1 1.000 43.297 

temirmaãos 25.858 34671.218 .000 1 .999 169897402833.296 

quantossâodoisemdois 28.726 38260.743 .000 1 .999 2987795452047.011 

estudosdopaicincoemcinco 6.876 23985.952 .000 1 1.000 968.963 

idadeiniciotratamentdoisemdois 14.958 27768.861 .000 1 1.000 3134750.957 

anoscomasma3m3 15.904 37282.662 .000 1 1.000 8070088.691 

anosC/asmaS/tratamento2-2 -24.453 41046.138 .000 1 1.000 .000 

primeira_3_em_3 -37.372 73891.662 .000 1 1.000 .000 

agressividadeoitoemoito -10.759 77594.255 .000 1 1.000 .000 

oposiçaoimaturidadecincoemcin 8.609 30879.841 .000 1 1.000 5478.484 

hiperactideficeatençaodosiemdo 6.151 7618.002 .000 1 .999 469.136 

depressãodezemdez 91.714 83917.019 .000 1 .999 6.772E+39 

queixassomaticasdoisemdois 7.429 35778.202 .000 1 1.000 1684.583 

problemassociaisseisemseis 34.689 25528.736 .000 1 .999 1162591465962091.0 

isolamentotresemtres 1.574 26515.311 .000 1 1.000 4.827 

ansiedadetresemtres 23.403 67346.829 .000 1 1.000 14587779730.341 

obsessicoesquiquatroeemquatro 47.295 79246.183 .000 1 1.000 34675265137789110 

internalizante7em7 -27.765 44136.163 .000 1 .999 .000 

externalizante8em8 -23.855 40005.396 .000 1 1.000 .000 

suporemocimae4em4 4.800 12886.135 .000 1 1.000 121.512 

suporrteemocionalpai7em7 8.132 15546.728 .000 1 1.000 3400.655 

rejpai6em6 -5.003 34501.198 .000 1 1.000 .007 

rejmae2em2 17.997 16465.671 .000 1 .999 65466193.338 

contpai4em4 -11.316 32759.899 .000 1 1.000 .000 

contromae5em5 -6.198 33655.103 .000 1 1.000 .002 

 Constant     -644.695      287726.863      .000        1     .998                               .000 
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Como se pode observar, também nesta análise, as variáveis independentes não 

dão contributos significativos para explicar a variância da variável dependente. Assim, 

apesar de o modelo estudado parecer ser adequado para explicar os valores da variável 

dependente, continuamos a tentar encontrar variáveis que sobressaiam na tentativa de 

explicar a variável dependente.  

 

Na próxima análise de regressão, na tabela 15, iremos proceder a uma análise em 

que a gravidade da asma é categorizada em ligeira vs. média e grave. A escolha desta 

opção tem consequências metodológicas importantes. Em primeiro lugar, o que vai 

ocorrer é a oposição da parte mais saudável da nossa amostra face à parte menos 

saudável. É possível que os aspectos psicológicos em causa se tornem mais nítidos 

quando trabalhamos em separado aquelas crianças cuja vida sintomática apresenta um 

percurso mais benigno. Uma das coisas que pode contribuir para este percurso menos 

patológico pode relacionar-se com uma resposta mais favorável à intervenção 

biomédica. Outra realidade que pode estar a trabalhar de forma silenciosa neste contexto 

poderá relacionar-se com uma contribuição menos pesada dos factores hereditários. 

Finalmente, não é de excluir a possibilidade de factores presentes tanto no ambiente 

físico como no ambiente social actuarem de forma mais saudável do que aquilo que 

ocorre no grupo que reúne os casos diagnosticados como pertencendo ao escalão médio 

ou ao escalão grave.    

 

Outro aspecto a ser tido em conta nesta opção diz respeito ao equilíbrio 

numérico entretanto gerado. Neste sentido, a dicotomia “asma ligeira vs. asma média e 

asma grave” gera um confronto em que os dois grupos em causa são numericamente 

mais aproximados; 37.6% vs. 62.39%. Se pensarmos que na primeira regressão 

tínhamos três grupos em confronto (37.6%; 36.75% e 25.64%) e que na segunda 

regressão tínhamos dois grupos em confronto (74.35% e 25.64%), pode perceber-se que 

a opção agora assumida é claramente mais funcional. 

 

 Na tabela 4 do anexo 10, o valor p = .000 no Omnibus test of Model 

Coefficients propõe que pelo menos uma variável independente no modelo tem valor 

preditivo sobre a variável dependente (Mâroco, 2011). Na tabela 8 do mesmo anexo, os 

valores de Cox e Snell = .410 e Nagelkerke = .554 sugerem que o modelo possui uma 

boa capacidade para prever os valores da variável dependente. Na matriz de 

classificação podemos observar que esta análise de regressão conseguiu prever 92% dos 

casos, sendo que 8% foram mal classificados. 

 

Na tabela 15, encontramos os valores das variáveis independentes relativamente 

à variável dependente.  
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Tabela 15. Análise de regressão logística binária com a variável dependente dividida 

entre asma ligeira vs. média e grave (N = 117). 

 

Variáveis B Erro Padrão Wald G.L. Sig. Exp(B) 

sexo -.432 .761 .322 1 .570 .649 

idade 1.079 .967 1.245 1 .264 2.942 

escolaridade -1.570 .854 3.383 1 .066 .208 

novaquempreenche -.247 .982 .063 1 .802 .781 

idadedopaicincoemcinco -.193 .306 .397 1 .528 .824 

estudosdopaicincoemcinco -2.396 .729 10.811 1 .001* .091 

nacionalidadepai 4.117 2.484 2.746 1 .097 61.348 

estatutoocupacionalpai .714 1.269 .316 1 .574 2.042 

estatutoconjugalpai -31.191 40193.020 .000 1 .999 .000 

novaESEpai 2.939 1.618 3.299 1 .069 18.896 

idadedamãecincoemcinco .046 .385 .015 1 .904 1.048 

estudosdamãedoisemdois 1.009 .399 6.396 1 .011* 2.742 

nacionalidademãe .467 2.132 .048 1 .827 1.595 

estatutoocupacionalmãe 1.772 .890 3.967 1 .046* 5.881 

estatutoconjugalmãe 31.273 40193.020 .000 1 .999 38164386647024.880 

novaESEmãe -.260 1.327 .038 1 .845 .771 

novacomquemvive -1.478 1.305 1.282 1 .257 .228 

temirmaãos -.466 .812 .330 1 .566 .627 

irmãos_de_3_em_3 2.014 1.218 2.734 1 .098 7.493 

primeira_3_em_3 2.530 1.305 3.760 1 .052 12.555 

anoscomasmadoisemdois 1.679 .962 3.045 1 .081 5.363 

anosC/asmaS/trata3-3 .334 1.292 .067 1 .796 1.397 

idadeiniciotratamento2-2 -.398 .757 .276 1 .599 .672 

agressividade5_em_5 1.013 1.485 .465 1 .495 2.753 

oposimatu15_15 4.121 1.802 5.233 1 .022* 61.632 

hiperdatençãoseisemseis 2.615 1.762 2.201 1 .138 13.661 

depressãocincoemcinco -.698 1.377 .257 1 .612 .497 

problemassocisis3em3 .998 .733 1.854 1 .173 2.712 

queixassomaticas6em6 4.050 2.856 2.011 1 .156 57.392 

isolamento4em4 -.597 .918 .423 1 .516 .551 

ansiedade4em4 .277 1.020 .074 1 .786 1.319 

obseesqui4em4 2.231 2.020 1.220 1 .269 9.311 

intern6em6 -.784 .782 1.006 1 .316 .457 

extern24em24 -4.151 2.899 2.050 1 .152 .016 

supemocpai10em10 -1.139 .818 1.935 1 .164 .320 

suporemocimae4em4 1.014 .445 5.194 1 .023* 2.757 

rejepai6em6 -1.712 1.117 2.347 1 .126 .181 

rejemae2em2 .934 .432 4.671 1 .031* 2.545 

contpai4emem4 -.107 .604 .032 1 .859 .898 

contmae5em5 -1.334 .824 2.622 1 .105 .263 

Constant         -22.306                9.958       5.018        1 .025                          .000 

* Correlação significativa (p < .05, unidireccional) 
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Como se pode observar nesta análise, existem algumas variáveis independentes 

que contribuem significativamente para a explicação da variável dependente: estudos do 

pai (p = .001), estudos da mãe (p = .011), estatuto ocupacional da mãe (p = .046), 

oposição/imaturidade (p = .022), apoio emocional da mãe (p = .023) e rejeição da mãe 

(p = .031). Além disso, a escolaridade da criança (p = .066), a nacionalidade do pai (p = 

.097), o estatuto socioeconómico do pai (p = .069), o número de irmãos (p = .098), a 

idade da primeira crise (p = .052) e o número de anos com asma (p = .081) apresentam 

valores próximos da significância. 

 

Parece pois que, quando se trata de estudar a asma alérgica infantil, o modelo 

mais discriminativo surge quando se divide a asma em ligeira vs. média e grave. 

 

Com base nesta redistribuição da nossa amostra, iremos testar as hipóteses do 

nosso estudo.  

 

 

5.3.3. Testagem das hipóteses do primeiro estudo 

 

 Relativamente ao conjunto das hipóteses específicas do primeiro estudo, apenas 

duas conseguiram alcançar uma confirmação parcial. Concretamente, a hipótese 

específica 1, que antecipava uma contribuição significativa das variáveis relacionadas 

com o apoio emocional parental, apresenta, na última análise de regressão, um valor 

significativo para a percepção da criança face ao apoio emocional materno. Outra 

hipótese que atingiu a confirmação parcial é a hipótese específica 2. Esta antecipava 

uma contribuição significativa para as variáveis relacionadas com a rejeição parental. 

Tal verificou-se na percepção da criança face à rejeição materna. Finalmente, neste 

primeiro estudo, as restantes hipóteses não puderam ser confirmadas nem parcialmente, 

nem globalmente, pelo que foram, rejeitadas.  

 

 

5.3.4. Testagem das hipóteses do segundo estudo 

 

Relativamente ao conjunto das hipóteses específicas do segundo estudo, apenas 

a primeira hipótese pôde ser confirmada. Esta antecipava uma contribuição significativa 

da variável percepção parental sobre a oposição/imaturidade da criança para a 

explicação da gravidade da asma. De facto, esta variável é a única que apresenta um 

valor significativo (p = .022) para a explicação da variável dependente.  

 

 

5.4. Análises de regressão dos dois estudos separadamente, em função do género dos 

participantes 

 

 Depois de testadas as hipóteses dos dois estudos agrupando as respectivas 

variáveis e juntando rapazes e raparigas, parece-nos importante referir que foi 

codificando a variável dependente em ligeira vs. média e grave que conseguimos 

alguma confirmação das nossas hipóteses. Este resultado pode ser interpretado de várias 

maneiras. No entanto, cremos que a junção de muitas variáveis e categorias tende a 

confundir os resultados. Nesse sentido, optámos por fazer análises de regressão mais 

específicas. Os critérios para essa especificação advieram de duas fontes: em primeiro 

lugar, a estatística descritiva. Como tínhamo-nos vindo a perceber da estatística 

descritiva, o factor sexo parece ser bastante importante. Assim, decidimos dividir a 

nossa população tendo em conta o sexo das crianças. Em segundo lugar, pareceu-nos, 
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desde o princípio, que a percepção dos pais (ICCP) deveria ser analisada em confronto 

com a percepção dos filhos (EMBU-C). Nesse sentido, resolvemos separar as hipóteses 

do primeiro e do segundo estudo. Assim, começaremos pela amostra feminina e depois 

passaremos à amostra masculina, submetendo os respectivos dados a análises de 

regressão findas as quais passaremos à testagem das hipóteses do primeiro estudo e, 

seguidamente, do segundo estudo. 

 

 

5.4.1. Análises de regressão do primeiro estudo 

 

 Começaremos então a exploração das nossas hipóteses com as análises de 

regressão referentes ao primeiro estudo e executadas apenas com os dados da amostra 

feminina. 

 

5.4.1.1. Análises de regressão do primeiro estudo para raparigas 

  

 No intuito de percebermos melhor a interacção entre variáveis, elaborámos uma 

regressão ordinal para raparigas, sobre as hipóteses do primeiro estudo. Assim, na tabela 

10 do anexo 10, pode-se perceber que o modelo utilizado é adequado para explicar os 

dados (Model Fitting Information, p = .037). Na tabela 11 do anexo 10 pode-se perceber 

que este modelo também indica uma boa capacidade para prever os valores da variável 

dependente (Cox  Snell = .585; Nagelkerke = .659; McFadden = .403). A matriz de 

regressão considerou uma previsão de casos bem classificados de 100%. 

 

Na tabela 16, pode observar-se a análise de regressão, realizada com os dados da 

amostra feminina, em relação ao primeiro estudo, em que a variável dependente é a 

gravidade da asma (asma ligeira, asma média e asma grave). 

 

 

 

Tabela 16. Análise de regressão, raparigas (N = 50); Variáveis Independentes - EMBU-C e 

estilo Internalizante e Externalizante; Variável Dependente - gravidade da asma. 
Variáveis  Estimativa Desvio-

padrão 

Wald G.L.    Sig. Intervalo de confiança 

95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Gravidade da asma = 1 26.698 13.178 4.105 1 .043* .870 52.527 

Gravidade da asma = 2 29,419 13.359 4.849 1 .028* 3.235 55.603 

Idade 4.146 2.100 3.987 1 .048* .030 8.262 

Escolaridade -3.036 1.851 2.690 1 ,101 -6.663 .592 

Idade da figura parental 

masculina 

.190 .107 3.172 1 .075 -.019 .400 

Estudos da figura parental 

masculina 

.372 .256 2.111 1 .146 -.130 .873 

Idade da figura parental 

feminina 

-.596 .186 10.242 1 .001* -.961 -.231 

Estudos da figura parental 

feminina 

.297 .237 1.572 1 .210 -.167 .761 

Quantos irmãos tem 1.738 1.400 1.541 1 .214 -1.006 4.483 

Quantos irmãos do sexo 

masculino 

1.060 1.354 .613 1 .434 -1.594 .3714 

Quantos irmãos do sexo 

feminino 

0ª   0    

Idade da primeira crise 

asmática 

-.374 .199 3.529 1 .060 -.765 .016 

Tempo de tratamento  .087 .234 .138 1 .710 -.371 .545 

Idade do início do tratamento 0ª   0    

Anos com asma 0ª   0    

Anos com asma sem 

tratamento 

0ª   0    
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Tabela 16. Análise de regressão, raparigas (N = 50); Variáveis Independentes - EMBU-C e 

estilo Internalizante e Externalizante; Variável Dependente - gravidade da asma (cont.). 

* Correlação significativa (p < .05, unidireccional). 

 

Como se pode observar na análise de regressão operada sobre as variáveis 

sociodemográficas, clínicas, do EMBU-C e dos estilos internalizante e externalizante do 

ICCP, a fim de explicar a variância da gravidade da asma somente nas raparigas, 

reparamos que temos três variáveis com um contributo estatisticamente significativo: 

«idade» (p = .048), «idade da figura parental feminina» (p = .001) e «suporte emocional 

da figura parental feminina» (p = .025). Além disso, com um valor positivo interessante, 

Estilo internalizante .013 .142 .008 1 .928 -.266 .292 

Estilo externalizante -.099 -163 .365 1 .545 -.418 .221 

Suporte emocional do pai -.038 .109 .121 1 .728 -.253 .176 

Suporte emocional da mãe .379 .170 4.992 1 .025* .047 .711 

Rejeição do pai -.375 .403 .865 1 .352 -1.165 .415 

Rejeição da mãe .792 .435 3.321 1 .068 -.060 1.644 

Tentativa de controlo do pai .137 .425 .104 1 .747 -.696 .970 

Tentativa de controlo da mãe -.610 .504 1.466 1 .226 -1.599 .378 

Quem preenche = 0 -4.606 2.633 3.061 1 .080 -9.767 .554 

Quem preenche = 1 0ª   0    

Com quem vive = 0 .340 2.970 .013 1 .909 -5.481 6.160 

Com quem vive = 1 0ª   0    

Figura parental masculina = 0 19.522 9.987 3.821 1 .051 -.052 39.095 

Figura parental masculina = 1 0ª   0    

Nacionalidade da figura 

parental masculina = 0 

-3.844 4.821 .636 1 .425 -13.294 5.605 

Nacionalidade da figura 

parental masculina = 1 

0ª   0    

Estatuto ocupacional da 

figura parental masculina = 0  

2.465 3.516 .491 1 .483 -4.426 9.356 

Estatuto ocupacional da 

figura parental masculina = 1 

0ª   0    

Estatuto conjugal da figura 

parental masculina = 0 

0ª   0    

Estatuto conjugal da figura 

parental masculina = 1 

0ª   0    

Estatuto socioeconómico da 

figura parental masculina = 0 

5.561 4.269 1.697 1 .193 -2.806 13.928 

        

Estatuto socioeconómico da 

figura parental masculina = 1 

0ª   0    

Figura parental feminina = 0 -7.453 .000  1    

Figura parental feminina = 1 0ª   0    

Nacionalidade da figura 

parental feminina = 0 

4.362 3.930 1.232 1 .267 -3.340 12.064 

Nacionalidade da figura 

parental feminina = 1 

0ª   0    

Estatuto ocupacional da 

figura parental feminina = 0 

.135 1.727 .006 1 .938 -3.249 3.519 

Estatuto ocupacional da 

figura parental feminina = 1 

0ª   0    

Estatuto conjugal da figura 

parental feminina = 0 

0ª   0    

Estatuto conjugal da figura 

parental feminina = 1 

0ª   0    

Estatuto socioeconómico da 

figura parental feminina = 0 

-5.514 3.808 2.097 1 .148 -12.976 1.949 

Estatuto socioeconómico da 

figura parental feminina = 1 

0ª   0    

Tem irmãos = 1 -1.618 1.654 .957 1 .328 -4.861 1.624 

Tem irmãos = 2               0ª       0    
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temos: «idade da figura parental masculina» (p = .075), «rejeição da figura parental 

feminina» (p = .068), «quem preenche» (p = .080), «idade da primeira crise» (p = .060) 

e «figura parental masculina» (p = .051), ficando esta última, muito perto da 

significância estatística.  

 

5.4.1.2. Testagem das hipóteses do primeiro estudo para raparigas 

 

A primeira hipótese, relativa à possibilidade de o apoio emocional parental 

percepcionado pela criança asmática oferecer um contributo significativo para a 

explicação da variância da gravidade da asma infantil, é parcialmente confirmada: 

«suporte emocional da figura parental feminina» (p = .025).  

A segunda hipótese, relativa à possibilidade de a rejeição parental percepcionada 

pela criança asmática oferecer um contributo significativo para a explicação da 

variância da gravidade da asma infantil, não é confirmada, uma vez que apenas se 

obtêm valores quase significativos: «rejeição da figura parental feminina» (p = .068). 

A terceira hipótese, relativa à possibilidade de o controlo parental percepcionado 

pela criança asmática oferecer um contributo significativo para a explicação da 

variância da gravidade da asma infantil, também não é confirmada: «tentativa de 

controlo da figura parental feminina» (p = .226) e «tentativa de controlo da figura 

parental masculina» (p = .747).  

           A quarta hipótese, relativa à possibilidade de o estilo internalizante 

percepcionado pelos pais das crianças asmáticas possuir um efeito significativo na 

explicação da variância da gravidade da asma infantil, de igual modo, não é confirmada 

(p = .928). 

           A quinta hipótese, relacionada com a possibilidade de o estilo externalizante 

percepcionado pelos pais das crianças asmáticas possuir um efeito significativo na 

explicação da variância da gravidade da asma infantil, tal como as quatro últimas 

hipóteses, não é confirmada (p = .545). 

 

5.4.1.3. Análises de regressão do primeiro estudo para rapazes 

 

 No que respeita à regressão ordinal elaborada sobre a amostra masculina, 

percebemos, através da tabela 12 do anexo 10 que o modelo em causa parece adequado 

para explicar os dados (Model Fitting Information, p = .039). O mesmo modelo também 

parece possuir uma boa capacidade para prever os valores da variável dependente (Cox 

& Snell = .498; Nagelkerke = .572; McFadden = .336), conforme observado na tabela 

13 do anexo 10. A matriz de regressão considerou uma previsão de casos bem 

classificados de 100%. 

 

Na tabela seguinte, pode observar-se a análise de regressão realizada com os 

dados da amostra masculina, em que a variável dependente é a gravidade da asma 

dividida em asma ligeira, asma média e asma grave.    

 

Tabela 17. Análise de regressão, rapazes (N = 67); Variáveis Independentes  - EMBU-C 

e estilos Internalizante e Externalizante; Variável Dependente - gravidade da asma. 
Variáveis Estimativa Desvio-

padrão 

Wald G.L. Sig. Intervalo de 

confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

gravidade da asma =1,00 4.954 7.018 .498 1 .480 -8.801 18.709 

gravidade da asma =2,00 8.300 7.107 1.364 1 .243 -5.629 22.230 

idade 1.108 .762 2.112 1 .146 -.386 2.602 

escolaridade -.585 .738 .627 1 .428 -2.031 .862 

idade da figura parental .082 .070 1.381 1 .240 -.055 .219 
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Tabela 17. Análise de regressão, rapazes (N = 67); Variáveis Independentes  - EMBU-C 

e estilos Internalizante e Externalizante; Variável Dependente - gravidade da asma 

(cont.) 

masculina 

estudos da figura parental 

masculina 

-.335 .148 5.144 1 .023
* 

-.625 -.046 

idade da figura parental 

feminina 

-.005 .088 .004 1 .950 -.178 .167 

estudos da figura parental 

feminina 

.265 .166 2.552 1 .110 -.060 .591 

quantos irmãos tem .704 .614 1.318 1 .251 -.498 1.907 

quantos irmãos do sexo 

masculino 

.045 .685 .004 1 .948 -1.298 1.388 

quantos irmãos do sexo 

feminino 

0ª   0    

idade da primeira crise da 

asma 

.019 .178 .012 1 .914 -.330 .369 

tempo de tratamento  .098 .189 .269 1 .604 -.272 .468 

idade do início do 

tratamento 

0ª   0    

anos com asma 0ª   0    

anos com asma sem 

tratamento 

0ª   0    

estilo internalizante .005 .077 .005 1 .943 -.145 .156 

estilo externalizante .005 .059 .008 1 .928 -.110 -.120 

suporte emocional do pai .267 .182 2.164 1 .141 -.089 .623 

suporte emocional da mãe -.428 .202 4.476 1 .034* -.825 -.031 

rejeição do pai .055 .266 .042 1 .837 -.467 .576 

rejeição da mãe .062 .291 .046 1 .831 -.509 .633 

tentativa de controlo do pai .107 .245 .190 1 .663 -.374 .588 

tentativa de controlo da 

mãe 

-.112 .245 .209 1 .647 -.593 -.369 

quem preenche=00 -.155 1.100 .020 1 .888 -2.311 -.2001 

quem preenche=1,00 0ª   0    

com quem vive=00 .979 1.398 .490 1 .484 -.1762 3.720 

com quem vive=1,00 0ª   0    

figura parental 

masculina=00 

-.416 2.109 .039 1 .844 -4.549 3.718 

figura parental masculina 

=1,00 

0ª   0    

nacionalidade da figura 

parental masculina=00 

-3.423 2.111 2.629 1 .105 -7.561 .715 

nacionalidade da figura 

parental masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto ocupacional da 

figura parental 

masculina=00    

-.695 1.370 .257 1 .612 -3.380 1.991 

estatuto ocupacional da 

figura parental 

masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto conjugal da figura 

parental masculina=00 

4.234 2.973 2.029 1 .154 -1.592 10.061 

estatuto conjugal da figura 

parental masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto socioeconómico 

da figura parental 

masculina=00 

-2.342 1.456 2.586 1 .108 -5.195 .512 

estatuto socioeconómico 

da figura parental 

0ª   0    
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* Correlação significativa (p < .05, unidireccional). 

 
          Em relação à análise de regressão operada sobre as variáveis sociodemográficas, 

clínicas, do EMBU-C e dos estilos internalizante e externalizante do ICCP, a fim de 

explicar a variância da gravidade da asma nos rapazes, observa-se que as variáveis que 

concorrem com um peso estatisticamente significativo são os «estudos da figura 

parental masculina» (p = .023) e «suporte emocional da mãe» p = .034). Já a variável 

«estatuto socioeconómico da mãe» concorre com um valor estatisticamente interessante 

(p = .056). 
 

5.4.1.4. Testagem das hipóteses do primeiro estudo para rapazes 

 

A primeira hipótese, que se refere à possibilidade de o apoio emocional parental 

percepcionado pela criança asmática oferecer um contributo significativo para a 

explicação da variância da gravidade da asma infantil, é parcialmente confirmada; para 

a variável «suporte emocional da figura parental feminina» temos um valor significativo 

(p = .034) enquanto na variável «suporte emocional da figura parental masculina» se 

passa o contrário (p = .131).  

A segunda hipótese, que se relaciona com a possibilidade de a rejeição parental 

percepcionada pela criança asmática oferecer um contributo significativo para a 

explicação da variância da gravidade da asma infantil, não é confirmada: «rejeição da 

figura parental feminina» (p = .831) e «rejeição da figura parental masculina» (p =  

.837).  

A terceira hipótese, que se refere à possibilidade de o controlo parental 

percepcionado pela criança asmática oferecer um contributo significativo para a 

explicação da variância da gravidade da asma infantil, não é confirmada: «tentativa de 

controlo da figura parental feminina» (p = .647) e «tentativa de controlo da figura 

parental masculina» (p = .663).  

masculina=1,00 

figura parental 

feminina=00 

-1.218 3.069 .158 1 .691 -7.232 4.796 

figura parental 

feminina=1,00 

0ª   0    

nacionalidade da figura 

parental feminina=00 

-18.535 .000  1  -18.535 -18.535 

nacionalidade da figura 

parental feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto ocupacional da 

figura parental 

feminina=00 

-.802 .922 .757 1 .384 2.609 1.005 

estatuto ocupacional da 

figura parental 

feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto conjugal da figura 

parental feminina=00 

-2.109 3.005 .492 1 .483 -7.998 3.781 

estatuto conjugal da figura 

parental feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto socioeconómico 

da figura parental 

feminina=00 

2.618 1.370 3.652 1 .056 -.067 5.303 

estatuto socioeconómico 

da figura parental 

feminina=1,00 

0ª   0    

tem irmãos=1,0 -1.133 1.257 .812 1 .368 -3.597 1.331 

tem irmãos=2,0           0ª      0    



262 

 

           A quarta hipótese, relacionada com a possibilidade de o estilo internalizante 

percepcionado pelos pais das crianças asmáticas possuir um efeito significativo na 

explicação da variância da gravidade da asma infantil, não é confirmada: (p = .943). 

A quinta hipótese, que se refere à possibilidade de o estilo externalizante 

percepcionado pelos pais das crianças asmáticas possuir um efeito significativo na 

explicação da variância da gravidade da asma infantil, também não é confirmada: (p = 

.928).  

 

 

5.4.2. Análises de regressão do segundo estudo 

 

Como foi observado, devido à necessidade de melhor perceber a influência da 

percepção parental acerca dos problemas de comportamento para o estudo da gravidade 

da asma, tivemos de operar um segundo estudo. Estas análises de regressão, pelas 

mesmas razões previamente adiantadas, serão separadas entre universo feminino e 

masculino. Tendo em conta a hipótese geral do segundo estudo, bem como a definição 

de variáveis e a sua operacionalização, foram geradas hipóteses específicas que 

passamos a testar. 

  

5.4.2.1. Análises de regressão do segundo estudo para raparigas 

 

No que respeita à regressão ordinal operada sobre a amostra feminina em relação 

às hipóteses do segundo estudo, pode-se perceber através da tabela 14 do anexo 10 que 

o modelo em causa parece adequado para explicar os dados em causa (Model Fitting 

information, p = .003). 

 Na tabela 15 do anexo 10, percebe-se que o modelo também indica uma boa 

capacidade de prever os valores da variável dependente (Cox & Snell = .672; 

Nagelkerke = .757; McFadden = .510). A matriz de regressão considerou uma previsão 

de casos bem classificados de 100%. 

Na tabela 18 temos a análise de regressão referente ao segundo estudo para o 

universo feminino onde a gravidade da asma está organizada em asma ligeira, asma 

média e asma grave. 

 

Tabela18. Análise de regressão, raparigas (N = 50); Variáveis Independentes – ICCP;  

Variável Dependente - gravidade da asma. 
Variáveis  Estimativa Desvio-

padrão 

Wald G.L. Sig. Intervalo de confiança 95% 

Nível inferior Nivel superior 

gravidade da asma =1,00 22.680 12.058 3.538 1 .060 -.953 46.313 

gravidade da asma =2,00 26.078 12.267 4.519 1 .034* 2,035 50.121 

idade 5.249 2.372 4.896 1 .027* .599 9.899 

escolaridade -.3774 2.004 3.546 1 .060 -7.702 .154 

idade da figura parental masculina .145 .119 1.479 1 .224 -.089 .379 

estudos da figura parental 

masculina 

.386 .466 .686 1 .407 -.527 1.289 

idade da figura parental feminina -.638 .217 8.639 1 .003* -1.064 -.213 

estudos da figura parental 

feminina 

.342 .436 .614 1 .433 -.514 1.197 

quantos irmãos tem 2.804 1.554 3.256 1 .071 -.242 5.851 

quantos irmãos do sexo masculino 1.775 1.266 1.967 1 .161 -.706 4.255 

quantos irmãos do sexo feminino 0ª   0    

idade da primeira crise da asma -.554 .291 3.624 1 .057 -1-125 .016 

tempo de tratamento  .312 .372 .704 1 .401 -.417 1.042 

idade do início do tratamento 0ª   0    

anos com asma 0ª   0    

anos com asma sem tratamento 0ª   0    

agressividade -.626 .432 2.099 1 .147 -1.472 .221 
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Tabela 18. Análise de regressão de Raparigas (N = 50); Variáveis Independentes –

ICCP;Variável Dependente - gravidade da asma (cont.). 

 

*_Correlação significativa (p < .05, unidireccional). 
 

 

Quando se usam as nove subescalas do ICCP, conjuntamente com variáveis 

sociodemográficas e clínicas, a fim de explicar a variância da gravidade da asma 

hiperactividade/défice de atenção .812 .352 5.334 1 .021* .123 1.501 

depressão -1.382 .759 3.318 1 .069 -2.870 .105 

problemas sociais .614 .328 3.488 1 .062 -.030 1.257 

queixas somáticas .591 .398 2.202 1 .138 -.190 1.371 

isolamento -.324 .545 .354 1 .552 -1.391 .743 

ansiedade .011 .558 .000 1 .984 -1.083 1.106 

obsessivo/esquizóide 1.273 1.440 .782 1 .376 -1.549 4.095 

oposição/imaturidade -.200 .326 .378 1 .538 -.089 .438 

quem preenche=00 -3.517 3.110 1.279 1 .258 -9.612 2.577 

quem preenche=1,00 0ª   0    

com quem vive=00 3.323 1.801 3.402 1 .065 -.208 6.854 

com quem vive=1,00 0ª   0    

figura parental masculina=00 18.250 4.503 16.42

8 

1 .000* 9.425 27.74 

figura parental masculina =1,00 0ª   0    

nacionalidade da figura parental 

masculina=00 

2.541 5.231 .326 1 .627 -7.711 12.793 

nacionalidade da figura parental 

masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto ocupacional da figura 

parental masculina=00    

1.203 2.907 .171 1 .679 -4.495 6.902 

estatuto ocupacional da figura 

parental masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto conjugal da figura 

parental masculina=00 

0ª   0    

estatuto conjugal da figura 

parental masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto socioeconómico da figura 

parental masculina=00 

11.215 6.147 3.329 1 .068 -.832 23.262 

estatuto socioeconómico da figura 

parental masculina=1,00 

0ª   0    

 

 

 

figura parental feminina=00 -22.245 .000  1  -22.245 -22.245 

figura parental feminina=1,00 0ª   0    

nacionalidade da figura parental 

feminina=00 

1.483 3.400 .190 1 .663 -5.180 8.146 

nacionalidade da figura parental 

feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto ocupacional da figura 

parental feminina=00 

.534 1.799 .088 1 .767 2.992 4.060 

estatuto ocupacional da figura 

parental feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto conjugal da figura 

parental feminina=00 

0ª   0    

estatuto conjugal da figura 

parental feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto socioeconómico da figura 

parental feminina=00 

-11.079 5.544 3.994 1 .046* -21.945 -.214 

statuto socioeconómico da figura 

parental feminina=1,00 

0ª   0    

tem irmãos=1,0 -5.538 2.564 4.665 1 .031* -10.563 -.512 

tem irmãos=2,0 0ª   0    
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somente nas raparigas, constata-se que as variáveis com peso estatisticamente 

significativo são as seguintes: «idade» (p = .027), «idade da mãe» (p = .003), «estatuto 

socioeconómico da figura parental feminina» (p = .046), «hiperactividade/défice de 

atenção» (p = .021), «figura parental masculina» (p = .000) e «tem irmãos» (p = .031). 

Já as variáveis com valores estatísticos interessantes são «escolaridade» (p = .060), 

«quantos irmãos» (p = .071), «depressão» (p = .069), «problemas sociais» (p = .062), 

«com quem vive» (p = .065) e «estatuto socioeconómico da figura parental masculina» 

(p = .068). 

 

5.4.2.2. Testagem das hipóteses do segundo estudo para raparigas 

 
Em relação à primeira hipótese, relacionada com a possibilidade de a 

oposição/imaturidade da criança asmática percepcionada pelos respectivos pais oferecer 

um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma 

infantil, não é confirmada (p = .538). 

Em relação à segunda hipótese, que se refere à possibilidade de a agressividade 

da criança asmática percepcionada pelos respectivos pais oferecer um contributo 

significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, observa-se 

que não é confirmada (p = .147). 

Em relação à terceira hipótese, relativa à possibilidade de a 

hiperactividade/défice de atenção da criança asmática percepcionada pelos respectivos 

pais oferecer um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da 

asma infantil, observa-se que é confirmada (p = .021). 

          Em relação à quarta hipótese, relacionada com a possibilidade de a depressão da 

criança asmática percepcionada pelos respectivos pais oferecer um contributo 

significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, observa-se 

que não é confirmada (p = .069), embora possua um valor estatisticamente interessante. 

        Em relação à quinta hipótese, que se refere à possibilidade de os problemas 

sociais da criança asmática percepcionados pelos respectivos pais oferecerem um 

contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, 

observa-se que não é confirmada (p = .062), embora o valor estatístico seja igualmente 

interessante. 

Em relação à sexta hipótese, relativa à possibilidade de as queixas somáticas da 

criança asmática percepcionadas pelos respectivos pais oferecerem um contributo 

significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, não é 

confirmada (p = .138). 

Em relação à sétima hipótese, relativa à possibilidade de o isolamento da criança 

asmática percepcionado pelos respectivos pais oferecer um contributo significativo para 

a explicação da variância da gravidade da asma infantil, não é confirmada (p = .552). 

Em relação à oitava hipótese, relacionada com a possibilidade de a ansiedade da 

criança asmática percepcionada pelos respectivos pais oferecer um contributo 

significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, também não é 

confirmada (p = .984). 

Em relação à nona hipótese, relativa à possibilidade de o traço 

obsessivo/esquizóide da criança asmática percepcionado pelos respectivos pais oferecer 

um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma 

infantil, tal como as anteriores, também não é confirmada (p = .376). 
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5.4.2.3. Análises de regressão do segundo estudo para rapazes. 
 

  

Em relação à regressão ordinal operada sobre a amostra masculina para testar as 

hipóteses do segundo estudo, podemos observar através da tabela 16 do anexo 10, que 

este modelo parece adequar-se aos dados (p = .004). Na tabela 17 do anexo 10 parece 

observar-se que este modelo possui uma boa capacidade para explicar os valores da 

variável dependente (Cox & Snell = .557; Nagelkerke = .662; McFadden = .419). A 

matriz de regressão considerou uma previsão de casos bem classificados de 100%. 

 

Na tabela 19 temos a análise de regressão referente ao segundo estudo para o 

universo masculino onde a gravidade da asma está organizada em asma ligeira, asma 

média e asma grave. 

 

Tabela 19. Análise de regressão do segundo estudo para rapazes (N = 67); Variáveis 

Independentes – ICCP; Variável Dependente - gravidade da asma. 

Tabela 19. Análise de regressão do segundo estudo para rapazes (N = 67); Variáveis 

Independentes – ICCP; Variável Dependente - gravidade da asma (cont.) 

Variáveis Estimativa Desvio-

padrão 

Wald G.L.       Sig. Intervalo de 

confiança 95% 

Nível 

inferior 

Nível 

superior 

gravidade da asma =1,00 10.710 7.636 1.967 1 .161 -4.256 25.677 

gravidade da asma =2,00 14.477 7.811 3.435 1 .064 -.833 29.787 

idade 1.321 .882 2.241 1 .134 -.409 3.050 

escolaridade -1.517 .910 2.781 1 .095 -3.300 .266 

idade da figura parental 

masculina 

.002 .102 .000 1 .983 -.198 .202 

estudos da figura parental 

masculina 

-.650 .207 9.851 1 .002* -1.057 -.244 

idade da figura parental 

feminina 

.100 .102 .957 1 .328 -.100 .299 

estudos da figura parental 

feminina 

.445 .228 3.817 1 .051 -.001 .892 

quantos irmãos tem 1.898 .865 4.810 1 .028* .202 3.593 

quantos irmãos do sexo 

masculino 

-1.317 .809 2.654 1 .103 -2.902 .268 

quantos irmãos do sexo 

feminino 

0ª   0    

idade da primeira crise da 

asma 

.416 .228 3.323 1 .068 -.031 .863 

tempo de tratamento  .127 .225 .317 1 .573 -.314 .568 

idade do início do 

tratamento 

0ª   0    

anos com asma 0ª   0    

anos com asma sem 

tratamento 

0ª   0    

agressividade -.396 .208 3.601 1 .058 -.804 -.013 

hiperactividade/défice de 

atenção 

.993 .372 7.124 1 .008*   

depressão .230 .233 .976 1 .323 -.227 .687 

problemas sociais .326 .269 1.464 1 .226 -.202 .853 

queixas somáticas .028 .395 .005 1 .943 -.746 .803 

isolamento -1.033 .370 7.813 1 .005* -1.758 -.309 

ansiedade .282 .276 1.043 1 .307 -.259 .823 

obsessivo/esquizóide -.855  .570 2.251 1 .134 -1.973 .262 

oposição/imaturidade -.021 .139 .023 1 .880 -.293 .251 

quem preenche=00 .526 1.552 .115 1 .735 -2.516 3.568 

quem preenche=1,00 0ª   0    

com quem vive=00 .491 1.628 .091 1 .763 -2.699 3.681 

com quem vive=1,00 0ª   0    
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Tabela 19. Análise de regressão do segundo estudo para rapazes (N = 67); Variáveis 

Independentes – ICCP; Variável Dependente - gravidade da asma (cont.). 

* Correlação significativa (p < .05, unidireccional). 

 
 

Quando se usam as nove subescalas do ICCP, conjuntamente com variáveis 

sociodemográficas e clínicas, a fim de explicar a variância da gravidade da asma 

somente em rapazes, constata-se que as variáveis que contribuem com um peso 

estatisticamente significativo são «estudos da figura parental masculina» (p = .002), 

«isolamento» (p = .005), «quantos irmãos tem» (p = .028), «hiperactividade/défice de 

atenção» (p = .008) e «estatuto socioeconómico da figura parental masculina» (p = 

figura parental 

masculina=00 

2.841 2.474 1.318 1 .251 -2.009 7.691 

figura parental masculina 

=1,00 

0ª   0    

nacionalidade da figura 

parental masculina=00 

-1.840 2.987 .380 1 .538 -7.694 4.014 

nacionalidade da figura 

parental masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto ocupacional da 

figura parental 

masculina=00    

-.076 1.451 .003 1 .958 -2.920 2.767 

estatuto ocupacional da 

figura parental 

masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto conjugal da figura 

parental masculina=00 

2.039 3.246 .395 1 .530 -4.322 8.400 

estatuto conjugal da figura 

parental masculina=1,00 

0ª   0    

estatuto socioeconómico 

da figura parental 

masculina=00 

-3.688 1.745 4.466 1 .035* -7.108 -.268 

estatuto socioeconómico 

da figura parental 

masculina=1,00 

0ª   0    

figura parental 

feminina=00 

5.511 4.351 1.604 1 .205 -3.017 14.038 

figura parental 

feminina=1,00 

0ª   0    

nacionalidade da figura 

parental feminina=00 

-21.685 .000  1  -

21.685 

-21.685 

nacionalidade da figura 

parental feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto ocupacional da 

figura parental 

feminina=00 

.505 1.290 .153 1 .696 -2.024 3.033 

estatuto ocupacional da 

figura parental 

feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto conjugal da figura 

parental feminina=00 

-2.052 3.200 .411 1 521 -8.324 4.221 

estatuto conjugal da figura 

parental feminina=1,00 

0ª   0    

estatuto socioeconómico 

da figura parental 

feminina=00 

2.640 1.603 2.710 1 .100 -.503 5.782 

estatuto socioeconómico 

da figura parental 

feminina=1,00 

0ª   0    

tem irmãos=1,0 -1.256 1.310 .919 1 .338 -3.824 1.312 

tem irmãos=2,0 0ª   0    
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.035). As variáveis que concorrem com um valor quase significativo são «escolaridade» 

(p = .095) e «agressividade» (p = .058, «estudos da figura parental feminina» (p = .051) 

e «idade da primeira crise» (p = .068).  
 

5.4.2.4. Testagem das hipóteses do segundo estudo para rapazes 

 
Em relação à primeira hipótese, relativa à possibilidade de a 

oposição/imaturidade da criança asmática percepcionada pelos respectivos pais oferecer 

um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma 

infantil, não é confirmada (p = .880). 

Em relação à segunda hipótese, relacionada com a possibilidade de a 

agressividade da criança asmática percepcionada pelos respectivos pais oferecer um 

contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, 

não é confirmada (p = .058), embora possua um valor estatisticamente interessante. 

Em relação à terceira hipótese, que se refere à possibilidade de a 

hiperactividade/défice de atenção da criança asmática percepcionada pelos respectivos 

pais oferecer um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da 

asma infantil, é confirmada (p = .008). 

Em relação à quarta hipótese, relativa à possibilidade de a depressão da criança 

asmática percepcionada pelos respectivos pais oferecer um contributo significativo para 

a explicação da variância da gravidade da asma infantil, não é confirmada (p = .323). 

Em relação à quinta hipótese, relacionada com a possibilidade de os problemas 

sociais da criança asmática percepcionados pelos respectivos pais oferecerem um 

contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, 

não é confirmada (p = .226). 

Em relação à sexta hipótese, referida à possibilidade de as queixas somáticas da 

criança asmática percepcionadas pelos respectivos pais oferecerem um contributo 

significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, não é 

confirmada (p = .943). 

Em relação à sétima hipótese, relacionada com a possibilidade de o isolamento 

da criança asmática percepcionado pelos respectivos pais oferecer um contributo 

significativo para a explicação da variância da gravidade da asma infantil, é confirmada 

(p = .005). 

Em relação à oitava hipótese, relativa à possibilidade de a ansiedade da criança 

asmática percepcionada pelos respectivos pais oferecer um contributo significativo para 

a explicação da variância da gravidade da asma infantil, não é confirmada (p = .307). 

Em relação à nona hipótese, relacionada com a possibilidade de o traço 

obsessivo/esquizóide da criança asmática percepcionado pelos respectivos pais oferecer 

um contributo significativo para a explicação da variância da gravidade da asma 

infantil, não é confirmada (p =  .134). 

 

 

5.5. Resumo dos resultados 

 

Como tem sido habitual na metodologia e organização da nossa investigação, 

iremos começar por expor os resultados mais globais e depois iremos aprofundar e 

especificar esses mesmos resultados. 

 

5.5.1. Resumo dos resultados da estatística descritiva 

 

Recapitulando, os dados que mais se destacam da estatística descritiva são: a) a 

asma é mais grave nas raparigas do que nos rapazes; b) as raparigas têm uma percepção 

menos apoiante dos estilos parentais do que o esperado de acordo com as normas 
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nacionais; c) os rapazes têm uma percepção mais apoiante dos estilos parentais do que o 

esperado de acordo com as normas nacionais; d) nas raparigas, entre 11 e 12 anos de 

idade, a avaliação de depressão realizada pela figura materna está abaixo do valor 

nacional de referência enquanto nos rapazes da mesma faixa etária se passa o contrário; 

e) nas raparigas, a gravidade da asma correlaciona-se com o apoio emocional percebido 

relativamente à mãe, bem como com a percepção materna acerca da ansiedade e da 

obsessividade/esquizoidia, enquanto nos rapazes a gravidade da asma não apresenta 

qualquer correlação de este tipo; f) em relação aos rapazes, parece existir uma 

correlação mais forte entre os traços de personalidade percepcionados pelos seus pais e 

as práticas parentais percepcionadas pelos filhos, do que nas raparigas. Enquanto a nível 

das raparigas não se observa qualquer relação estatisticamente significativa entre os 

traços de personalidade observados pelos pais e as práticas parentais percepcionadas 

pelos filhos, já nos rapazes temos: 1) uma correlação estatisticamente significativa entre 

o isolamento e o suporte emocional da mãe (p = .047); 2) uma correlação 

estatisticamente significativa entre o isolamento e a rejeição do pai (p = .031); 3) uma 

correlação estatisticamente significativa entre o traço obsessivo/esquizóide e a rejeição 

do pai (p = .002); 4) uma correlação estatisticamente significativa entre o traço 

obsessivo/esquizóide e a rejeição da mãe (p = .016); 5) uma correlação estatisticamente 

significativa entre a oposição/imaturidade e a rejeição do pai (p = .042) e g) em relação 

à esquizoidia parece as mães das raparigas no nosso estudo tendem a percebê-las como 

menos esquizóides do que a média nacional sendo que além disso existe uma correlação 

estatisticamente significativa entre a esquizoidia e a gravidade da asma.  

Da análise da estatística descritiva parece ressaltar o facto de as raparigas 

possuírem uma asma mais grave do que os rapazes e que, enquanto as raparigas tendem 

a associar a gravidade da sua asma com práticas comportamentais dos pais e com a 

forma como os seus estilos defensivos são percepcionados por estes, por outro lado, os 

rapazes não tendem a associar a gravidade da asma a práticas comportamentais dos pais 

nem à forma como os seus estilos defensivos psicológicos são percebidos por estes. Este 

facto parece sugerir que as raparigas tendem a somatizar relativamente às práticas 

educativas parentais e à forma como os pais tendem a compreender o seu estilo 

psicológico, enquanto os rapazes, porventura, tenderão a associar mais problemas de 

comportamento em relação às práticas educativas parentais. Também as variáveis 

sociodemográficas e clínicas não aparentam aqui, por si só, possuir grande relevo para a 

explicação da gravidade da asma, nas raparigas, ao contrário dos rapazes. Como se pode 

observar na tabela 12, ao contrário das raparigas, onde não existem valores 

significativos, nos rapazes existem diversas variáveis sociodemográficas e clínicas que 

apresentam uma correlação estatisticamente significativa com a gravidade da asma, 

nomeadamente: «idade da mãe» (p = .003), «estatuto socioeconómico da mãe» (p = 

.045), «anos com asma» (p = .047) e «estudos do pai» (p = .034). 

Em resumo, através da estatística descritiva perspectiva –se que, na nossa 

amostra, um dos factores mais importantes para explicar a gravidade da asma é o facto 

de a criança asmática ser do sexo feminino. Esta característica articula-se com a forma 

como a criança asmática percebe as práticas parentais sobretudo maternas em relação 

com a forma como a mãe da criança asmática percebe alguns traços da sua 

personalidade, nomeadamente, ansiedade e esquizoidia. As crianças do sexo masculino, 

na nossa amostra, parecem possuir uma asma menos grave. Nestas, podemos perceber 

que a gravidade da asma está sobretudo associada a variáveis sociodemográficas e 

clínicas, enquanto as práticas parentais surgem sobretudo associadas a problemas 

afectivos e comportamentais. Parece, pois, que as crianças com asmas mais graves 

tendem a associar as práticas parentais à gravidade da asma enquanto as crianças com 

asma menos grave tendem a associar as práticas parentais com problemas afectivos e 

comportamentais e a factores sociodemográficos e clínicos. 
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5.5.2. Resumo dos resultados das nossas hipóteses em conjunto 

 

Como se constatou, quando efectuámos uma regressão logística binária com a 

gravidade da asma codificada em asma ligeira vs. média e grave, detectou-se uma 

corroboração parcial das hipóteses dos nossos dois estudos. De facto, tanto a percepção 

da criança sobre o suporte emocional materno como a percepção da criança sobre a 

rejeição materna, apresentam um contributo significativo para a explicação da asma 

alérgica. Também podemos observar que a variável «oposição/imaturidade» oferece um 

contributo significativo para a explicação da asma alérgica. 

Além das variáveis relacionadas com as nossas hipóteses, a referida análise de 

regressão também acentuou que as variáveis «estudos do pai», «estudos da mãe» e 

«estatuto ocupacional da mãe» oferecem um contributo significativo para a 

compreensão da asma alérgica infantil. Também a «escolaridade», «nacionalidade do 

pai», «nova ESE pai», «quantos irmãos tem», «idade da primeira crise» e «anos com 

asma» apresentam uma contribuição com interesse estatístico marginal para a 

compreensão do agravamento da asma. 

  

  

5.5.3. Resumo dos resultados do primeiro e do segundo estudos divididos entre rapazes 

e raparigas 

 

            Relembrando os resultados da análise de regressão operada sobre as variáveis 

sociodemográficas, clínicas, do EMBU-C e dos estilos internalizante e externalizante do 

ICCP, a fim de explicar a variância da gravidade da asma somente nas raparigas, 

reparámos que temos três variáveis com um contributo estatisticamente significativo. 

Assim, temos as variáveis «idade» e «idade da figura parental feminina» e «suporte 

emocional da figura parental feminina». Além disso, temos variáveis com valores 

marginalmente significativos como a «idade da figura parental masculina», a existência 

da «figura parental masculina», a «rejeição da figura parental feminina», «quem 

preenche» e «idade da primeira crise».               

             Já, quando se operou a análise de regressão sobre as nove subescalas do ICCP 

conjuntamente com variáveis sociodemográficas e clínicas, a fim de explicar a variância 

da gravidade da asma somente nas raparigas, constatou-se que as variáveis com peso 

estatisticamente significativo são as seguintes: «idade», «idade da mãe» e «estatuto 

socioeconómico da figura parental feminina», «hiperactividade/défice de atenção», a 

«figura parental masculina» e «tem irmãos». Nas variáveis com valores marginalmente 

significativos temos a «escolaridade» e «quantos irmãos», «depressão», «problemas 

sociais», «com quem vive» e «estatuto socioeconómico da figura parental masculina».  

             Em resumo, no que respeita às raparigas, as duas análises de regressão 

acentuam o facto de a gravidade da asma nas raparigas se associar às idades das 

crianças e das mães. Mas, enquanto a primeira análise associa também essa gravidade 

ao «suporte emocional materno», a segunda análise acentua, em relação ao aumento da 

gravidade da asma nas raparigas, o «estatuto socioeconómico da figura parental 

feminina» a «hiperactividade/défice de atenção», a «figura parental masculina» ser o pai 

biológico e «ter irmãos». A primeira análise de regressão indica que, em relação ao 

agravamento da asma nas raparigas, não se deve descurar a «idade do pai», a «figura 

parental masculina» ser o pai biológico, a «rejeição da figura parental feminina» e o 

facto de ser a mãe a preencher o formulário. A segunda análise de regressão indica que, 

em relação ao agravamento da asma nas raparigas, não se deve descurar o papel da 

«escolaridade» e do «número de irmãos», assim como o papel da «depressão», dos 

«problemas sociais, «o facto de a criança viver com a «família nuclear intacta» e o 

«estatuto socioeconómico da figura parental masculina». 
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Já em relação à análise de regressão operada sobre as variáveis 

sociodemográficas, clínicas, do EMBU-C e dos estilos internalizante e externalizante do 

ICCP, a fim de explicar a variância da gravidade da asma somente nos rapazes, 

observou-se que as variáveis que concorrem com um peso estatisticamente significativo 

são «estudos da figura parental masculina» e «suporte emocional da mãe». O «estatuto 

socioeconómico da mãe» concorre com um valor estatisticamente interessante.  
Quando se operou a análise de regressão sobre as nove subescalas do ICCP, 

conjuntamente com variáveis sociodemográficas e clínicas, a fim de explicar a variância 

da gravidade da asma somente em rapazes, constatou-se que as variáveis que 

contribuem de forma estatisticamente significativa são os «estudos da figura parental 

masculina», o «isolamento», «quantos irmãos tem», a «hiperactividade/défice de 

atenção» e o «estatuto socioeconómico da figura parental masculina». As variáveis que 

concorrem com uma significância interessante são a «escolaridade», a «agressividade», 

os «estudos da figura parental feminina» e a «idade da primeira crise».  

Em resumo, as duas análises de regressão acentuam os «estudos da figura 

parental masculina» para o agravamento da asma nos rapazes. No entanto, se a primeira 

análise destaca o «suporte emocional materno», a segunda análise destaca o 

«isolamento», «número de irmãos», «hiperactividade com défice de atenção» e 

«estatuto socioeconómico da figura parental masculina». A primeira análise de 

regressão acentua que em relação ao agravamento da asma nos rapazes, não se deve 

descurar o «estatuto socioeconómico da mãe». A segunda análise de regressão sugere 

que para a explicação da asma nos rapazes, não se deve descurar o papel da 

«escolaridade», «figura parental feminina» e a «idade da primeira crise». 

 

 

5.5.4. Conclusão dos resultados 

 

Em conclusão, parece que o nosso estudo, que comportou duas investigações, 

reforçou a ideia de que a asma é, sobretudo, uma doença plurifactorial. Como 

hipotetizámos, o afecto é um factor muito importante para o desenvolvimento desta 

doença. De facto, foi o polo afectivo das práticas parentais (apoio emocional e rejeição, 

sobretudo maternas) que mais se destacaram. Pelo contrário, o estilo internalizante não 

se mostrou muito pertinente. Neste sentido, só a hiperactividade/défice de atenção se 

mostrou uma característica robustamente associada à gravidade da asma. No entanto, 

também o facto de a esquizoidia e a ansiedade nas raparigas se correlacionar de forma 

estatisticamente significativa com a gravidade da asma, pode ser relevante. No entanto, 

apesar de nenhuma variável sociodemográfica e clínica se correlacionarem de forma 

estatisticamente significativa com a gravidade da asma (além do sexo), o facto é que 

estas variáveis, nas análises de regressão, acabam por mostrar sempre alguma 

pertinência, através da associação a outras variáveis. Assim, por exemplo, a idade da 

mãe pode ser importante se associada ao sexo feminino e à idade destas crianças. Os 

estudos do pai parecem assumir preponderância se associados ao sexo masculino e ao 

suporte emocional materno. Um factor importante para o agravamento da asma parece 

ser a forma como as crianças reagem às práticas educativas parentais, se tendem a 

somatizar, ou pelo contrário, a exibir problemas de comportamento.  
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Os nossos resultados irão ser discutidos em vários pontos, começando pelos 

mais objectivos e robustos, até aos mais polémicos e que se associam a aspectos que as 

investigações posteriores na área não deverão descurar. 

 Primeiro, em relação à associação entre a gravidade da asma e parentalidade, a 

nossa investigação vai de encontro à maioria dos estudos investigados por nós (ex: 

Otsuki e colaboradores, 2010; Martínez e colaboradores, 2009; Lim e colaboradores, 

2008; Leticia e colaboradores, 2009; Zhang & Jing, 2008; Schreier & Chen, 2010; 

Rodríguez-Orozco e colaboradores, 2008; Rodríguez-Orozco e colaboradores, 2013; 

Çetin e colaboradores, 2009; Nagano e colaboradores, 2010; Spear, 2008; Grizzle, 

2008; Hullmann e colaboradores, 2010; Murdock e colaboradores, 2012; Hartwig e 

colaboradores, 2013 e Hellyer e colaboradores, 2013). Neste sentido, os nossos 

resultados, apontaram que o suporte emocional materno e, provavelmente, a rejeição 

materna, são factores importantes para o agravamento da asma. 

Segundo, em relação à associação entre gravidade da asma e estilo 

internalizante, a nossa investigação não encontrou nenhuma associação muito visível 

com a gravidade da asma. Este resultado parece ir de encontro a grande parte da 

investigação empírica. De facto, a certa altura da investigação empírica, começamos a 

perceber que esta relação era pouco destacada. De facto, parece que a hipótese de esta 

associação ser relevante se deveu à meta-análise que McQuaid e colaboradores (2001) 

elaboraram a este respeito. No entanto, como contrapõem Tibosh e colaboradores 

(2011), o cenário positivo encontrado por McQuaid e colaboradores deve-se, sobretudo, 

a estes estudos serem basicamente não longitudinais e, portanto, nada poderem referir 

sobre causalidade. E, também, que a relação encontrada se deve ao facto de as crianças 

asmáticas possuírem mais probabilidades de sofrer de problemas internalizantes. De 

facto, apesar de McQuaid, integrando o grupo de Mrazeck e colaboradores (1998), ter 

encontrado, num estudo longitudinal, uma associação entre o aparecimento precoce da 

asma e o agravamento da problemática de comportamento, posteriormente, integrando o 

grupo de Feldman, num outro estudo longitudinal, não se encontrou uma associação 

entre ataques de asma e prevalência de sintomas internalizantes (Feldman, Ortega, 

McQuaid & Canino, 2006). 

           Parece, pois, que em estudos longitudinais, não se observa grande coerência de 

resultados na relação entre a existência de problemas internalizantes e o posterior 

aparecimento ou agravamento da asma. Esta relação, quando acontece, tende a ser uma 

coincidência mais do que uma relação de causa e efeito. O que o nosso estudo mostrou 

foi que, mais importante que o estilo psicológico para o agravamento da asma, é a 

associação daquele às práticas educativas parentais. Por exemplo, os nossos rapazes 

tendem a responder ao suporte emocional materno com isolamento ao invés de 

agravamento da sua asma. 

            De facto, a nível geral, pode começar a perceber-se a dificuldade em criar 

consenso quanto a uma relação causal entre problemática internalizante e aparecimento 

ou agravamento da asma.   

            Pinquart e Shen (2011), numa meta-análise recente, argumentam, no entanto, 

que não se deve ignorar o peso destas problemáticas para a compreensão e tratamento 

das doenças crónicas. De facto, numa perspectiva integracionista, um factor, ainda que 

aparentemente pouco expressivo, associado a outro, pode obter grande relevância. 

Ainda mais recentemente, Verkleij e colaboradores (2013) concluíram que os problemas 

internalizantes não estão de facto relacionados com a gravidade da asma, mas apenas 

com a qualidade de vida relatada pelos pacientes asmáticos estudados. 
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 Terceiro, em relação à possibilidade de a asma ser uma doença 

multideterminada (Bacharier e colaboradores, 2008; GINA, 2009; Internacional 

Pediatric Consensus, 1998, 2012), a nossa investigação, ainda que não tenha investigado 

um leque de factores exaustivo, revelou que, de facto, muitos factores parecem associar-

se favorecendo o agravamento da asma, nomeadamente, factores psicológicos, 

relacionais, sociais, económicos e clínicos. 

  Quarto, em relação à ideia de a asma se inscrever num contexto 

biocomportamental ou integracionista (exploração de hipóteses entre práticas parentais, 

estilo internalizante, variáveis sociodemográficas e clínicas e gravidade da asma), os 

nossos resultados parecem ir de encontro à maior parte da bibliografia, nomeadamente 

referindo que um ambiente familiar específico, com determinadas características, 

centrado no papel materno, junto com uma reactividade específica da criança, pode 

despoletar ou agravar a asma desta última (ex.: Waxmonsky e colaboradores, 2006; 

Celano e colaboradores, 2008; Wood e colaboradores, 2008; Morawska e 

colaboradores, 2008; Winter e colaboradores, 2011; Klinnert e colaboradores, 2008; 

Bieliauskaitė e colaboradores, 2009; Lin e colaboradores, 2008 e Lin e colaboradores, 

2011). De facto, como se constatou no nosso estudo, a gravidade da asma está tão 

robustamente associada à percepção da criança sobre o suporte emocional e a rejeição 

maternas como à percepção dos pais sobre a «oposição/imaturidade» da criança 

asmática. 

Quinto, a nossa investigação também vai de encontro a alguma investigação que 

refere que a asma é diferente nos rapazes e nas raparigas (Austin, 1989; Fritz & 

Spirito,1994; Taylor e colaboradores 2000; Mitchell e colaboradores 2004; Van Merode 

e colaboradores 2007; Almqvist e colaboradores 2008; Guang-Hui e colaboradores 

2011, Kynyk e colaboradores, 2011). Começando a juntar dados empíricos para explicar 

essa diferença, Austin (1989) refere que as raparigas estão em maior risco de depressão, 

queixas somáticas, retirada social e hiperactividade do que os rapazes. 

 Fritz e Spirito (1994), hipotetizando que o estilo repressivo se manifesta numa 

idade precoce e que está associado à problemática internalizante (predominando no sexo 

feminino e mantendo-se ao longo do tempo), descobriram que, aproximadamente, um 

terço dos asmáticos são considerados repressores (o que está muito próximo daquilo que 

se encontra no conjunto das doenças crónicas). Contrariamente ao hipotetizado, as 

raparigas consideradas repressoras obtiveram uma pontuação inferior em relação às não 

repressoras na escala de internalização. Apesar de não ter sido encontrada uma relação 

significativa entre a repressão e a morbilidade da asma, os autores, ainda assim, 

concluíram que os efeitos da repressão diagnosticada por auto-relato deveriam ser tidos 

em linha de conta pela investigação clínica. 

Mitchell e colaboradores (2004) acentuaram o estudo da relação entre auto-

competência e género nos indivíduos asmáticos. Concluíram que alterações nos níveis 

de auto-competência estão significativamente associados a alterações no humor 

depressivo somente nas raparigas. Perante estes resultados, os autores consideram que 

existe uma base ao nível do género nas diferenças das trajectórias socioemocionais em 

crianças de idade escolar. 

Van Merode e colaboradores (2007), por seu lado, numa população muito jovem 

(entre zero e dois anos de idade) com alto risco de sofrer de asma (pelo menos um dos 

pais sofria de asma), encontraram uma maior prevalência de sibilância e respiração 

difícil em rapazes. Avançaram a hipótese de que essa diferença se deve a factores 

comportamentais relacionados com práticas parentais. Nesta perspectiva, deveria ser 

tomada em conta a representação parental acerca das crianças do sexo masculino, 

tradicionalmente mais impulsiva do que a representação parental acerca das crianças do 

sexo feminino. 

             Almqvist e colaboradores (2008) fizeram uma revisão teórica sobre os 

resultados publicados acerca da associação entre género, incidência e prevalência da 
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asma em crianças e adolescentes. Descobriram, nos mais de cem estudos revistos, que 

os problemas de asma e sibilância são muito mais frequentes em rapazes do que em 

raparigas. No entanto, essa tendência inverte-se na adolescência e o aparecimento de 

sibilância torna-se mais frequente nas raparigas do que nos rapazes. A asma, depois da 

infância, é mais grave nas raparigas do que nos rapazes e é, também, menos 

diagnosticada e menos tratada. Os autores referem que os estudos apontam, como 

explicação da susceptibilidade de género para desenvolver asma, as alterações 

hormonais e as diferenças específicas de género no que respeita a exposições 

ambientais. Concluem, assim, que, provavelmente, as hormonas sexuais desempenham 

um papel importante no aparecimento da resposta alérgica e da asma em particular. 

Observam, paralelamente, que, para perceber os trilhos exactos deste processo, é 

necessário mais informação de modelos apropriados bem como o estudo de populações 

mais amplas. 

             Guang-Hui Dong e colaboradores (2011), na China, elaboraram uma 

investigação sobre a relação entre as diferenças de género e o efeito da poluição do ar na 

asma, em crianças com e sem predisposição alérgica. Os resultados mostraram que as 

crianças com predisposição alérgica são mais susceptíveis aos poluentes do ar do que as 

crianças sem predisposição alérgica. Os efeitos dos poluentes atmosféricos são também 

maiores nos rapazes com asma do que nas raparigas. No que se refere às crianças com 

predisposições alérgicas, existem mais associações positivas entre, por um lado, 

poluentes atmosféricos e, por outro, sintomas e doenças respiratórias nas raparigas. Em 

resumo, os poluentes atmosféricos estão mais relacionados com problemas respiratórios 

na população masculina sem predisposição alérgica. Pelo contrário, os poluentes 

atmosféricos parecem estar mais associados a problemas respiratórios na população 

feminina com predisposição alérgica. 

Kynyk e colaboradores (2011) relatam que pesquisas recentes ilustram 

diferenças epidemiológicas e de expressão da doença asmática entre homens e 

mulheres. No entanto, argumentam que não se conseguiu, até agora, encontrar um 

motivo explícito mas meras hipóteses. 

          Como se pode observar, com base nos resultados empíricos, não existe grande 

consenso sobre a hegemonia e a gravidade da asma em raparigas e rapazes, 

principalmente à medida que se dirigem para a adolescência. Onde parece haver 

consenso é sobre o facto de a asma ser diferente nos rapazes e nas raparigas. Sobre essa 

diferença, a nível mais teórico, Taylor e colaboradores (2000) sugerem uma pista que 

pode ser interessante. Segundo estes autores, as mulheres e os homens tendem a 

apresentar diferenças nas respostas biocomportamentais ao stress. Assim, contestam a 

universalidade do modelo de luta-fuga proposto por Cannon (1932, cit. in Taylor e 

colaboradores, 2000) e contrapõem que o modelo de reacção ao stress das mulheres 

seria mais apropriadamente chamado de cuidar-socializar. O mecanismo 

biocomportamental que apoia o sistema cuidar-socializar parece estar associado ao 

sistema de vinculação-parentalidade centrado na ocitocina, em conjunção com as 

hormonas reprodutivas das mulheres e os mecanismos peptídeos opióides endógenos. 

 Devido à especificidade do nosso estudo, não encontramos bibliografia a fim de 

comparar a gravidade da asma em rapazes e raparigas nesta faixa etária. No entanto, 

parece que, de acordo com a bibliografia, a asma é diferente nos rapazes e nas raparigas. 

            Sexto, em relação a factores metodológicos que possam explicar as diferenças da 

asma entre rapazes e raparigas encontradas por nós, temos que, em relação ao EMBU-C 

(Canavarro e Pereira 2007) se constata, ao nível do género parental, que as mães estão 

mais assumidas nos cuidados dos filhos e nos aspectos de levar os filhos a assumirem 

responsabilidades face às suas próprias necessidades (por exemplo, escolares) além de 

interagirem mais frequentemente com os filhos. As mães também são mais directivas e 

assertivas, têm maior tendência para fornecer informação e despendem mais tempo com 

os filhos. Os pais, apesar de passarem menos tempo com os filhos, possuem um papel 
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muito importante no desenvolvimento cognitivo e social da criança, mediante a 

qualidade (mais do que a quantidade) da sua interacção com a criança. Os pais estão, 

habitualmente, mais envolvidos em actividades físicas de jogo com os filhos, enquanto 

as mães estão geralmente mais envolvidas em actividades didácticas e verbais. 

             Em relação à avaliação dos estilos educativos, constata-se que as mães e os pais 

não são mais “responsivos” para os filhos do que para com as filhas mas tendem a 

responder mais negativamente aos filhos quando estes se “portam mal” ou manifestam 

um comportamento dominador/assertivo para com os progenitores. Os pais (mas não as 

mães) diferem nas suas interacções com filhos e filhas já que, com os filhos do sexo 

masculino, têm uma atenção mais interessada e maior envolvimento cognitivo, 

reforçando mais os comportamentos de assertividade. Em relação às filhas, os pais 

tendem a reforçar mais os comportamentos positivos e de obediência e a apresentar uma 

baixa frequência de comportamentos de domínio, restritivos e punitivos. Os pais 

(homens) mais insatisfeitos com o casamento tendem a ser mais negativos com as filhas. 

Também, no caso de discórdia marital, a relação pai-filha é especialmente vulnerável. 

Neste sentido, duas pistas que nos parecem ser especialmente interessantes, como 

referem Canavarro e Pereira (2007) em relação ao EMBU-C, incluem o facto de os pais 

tenderem a ser menos autoritários com as filhas, como também o facto de as filhas 

serem mais prejudicadas na relação com o pai quando existem conflitos maritais. Isto 

sugere que os resultados encontrados por nós (que não são muito consensuais, pelo 

menos em termos de género) podem provir da sensibilidade do EMBU-C a estas 

questões, nomeadamente, a sensibilidade de este instrumento face ao papel mais ou 

menos autoritativo que parece ser importante em várias síndromas (Baumrind, 1966). Já 

em relação às filhas serem mais prejudicadas na relação com a figura paterna quando 

existem conflitos maritais, também não nos devemos esquecer que as práticas e estilos 

parentais podem ser mediados pelos conflitos maritais e, como referido na literatura, 

com contornos próprios no caso da criança asmática. Ou seja, em caso de conflito, o pai, 

que poderia ser o elemento mais amenizador, é aquele que tende a entrar mais em 

conflito com as raparigas asmáticas e, consequentemente, a perpetuar e agravar a 

condição asmática. 

            Iremos, então, arriscar uma compreensão mais geral da asma. Para isso, 

usaremos uma reunião dos dados mais robustos que obtivemos até agora, na nossa 

investigação teórica e empírica. Para começar, segundo os nossos dados empíricos, 

parece que a gravidadade da asma infantil é influenciada pelo entrecruzamento entre 

práticas parentais e estilos psicológicos da criança. Em segundo lugar, tanto no contexto 

do nosso estudo como na literatura científica em causa, é mais ou menos consensual que 

a criança asmática está enredada num ambiente familiar doentio com alguma 

especificidade, podendo este ambiente interagir com a reactividade fisiológica própria 

da criança (Wood, 1993; Lin e colaboradores, 2011). Este ambiente familiar, por si só, 

ou potenciado por outros factores, influencia o percurso da asma. As características da 

família psicossomática (Minuchin e colaboradores, 1975; Olson, 1982; Wood, 1993), 

mais comummente aceites são a aglutinação, a superprotecção, a rigidez, a deficiente 

capacidade para resolver conflitos e o envolvimento da criança nos conflitos parentais. 

De acordo com estes modelos, como observámos atrás, as famílias mal adaptadas 

poderão responder à melhoria do estado de saúde da criança com diminuição da 

responsividade, aumento da triangulação da criança e redução da disfunção na relação 

parental ou reduzindo a intensidade da triangulação, o que provocará aumento da 

disfunção parental. Em qualquer família com crianças com doenças psicossomáticas, o 

agravamento da doença tenderá a aumentar a responsividade, a triangulação e o stress 

na relação parental. O impacto do curso da doença na responsividade, na triangulação e 

na relação parental será atenuado ou incrementado conforme a família apresente um 

nível baixo ou alto de proximidade e conforme o nível de hierarquia seja moderado ou 

extremo (forte ou fraco). Para Gustafsson, Kjellman e Cederblad (1985) e Wood e 
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colaboradores (2008), entre as características afectivas e relacionais da família asmática 

têm particular relevância a rigidez e o emaranhamento. Também, Rodríguez-Orozco e 

colaboradores (2008) referem que as famílias de pacientes asmáticos tendem a 

apresentar as características normalmente referenciadas de sobreprotecção, rigidez, 

evitamento de conflito e aglutinação. Concluíram que esta dinâmica dificulta a 

demonstração de afecto e, por outro lado, a comunicação é sustentada à custa de 

sentimentos negativos que se misturam com uma fraca utilização de recursos para 

ultrapassar estes mesmos problemas. Em terceiro lugar, parecem existir algumas 

mediações operadas pela depressão materna (Klinnert e colaboradores, 2001; Lim, 

Wood & Miller, 2008). Em quarto lugar, em relação ao papel paternal, Jacquemin e 

colaboradores (2000) observaram através de métodos projectivos, que, para a criança 

asmática, a figura paternal tende a ser percebida como agressiva, fragilizada e sem 

recursos. Oesterreich, Wilhelm e Arndt (1980) concluíram que para a família da criança 

asmática, a atitude paternal pode ser harmonizadora, evitadora de conflitos e afectuosa. 

Os autores concluem que o mau desempenho do papel paterno, junto com pouca 

diferenciação de papéis entre os pais, e uma posição forte da criança na família, 

constitui um factor de relevo para o agravamento da asma. Bogels e Phares (2008) 

sugerem que a ansiedade deve estar relacionada com a necessidade de uma 

diferenciação de papéis parentais, na família. Mas confessam que esta fraca 

diferenciação também pode ser uma característica paternal adaptativa face a um 

ambiente familiar pouco saudável para a criança asmática. Em quinto lugar, a provável 

diferença na doença asmática entre rapazes e raparigas talvez se deva a uma diferença 

da reactividade fisiológica ou, então, como sugere o nosso estudo, pela relação 

estatisticamente significativa entre a gravidade da asma e a ansiedade e 

obsessividade/esquizoidia nas raparigas, ao contrário dos rapazes. Associadamente a 

estes factores ou não, existe a hipótese relacionada com questões biológicas inerentes ao 

género (Almqvist, Worm & Leynaert, 2008) nomeadamente o papel das hormonas 

sexuais ou, então, de diferenças a nível relacional e cultural. Neste contexto, não se deve 

descurar a sensibilidade do EMBU-C a diferenças na relação parental entre filhos e 

filhas (Canavarro, 2007). 

 Este cenário parece ir de encontro à hipótese de que um dos importantes factores 

de agravamento da asma se dá ao nível relacional, nomeadamente quando se juntam 

alguns dos seguintes factores: uma criança com forte reactividade fisiológica, uma mãe 

com tendências depressígenas (Coimbra de Matos, 1988) e um pai sentido como fraco e 

agressivo. Todos estes factores levam a criar um ambiente familiar caracterizado 

essencialmente pela rigidez, emaranhamento, sobreprotecção e evitação de conflitos. 

Com esta articulação de factores, a criança facilmente entra numa aspiral de articulação 

entre práticas parentais e estilos psicológicos. Quanto mais se agudizam as práticas 

parentais doentias mais se rigidifica o estilo psicológico percebido pelos pais e vice-

versa; o resultado só pode ser a doença. Quando se associa este estado a uma 

vulnerabilidade genética, funcional ou simbólica (conceitos que, quanto mais estudados, 

mais se tornam interpenetráveis), surge a asma. Nesta perspectiva, não é difícil pensar 

na complicação que surge no tratamento de estes pacientes; eles não têm de se modificar 

a si mas sim toda uma dinâmica familiar. Também, como observámos na parte mais 

teórica do nosso estudo, não adianta fazer apelo ao si, à consciência, ao livre-arbítrio ou 

a outro fenómeno parecido (como admiravelmente já Freud havia percebido há mais de 

um século atrás). Estes processos, pelo que parece, são fenómenos que se articulam no 

mesmo sistema doente: o que importa é, como refere Dennett (2003b), introduzir neste 

sistema um repertório maior de conhecimentos e experiências; neste caso, 

provavelmente, afectivas. 

 Interessante é notar que esta investigação vem, de certo modo, corroborar as 

conclusões a que chegamos na nossa investigação da Tese de Mestrado (Roque, 2004). 

Nesta, utilizando uma metodologia qualitativa, analisando o protocolo do teste de 
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Rorschach de nove pacientes adultos, verificámos, essencialmente, que tínhamos 

encontrado um funcionamento psíquico e psicossomático característico da asma que 

parece variar somente quanto ao grau de inibição fantasmática. Esse funcionamento 

psicossomático caracteriza-se por uma espécie de impasse entre o apego à banalidade e 

a inibição da fantasia. Como se o corpo fantasmático ou desejante (segundo as teorias 

analíticas) fosse causador de angústia a evitar. Os asmáticos parecem proceder a uma 

clivagem entre o corpo (anulando assim o instinto e o desejo) e a representação que fica, 

assim, restringida a uma mera percepção formal e, consequentemente, banal. Esta 

clivagem, a que Coimbra de Matos (1988) chama de clivagem horizontal parece, pois, 

predispor estes sujeitos a funcionarem com este corpo real numa situação particular; 

quando têm de enfrentar incertezas e ambiguidades às quais não possam responder com 

matizes banais. Esta clivagem obriga a que se estabeleça entre o sujeito e o corpo uma 

relação particular onde o próprio corpo real possa ser lugar de: a) descarga de tensões, 

segundo a teoria Freudiana; b) contenção da angústia sexual, segundo Reich; c) neurose 

de órgão, segundo Alexander; d) expressão do Id, segundo Groddeck; e) pulsão de 

morte, segundo Marty; f) sede de incorporação do objecto maligno, mais ao estilo de 

Klein e de Sperling; g) ausência da função continente, segundo Bion; h) origem da 

subversão libidinal, ao estilo de Desjours; i) ressomatização do Ego, ao estilo de 

Hartman; j) funcionamento do corpo real, segundo Sami-Ali; k) contenção de "bolsas de 

excitação", segundo Coimbra de Matos, etc. Enfim, todas estas expressões parecem 

referir, em geral, o seguinte: existe uma dificuldade em projectar afectos no exterior e, 

pelo menos, os seus substractos fisiológicos alteram o funcionamento orgânico de forma 

que, sendo muito insistentes ou havendo vulnerabilidades genéticas, podem causar asma 

e outras doenças denominadas de psicossomáticas. Aprofundando um pouco, 

constatamos que o asmático se defende da projecção do afecto porque este parece 

associar-se, no seu caso, a uma angústia de perda de si próprio; perda de si, enquanto 

sujeito identificado a um objecto neutro. Isto é, o sujeito não consegue fazer o luto desse 

objecto porque, como parece, não chega a autonomizar-se dele, pelo menos no plano 

afectivo, onde se identifica à sua neutralidade. No plano cognitivo, as coisas tornam-se 

mais fáceis, já que ele pode encontrar um modelo na realidade externa.  

          Concluímos, assim, de forma um tanto especulativa, que a doença asmática 

parece estar relacionada com uma problemática precoce de acentuação essencialmente 

materna, onde a figura de vinculação precoce (normalmente a mãe) não estaria 

disponível para a criança e, não espelhando os afectos da criança, a impediria de 

desenvolver um self forte. Neste sentido, ficaria afectada a capacidade de projectar os 

afectos sem angústias (nomeadamente de perda de si, devido a uma identificação com o 

objecto neutro, como refere Coimbra de Matos, 1988). Também, nessa altura, nos 

questionámos sobre a determinância do papel paternal. Suspeitámos que o pai tenderia a 

não se conseguir destacar na organização afectiva da família. 

Juntando essas noções arrojadas mas de fraca parametrização metodológica com 

os dados encontrados nesta investigação, recolhidos com uma parametrização mais 

rigorosa e com uma amostra mais alargada, parece que a asma tende a ser agravada ou 

mesmo despoletada por uma conjunção de vários factores ou, até, apenas por um único 

factor, desde que suficientemente poderoso (o que leva à necessidade de procedimentos 

estatísticos cada vez mais sofisticados) mas onde parece intervir quase sempre um 

entrecruzamento entre práticas parentais e estilos psicológicos da criança. Aqui parece 

predominar a percepção da criança em relação com o suporte emocional e rejeição 

maternais em interacção com a percepção dos filhos como hiperactivos e com défice de 

atenção e talvez, ansiedade e esquizoidia nas raparigas e isolamento, nos rapazes.  

Várias perguntas nascem da nossa investigação. A nível do tipo de relação 

materna, o nosso estudo promove-a quase como determinante, talvez através de 

sobreprotecção (Leal, 2012). Esta sobreprotecção estará relacionada com a falta de 

apoio ou proximidade maternas que as crianças asmáticas sentem em relação aos seus 
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pais? Esta, ainda que possa ser uma tentativa de adaptação da família à doença da 

criança, parece, de facto, ser perniciosa. Também importante parce ser a questão: que 

tipo de relação tem este casal (os pais da criança asmática)? Pela literatura, parece que 

estas famílias não toleram bem os conflitos.Quando existem conflitos, os pais parecem 

não possuir recursos para lidar com eles e a criança (mais responsiva) parece canalizar 

para si uma forma de aliviar a tensão familiar. Parece que, nesta trama, as raparigas 

tendem a ser mais afectadas, pois os rapazes tendem a associar mais problemas de 

comportamento em relação ao suporte e rejeição maternais. Talvez porque a nossa 

amostra seja condicionada por um meio social, cultural e até clínico que desempenhem 

um papel suficientemente forte para o maior incentivo dos rapazes à autonomia. Ou 

talvez porque o papel do pai nesta cultura tenda a destacar-se, nem que seja por uma 

etiquetagem social. É uma hipótese que continua em aberto. Mas o mais importante é; 

porque estas famílias não toleram conflitos? Esta parece ser de facto a questão mais 

pertinente a ser estudada nesta linha de investigação. 

 

 

6.1. Limitações do nosso estudo 

 

Mantendo-nos fieis ao tipo de desenvolvimento do nosso estudo, começando 

pelas partes mais gerais e teóricas e dirigindo-nos até às partes mais específicas e 

empíricas, iniciaremos com algumas limitações teóricas. 

  

 

6.1.1. Kindling e recalcamento 

 

A primeira limitação teórica que parece surgir diz respeito à possibilidade de 

alguns dos recalcamentos e repressões muito precoces aludidos por Freud 

corresponderem a processos de kindling. O recalcamento pronto para emergir na 

consciência será porventura um “esquema mental” associado a um circuito neuronal 

que, uma vez activado, entra em hiperfuncionamento. Esta activação pode ser efectuada 

por qualquer “estímulo emocionalmente competente” (Damásio, 2010). É, por isso, 

difícil o tratamento psicoterapêutico destes pacientes; porque existe a necessidade de 

integrar um circuito muito básico e arcaico, provavelmente com pouco poder de 

discriminação e muito poder de activação e de funcionamento. No entanto, não 

conseguimos esclarecer suficientemente esta questão. Entre outras razões, porque sendo 

o kindling uma sensibilização cortical, se conseguíssemos associá-lo a uma 

sensibilização imunitária, uma compreensão completa desta situação (principalmente o 

aspecto cortical) levaria à quase total compreensão dos caminhos neuro-imunológicos 

do funcionamento do ser humano. De facto, a neuroimunologia não consegue traçar 

qualquer linha concreta entre uma activação cortical específica e uma activação 

imunológica igualmente específica. No entanto, é um fenómeno a ser acompanhado por 

quem se interessa pela relação mente-corpo. Ainda recentemente, Franzzetto (2014) 

refere que, a nível do medo e da ansiedade, o mecanismo de associação entre um 

mecanismo despoletador e o comportamento em resposta a alterações do ambiente 

encontra-se no centro da pesquisa do condicionamento comportamental. 

De facto, a potencialidade dos estudos da relação entre sistema nervoso e 

sistema imunitário parece ser enorme. No entanto, a psicoimunologia não parece ter 

seguido o caminho mais promissor, talvez devido ao descrédito das teorias 

behavioristas. Por exemplo, Desowitz (1983) relata uma experiência realizada nos anos 

50 onde, numa experiência feita em cães, com a finalidade de causar um efeito aversivo, 

foi-lhes administrada uma substância imunodepressora a fim de condicionar o mesmo 

efeito depois de beber água. O interessante foi perceber que, passados meses, sempre 

que os cães bebiam água, contraíam toda a espécie de doenças, incluindo cancros, 
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associados a imunodepressão. Pense-se o que pode acontecer se, por algum 

acontecimento, atravessamos um período de imunodepressão; todas as actividades que 

se relacionam com esse evento, desde as mais simples, como comer e beber, podem 

causar uma subsequente imunodepressão. Talvez por isso, as doenças ditas 

psicossomáticas tenham tendência a entrar em círculos viciosos e impasses (Sami-Ali, 

1980). 

 

               

6.1.2. Papel da consciência no funcionamento psicossomático 

 

Outra questão teórica onde não conseguimos encontrar um consenso prendeu-se, 

como vimos, com o papel da consciência na compreensão da relação mente-corpo. A 

nível do cenário principal da relação mente-corpo, existe um braço de ferro entre 

aqueles que defendem que a consciência não pode ser explicada com os nossos 

conhecimentos actuais (nurofenomenologistas), colocando a fenomenologia, a 

experiência e a perspectiva da primeira pessoa numa ordem diferente de fenómenos e os 

que, pelo contrário, acreditam que se juntarmos os conhecimentos da neurociência e da 

ciência cognitiva (neurocognitivistas), conseguiremos dar uma explicação muito 

razoável do que é a consciência.   

Embora Kandel (2007) refira uma experiência onde se demonstrou que as 

ameaças percebidas inconscientemente (subliminarmente) tendem a afectar regiões mais 

ligadas ao arousal e respostas defensivas (processos ligados ao stress crónico) enquanto 

ameaças percebidas conscientemente activam as respostas mais adaptativas de luta ou 

fuga, o facto é que estas experiências ainda são em reduzido número para imputar uma 

importância determinante à consciência no âmbito do funcionamento psicossomático do 

sujeito. Na nossa tese de Mestrado (Roque, 2004), sugerimos que o corpo do 

psicossomático seria uma sede de disritmias e que a chave para a articulação entre a 

lesão respiratória e a problemática da repressão fantasmática seria efectuada através da 

noção de ritmo. De facto, Reinberg (1998), ainda que associando consciência com 

awareness, desenvolve algumas pistas para essa articulação. Este autor refere «...o único 

estado de equilíbrio conhecido em biologia é a morte. Quando já não há trocas, já não 

há ritmo biológico nem vida» (p.55). Ainda, segundo o mesmo autor, «...a actividade 

rítmica é uma propriedade fundamental da matéria viva. Por outras palavras, a vida não 

existe sem periodicidade ...» (p.44). De facto, mesmo a própria questão do afecto - 

principalmente o "afecto bruto", nada mais é do que um ritmo de carga-descarga como 

Freud já havia preconizado. Como ainda refere Reinberg (1998), «O recém-nascido 

parece dormir, chorar e beber a qualquer hora.» (p.202). O aspecto mais importante 

desempenhado pelo afecto é a ritmicidade. No entanto, o mesmo autor adverte, «... o 

traço genético de um ritmo não é fixado de uma vez por todas, como é por exemplo, a 

cor dos olhos» (p.131). Assim, na altura, achámos que a melhor maneira de articular a 

consciência na relação mente-corpo seria através da sua integração no conceito de 

ritmo. A consciência, definida como awareness obedece a um ritmo. De facto, o nosso 

grau de consciência varia desde a vigília até ao sono profundo. Qualquer problemática 

que altere os ritmos, logo, a consciência, deverá alterar o funcionamento psicossomático 

do sujeito. Sabe-se que, de facto, a ritmicidade está alterada nos pacientes 

psicossomáticos (Rossi, 2003).  

Mas, o facto é que esta noção de consciência como awareness é muito básica e é 

mais consequência do que causa. Por exemplo, Cairns-Smith (1996) defende que pode 

haver awareness sem consciência. 

Assim, aprofundando a consciência a nível da filosofia da mente, esbarra-se num 

mar de contrariedades, nomeadamente, entre monismo e dualismo.  

Apesar de Varela (1991) e Searle (1998) quererem ultrapassar o impasse entre 

monismo e dualismo, criando níveis alternativos, o facto é que não conseguem ser 
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muito explícitos naquilo que defendem e fica sempre a sensação de um dualismo à 

espera de uma nova teoria que o consiga desfazer. Neste sentido, é interessante referir 

Damásio que, ainda recentemente (2010), apesar de ser admirador de Espinosa, o mais 

ilustre representante do monismo, teve de se reconhecer como um dualista de aspecto, 

como o foi na verdade, Espinosa. 

Apesar de se perceber a bizarria lógica em que consiste esta posição teórica e do 

consequente esforço dos investigadores da psicossomática e da comunidade científica e 

filosófica quase em geral, para alterar este estado de coisas, o facto é que a herança 

cartesiana tende a continuar, de uma maneira ou de outra. Paradigmática é a afirmação 

de Susan Blackemore (2005) sobre o dualismo: «…I often feel again and again into 

some kind of dualism between inner and outer, or subjective and objective, or me in 

here and the world out there.» (p.57). 

Talvez por isso, a consciência tenha sido um assunto abertamente rejeitado pelo 

behaviorismo e mais discretamente, pela neurociência e pela psicanálise. Esta, dando 

primazia ao Inconsciente, ajudava a fazer a ligação corpo-mente, pois os processos 

inconscientes (o Inconsciente Freudiano ou o Inconsciente neurológico), seja através da 

noção psicanalítica de “pulsão”, seja através de conceitos como “esquemas mentais” da 

psicologia cognitiva ou “mapas corticais” da neurologia, mais facilmente se articulam 

com o corpo. Não admira por isso que o reinado da psicossomática tenha sido na época 

àurea da psicanálise e também do behaviorismo que, quanto a este assunto, não 

divergiram tanto como em relação a outros.  

No entanto, a filosofia da mente, rapidamente iria dar pela falta da consciência 

neste debate e iria lançar a base de uma discussão que reintroduz o dualismo e que se 

mantém até hoje.  

Iremos então resumir vários aspectos onde não se encontrou consenso desde há 

séculos atrás. No que refere, por exemplo à causalidade directa da consciência, esta 

parece ser impossível de explicar. Já no artigo “On the Hypothesis That Animals Are 

Automata, and Its History”, Thomas Huxley (1874) defende que a nossa livre vontade é 

uma ilusão. A nossa vida mental consiste nos símbolos que nos chegam à consciência 

do que se passa no nosso organismo. Este autor criou assim o “epifenomenalismo”, a 

teoria segundo a qual, a consciência existe, mas não possui poderes causais. Patrícia 

Churchland (2013) refere, no entanto, que esta posição, chamada de contracausal, é 

apenas defendida por alguns filósofos. De facto, o mais provável é que o nosso livre-

arbítrio não tenha de ser livre de causas, nomeadamente, físicas. Por exemplo, Jaegwon 

Kim (1989, 1995, 1999, 2007) argumenta que, em relação aos fenómenos mentais, a não 

ser que possam ser reduzidos à física, não podem possuir os poderes causais que 

normalmente lhes atribuímos. Kim (2007) afirma que temos de aceitar qualquer forma 

de fisicalismo, pois é a única forma de perceber a causalidade da consciência. 

Examinando a fundo as problemáticas filosóficas, Kim refere que a única questão em 

aberto prende-se com o fenómeno dos qualia. Mas, mesmo este fenómeno acaba por não 

ser muito impeditivo, pois que os qualia tem de possuir alguma semelhança entre si, 

caso contrário não nos conseguiríamos relacionar uns com os outros. De facto, parece 

ser ignorado por muitos filósofos, o caso do daltonismo, onde, sujeitos com 

experiências fenomenológicas certamente diferentes das nossas, vêm as suas vidas 

bastante limitadas. E a contra-argumentação de Deacon (2013) não parece ser muito 

convincente, pois tem de se socorrer das antigas divisões aristotélicas sobre níveis de 

causalidade.  

Também em relação ao monismo, nem que seja pelos fundamentos da nossa 

estrutura conceptual, ou porque as teorias ditas monistas são cada vez mais empurradas 

a reconhecer uma interacção entre corpo, cérebro e meio externo, uma teoria monista 

consensual parece estar longe. Por exemplo, Searle (2015) continua a reiterar as suas 

posições e Block (2015) continua a interpretar experiências empíricas em favor da sua 

extensão da fenomenologia aos fenómenos inconscientes. Também Bennett e Hacker 
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(2003) acusaram os métodos da neurociência e mesmo da ciência cognitiva de 

introduzir um falso dualismo cartesiano, substituindo o cérebro pela glândula pineal. 

Acusaram estas disciplinas de cometer a falácia mereológica, isto é, de substituir o todo 

pelas partes. Assim, enquanto os primeiros investigadores praticaram o dualismo 

cartesiano, a primeira vaga de neurologistas substituiu a glândula pineal pelo conceito 

de mente. A segunda vaga de neurologistas recusou o dualismo através do materialismo. 

Já os neurocognitivistas da terceira vaga tendem a atribuir ao cérebro o que são 

propriedades do sujeito. Os autores consideram que estas confusões eram evitáveis se 

estes investigadores tivessem em contas as premissas de Aristóteles e Wittgenstein no 

que concerne à relação entre o corpo e alma ou espírito. Consideram os termos usados 

pelos neurocognitivistas modernos como algo confusos, pois confundem atributos do 

cérebro com atributos do ser humano e, assim, fundamentam um criptocartesianismo. 

Nomeadamente, o artigo de Thomas Nagel (1974) não passaria de uma dificuldade 

conceptual pois, para haver uma comparação, têm de existir pelo menos dois termos de 

comparação. De facto, Bennett e Haecker (2003) consideram que não faz sentido 

perguntar como é que as nossas aptidões interagem com o nosso cérebro. Também 

desmistificam as questões dos qualia ao explicarem que não devemos confundir o 

carácter qualitativo da experiência com o carácter qualitativo do objecto da experiência. 

Também dismistificam a auto-consciência, referindo que não estamos conscientes da 

nossa consciência, mas conscientes de que as coisas são de determinadas maneira. 

Também ajudam a esclarecer a causalidade do eu ao referir que se estamos conscientes 

dos nossos traços e disposições, eles ocupam a nossa mente e pesam nas nossas 

deliberações. E também que não existem somente substâncias físicas e mentais. Por 

exemplo, uma lei não é um objecto, mas também não é um acto psíquico. É uma rede 

conceptual que só se pode compreender num contexto social que defina convenções. 

Logo, o social começa a ser mais chamado para esta discussão do problema mente-

corpo, como mais recentemente temos visto.  

 Consideramos estas críticas um tanto exageradas. E que as respostas duras de 

Dennett e Searle (2007) a esta obra têm bastante fundamento. Nomeadamente, um 

regresso ao criacionismo, falta de conhecimentos, regresso a alguma forma de 

comportamentalismo, dificuldade em defender os fenómenos como os “membros 

fantasma” e regressão metodológica. Também observámos anteriormente, por uma 

análise mais pormenorizada de alguns autores, que muitos deles (nomeadamente 

Dennett, Crick, Searle, Edelman, entre outros) advertem frequentemente o leitor para 

não confundir processos neuronais, por mais sofisticados que sejam, com o sujeito em 

si. Bennett e Hacker, para responder à crítica de falta de conhecimento sobre as ciências 

cognitivas, lançaram um livro sobre a história da neurociência cognitiva (Bennett & 

Hacker 2008). Neste livro, continuam a acentuar que a ciência cognitiva se baseou, 

desde o princípio, numa confusão conceptual entre atributos do cérebro e do ser 

humano. No entanto, sentiu-se a repercussão de obras como esta através de mais 

precauções verbais que certos autores começaram a usar, nomeadamente, referindo a 

consciência e outros atributos psíquicos como faculdades do ser humano e não como 

processos cerebrais. Esta posição ajuda a criar um certo impasse entre monismo e 

dualismo, onde ninguém se sente bem mas as alternativas também não surgem 

facilmente. Os avanços baseados na ciência cognitiva, neurociências, fenomenologia e 

filosofia da mente nada mais fizeram do que acentuar as dificuldades em produzir uma 

teoria que reúna consenso geral, nomeadamente, monista. De facto, para Gregerson 

(2003), a conceptualização que levou a uma certa trégua entre dualistas e monistas foi 

considerar o corpo e a mente como duas pontas num mesmo continuum. No entanto, 

para a mesma autora (Gregerson, 2003) teria sido esta conceptualização que levaria ao 

florescimento do conceito de interconectividade e da teoria sistémica e não à esperada 

criação de uma teoria monista que satisfizesse todos. 
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Toda esta disputa parece dever-se a uma embate entre a filosofia americana que 

segue Quine (1951) na tese que não é possível demarcar a filosofia da ciência por 

referência ao interesse da filosofia pelas questões a priori em contraposição com a 

ciência pelo facto empírico e a filosofia europeia, mais ligada a Wittgenstein 

(1922/2001) que posicionava-se mais numa posição de demarcação entre as questões a 

priori e os factos empíricos. O facto é que a argumentação de parte a parte é bastante 

forte. Assim, se fôssemos obrigados a apostar numa teoria arríscariamos a defender que 

a teoria mais promissora é a de Dennett. Quando o seu principal adversário, John Searle 

(1998), refere que a respeito da consciência, as aparências são a realidade, começa-se a 

perceber algo de muito confuso nos ataques a Dennett. Ainda que se perceba o que 

Searle tem em mente, se a realidade da consciência são as aparências, então a 

consciência é uma ilusão e tem de ser tratada como tal. Tem de ser testada pela palavra; 

a heterofenomenologia. Caso contrário, dificilmente acede ao campo científico. No 

entanto, uma das maiores revoluções do pensamento de Dennett foi atestar a 

parcialidade do livre-arbítrio. Por motivos religiosos, culturais e de certas correntes 

filosóficas, é difícil aceitarmos o livre arbítrio facultado pela alma material. Temos 

sempre a convicção de um eu que se pode impor ao corpo, como atestam certas 

expressões como «força de vontade». Como William James já observara (1900/1976), 

se um acto para ser livre tem de provir de fora de mim, isto conduz a um absurdo lógico. 

Mas as nossas maneiras de pensar são difíceis de mudar. Pensamos que o maior 

problema parece prender-se com os nossos esquemas (e ferramentas; as palavras) de 

pensamento. A “alma” natural de Dennett apenas providencia a “alma” com liberdade 

dentro do próprio sistema. Só que isto quer dizer que o facto de ser consciente pouca 

influência tem, como o próprio autor acaba por ter de admitir (1991, 2003b), e que o 

importante é a maquinaria a que está ligada. No entanto, no fundo, poucos de nós 

estamos dispostos a admiti-lo, pelo menos na íntegra. Como refere Dennett, temos de 

nos imaginar muito grandes, o que é quase impossível quando começamos a analisar 

qualquer fenómeno, mesmo a nossa subjectividade. Tentamos encontrá-la em qualquer 

sítio e esquecemo-nos de a procurar no todo, que somos nós, com as nossas relações 

afectivas, a nossa linguagem e o mundo exterior. O processo analítico típico da ciência 

parece ser um entrave ao estudo de fenómenos onde o objecto não possa ser 

compartimentado. 

Esta aposta na teoria de Dennett facilita muito os conceitos de psiquismo e 

psicossomática; pode-se começar a teorizar mais facilmente de uma forma monista; o 

psíquico, o corpo e a consciência não seriam mais do que o resultado da complexidade 

crescente decorrente da aglutinação das intencionalidades dos sub-sistemas de que são 

constituídos; um distúrbio psicossomático é, provavelmente, um distúrbio onde a 

intencionalidade de sub-sistemas mais simples se impõe à intencionalidade do sistema 

global; o ser humano. Não existem diferenças de níveis e o problema de grau entre estes 

fenómenos podem dever-se à nossa maneira de pensar, muito baseada na categorização. 

A asma poderia ocorrer, quando, devido à desorganização do sujeito, sub-sistemas que o 

compõem começassem a fazer valer as suas intencionalidades; replicar-se, atacar, etc. 

Ou também quando o sujeito possuísse uma intencionalidade demasiado incongruente 

com as intencionalidades dos seus sub-sistemas. Por exemplo, o que pode diferenciar os 

problemas psíquicos dos psicossomáticos poderia ser uma diferença da 

incompatibilidade de sistemas; enquanto nos problemas psíquicos, a incompatibilidade 

seria entre aglutinações de sistemas (id e ego de Freud ou sistema límbico e sistema 

neocortical da neurologia), nos problemas psicossomáticos a incompatibilidade poderia 

ser entre o sistema global (sujeito) e sub-sistemas simples como células. 

No entanto, como tem sido referido, não podemos dar esta posição como certa. 

As principais figuras nesta área ainda não chegaram a consenso. Como temos vindo a 

observar, ainda existem muitos tipos de críticas a este monismo. Por exemplo, McGinn 

(2013), Ned Block (2005) e Chalmers (2005) defendem que é simplesmente impossível 
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explicar os fenómenos psicológicos conscientes pelos processos cerebrais. Outros 

autores como Searle (1998, 2015) ou Metzinger (2007) acentuam o facto de ainda não 

se possuir uma teoria certa, mas que tal pode acontecer num futuro não muito distante. 

Velmans (2009), Revonsuo (2006) e Varela e colaboradores (1991) acentuam o facto de 

não se poder abdicar do estudo da consciência pela intersecção e comparação de 

metodologia da perspectiva da primeira pessoa com a perspectiva da terceira pessoa. 

Também, como observámos, os estudos que acentuam outros factores para o estudo da 

consciência, também não ajudam a perspectiva monista. Por exemplo, Humphrey 

(2011), elabora uma divisão entre sensação - psiquismo e percepção - biologia. Damásio 

(1984, 2000, 2003, 2010), Edelman (1995, 2004, 2006), Changeux (1984, 2003), 

LeDoux (2000), Siegel (1999) e Ramachandran (2011) tendem a criar clivagens no 

estudo da consciência operando uma divisão entre mapas cerebrais e consciência ou 

entre mecanismos mais arcaicos e mais recentes. Também a noção de teatro Cartesiano 

de Baars (1998) introduz sempre algum dualismo, devido aos dois tipos de fenómenos 

criados pela entrada ou não, dos processos psíquicos, nesse espaço.  

Talvez por isso, numa obra recente sobre a ligação entre a mente e corpo do 

ponto de vista da neuropsicologia, Eagleman (2012) parece voltar atrás com a ideia de 

um monismo e refere uma relação (bi-direccional) entre cérebro, sistema imunitário e 

sistema endócrino como um sistema nervoso alargado, ligado aos ambientes químicos e 

sociais. Parece que, não o dualismo, mas o parcelismo ou a teoria sistémica 

(multidisciplinaridade, mas sem confusão de disciplinas) é o que hoje tende a dominar, 

pelo menos no domínio prático, como se quer numa investigação empírica com 

interesses terapêuticos. De facto, tanto Fodor (1974) como Hilary Putnam (1972; 1978) 

reclamavam que para descrever a realidade é necessário uma grande número de 

esquemas teóricos, conceptuais e representacionais, muitos dos quais não são redutíveis 

à linguagem da ciência física, ilustrando com o exemplo do fenómeno económico onde 

o mais profundo conhecimento da física pouco importa para o esclarecer. Neste 

impasse, a terapêutica e a investigação empírica dos fenómenos com causalidade 

psíquica tem de continuar e, por isso, pensamos, a teoria sistémica e subsequentemente, 

integracccionista é a mais adaptada porque é a mais completa que se consegue, livre de 

impasses filosóficos, pois cada disciplina fica na sua posição sem interferir com as 

outras a níveis mais profundos Assim, apesar de a nível teórico a discussão da 

problemática mente-corpo ser dominada por uma intersecção entre neurociências e 

filosofia da mente, a nível prático, as doenças psicossomáticas, pelo menos a nível de 

investigação empírica, são dominadas por uma perspectiva sistémica, ou melhor, 

integracionista.  

No fim, o que interessa é termos demonstrado o conjunto de argumentações e 

contra-argumentações acerca do monismo e e as suas implicações (causalidade da 

consciência, livre-arbítrio, etc.) a fim que se possa fazer uma escolha sobre as bases 

teóricas de uma investigação onde a relação mente-corpo posta ser em causa. Nós 

optámos pela teoria de Dennett, mas com todas as condicionantes que possui, 

nomeadamente a sua aplicação empírica, pelo que, como modelo prático, tivemos que 

nos basear na perspectiva sistémica ou integracionista. A crítica sobre a necessidade de 

vários níveis de explicação, entre outras, é demasiado influente. Nesse sentido, a base 

da nossa investigação é mais criticável e quem optar por outras teorias estará mais 

informado sobre as críticas que lhe estão subjacentes. 

 

 

6.1.3. Necessidade de investigação empírica 

 

Uma limitação já mais empírica prende-se com a necessidade de haver mais 

estudos sobre a asma infantil, nomeadamente em Portugal, que acentuem o factor 
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género na sua investigação. Parece-nos um erro, segundo os nossos resultados, juntar o 

universo masculino e feminino, mas é algo que precisa de ser confirmado. 

 

 

6.1.4. Desenho do estudo 

 

Outra limitação empírica prende-se com o desenho do estudo. Pareceu-nos que 

um grupo controlo não seria muito necessário pois as aferições nacionais são recentes, 

mas já um estudo longitudinal parece oferecer sempre outra segurança sobre as relações 

de causa-efeito. 

 

 

6.1.5. Papel paternal e afecto 

 

Uma última limitação do nosso estudo prende-se com a sensibilidade do nosso 

estudo para investigar o papel paternal e o estilo de relação afectiva, essencialmente 

com a mãe. De facto, parece que o papel do pai é percepciondo pela criança asmática 

como muito semelhante ao da mãe a nível de práticas parentais. Isto pode sugerir que o 

pai não se distingue tanto na relação como deveria, mas a mesma tendência se verifica 

em relação à amostra nacional.  

 

 

6.1.6. Problemas metodológicos 

 

 A nível metodológico, colocam-se alguns problemas. Em primeiro lugar, a nossa 

investigação está limitada pelo facto de termos usado uma só amostra para executar 

duas tarefas: criar o modelo e testar o modelo. Trata-se de uma limitação que só poderá 

ser ultrapassada com uma futura amostra recolhida dentro do mesmo universo de 

investigação. Nessa possível investigação futura, seria adequado se pudéssemos 

encontrar um rácio sujeitos/variável mais favorável; ou aumentado o número de sujeitos 

ou diminuindo o número de variáveis tendo em conta o conhecimento que já temos do 

funcionamento de certas dimensões. Outra questão, relaciona-se com as elevadas 

percentagens de sujeitos bem classificados no âmbito das nossas análises de regressão; 

será interessante, no futuro, reapreciar estes valores, sobretudo adoptando outras 

metodologias estatísticas como sejam as de tipo classificatório. 
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