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Resumo 

Este trabalho apresenta uma pesquisa de literatura sobre os conceitos de psicossomática e 

fenômeno psicossomático. O objetivo é realizar a diferenciação entre esses conceitos nas 

produções científicas no Brasil. A metodologia possui abordagem do tipo qualitativa, que 

juntamente com a técnica de revisão narrativa, permite percursos descritivos dos referidos 

conceitos. Os resultados foram coletados na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde 

de Psicologia (BVS Psi), e foi encontrada uma quantidade de produções relevantes. Entre 

os dados apresentados, o conceito de fenômeno psicossomático (FPS) traz maior relevância 

no entendimento dos modos de manifestação das doenças sem lesões orgânicas, as 

denominadas doenças psicossomáticas, as quais têm se mostrado nos estudos a necessidade 

de um aprofundamento mais específico no que tange esses fenômenos. 

Palavras-chave: Psicossomática; Fenômeno Psicossomático; e Psicologia. 

 

Abstract 

This work presents a literature study about the concepts of psychosomatic and 

psychosomatic phenomenon. The goal is to report differences of these concepts found on 

scientific production in Brazil. The methodology of this research is conducted by a 

qualitative approach that, along with the narrative revision technique, allows descriptive 

pathways of these concepts. The results were collected on the Virtual Health Library in 

Psychology (BVS-Psi Brazil) database, where significant amount of research was found. 

Among the presented data, the Psychosomatic Phenomenon (FPS) concept carries larger 

relevance about understanding the diseases manifestation modes without organic injury, 

named as psychosomatic disorders, which have shown on the studies that there is a need of 

further deepening specifically concerning these phenomena. 

Keywords: Psychosomatic; Psychosomatic Phenomenon; and Psychology. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, diante de estudos sobre o processo saúde-doença, e especificamente o 

adoecimento psíquico, um dos caminhos possíveis a ser percorrido se embasa na 

psicossomática e nos fenômenos psicossomáticos. 
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Segundo Mello Filho (2010), o termo “psicossomático” surgiu a partir do Século 

XX, quando Heinroth criou as expressões “psicossomática” e “somatopsíquica”, 

distinguindo os dois tipos de influências e as duas diferentes direções sendo a seguinte 

inter-relação: psicossomática do psiquismo para o corpo e somatopsíquica do corpo para o 

psiquismo para explicitar o processo entre psiquismo-corpo-psiquismo. Entretanto, o 

movimento somente consolidou-se em meados deste século com Alexander e a Escola de 

Chicago. Conforme o autor descreve, a Psicossomática evoluiu em três fases: uma inicial, 

ou psicanalítica; uma intermediária, ou behaviorista; e uma atual ou multidisciplinar. 

Ainda, de acordo com Mello Filho (2010, p.29), podemos entender o conceito de 

Psicossomática como “[...] uma ideologia sobre a saúde, o adoecer e sobre as práticas de 

Saúde, é um campo de pesquisas sobre estes fatos e, ao mesmo tempo, uma prática – a 

prática de uma Medicina integral”. 

Sobre os fenômenos psicossomáticos (FPS), Santos Filho (2010, p. 153) define o 

termo como “[...] a uma mal-estabelecida e intrigantemente pesquisada relação corpo-

mente na qual o corpo vê-se atingindo concretamente em sua intimidade tecidual e 

humoral, não raras vezes levando a internações, cirurgias e à própria morte”.  

Sendo assim, historicamente as doenças vêm sendo estudadas desde a Antiguidade 

até os tempos atuais. Nesse percurso histórico da humanidade, muitas transformações 

foram se constituindo no cenário das discussões sobre saúde e doença, o que nos trouxe 

atualmente o processo saúde-doença. Tanto a doença quanto a saúde é algo que circula 

entre nós humanos (SANTOS; LOUREIRO,2012). 

Nesse movimento entre saúde e doença, tanto a medicina quanto outras áreas da 

saúde como a psicologia vêm construindo conceitos, e dois desses conceitos são: 

psicossomática e fenômeno psicossomático. Uma das discussões teóricas entre esses dois 

conceitos é produzida pela psicanálise sobre o fenômeno psicossomático a partir dos 

Seminários de Lacan. (WARTEL et al., 2003). 

Para Mello Filho (1991) toda doença é psicossomática por envolver tanto o somatus 

(corpo) quanto psique (psiquismo). O que diferencia é a origem do adoecimento, ou seja, 

quando há um desequilíbrio orgânico contendo origem biológica a sua origem é no 

somatus (corpo), e caso seja pela dificuldade das elaborações dos sentimentos e emoções, 

este adoecimento é psíquico, portanto, tanto a primeira situação quanto a segunda, ambas 

influenciam uma a outra de modo concomitante.  

 A proposta de estudo neste trabalho teve como questão norteadora: qual a 

diferença conceitual entre psicossomática e fenômeno psicossomático nas produções 

científicas no Brasil? 

O objetivo geral da pesquisa foi: diferenciar os conceitos de psicossomática e 

fenômeno psicossomático nas produções científicas no Brasil. Já os objetivos específicos 

foram:  revisar nas produções de literatura sobre os conceitos de psicossomática e 

fenômeno psicossomático, de forma a gerar discussões e reflexões sobre tais conceitos, 

além de demonstrar sua relevância para o cenário da Psicologia. 
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2 METODOLOGIA 

A abordagem que se adequa a esta pesquisa é qualitativa e tem como técnica a 

revisão de literatura narrativa por permitir percursos descritivos. Os resultados foram 

coletados na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde de Psicologia (BVS Psi), estes 

estão detalhados abaixo. 

 A abordagem qualitativa aprofunda-se do mundo dos significados das ações e 

relações humanas (DESLANDES; MINAYO, 1994). 

Sobre a revisão narrativa, conforme Cordeiro et al. (2007, p.429): 

A revisão da literatura narrativa ou tradicional, quando comparada 

à revisão sistemática, apresenta uma temática mais aberta; 

dificilmente parte de uma questão específica bem definida, não 

exigindo um protocolo rígido para sua confecção; a busca das 

fontes não é pré-determinada e específica, sendo frequentemente 

menos abrangente. A seleção dos artigos é arbitrária, provendo o 

autor de informações sujeitas a viés de seleção, com grande 

interferência da percepção subjetiva. 

 

De acordo com o autor citado acima, esta revisão de literatura narrativa optou por 

ter uma questão norteadora para direcionar sobre os conceitos de psicossomática e 

fenômeno psicossomático.  

As fontes bibliográficas são dividas em: impressos diversos que tenham 

informações relevantes ao assunto estudado como: livros com leitura corrente em obras 

literárias e obras de divulgação; material de referência: informativa e remissiva, ou seja, 

dicionários, enciclopédias, anuários, entre outros; e publicações periódicas como: jornais e 

revistas impressos ou online (GIL, 2010). 

Uma pesquisa bibliográfica tem por finalidade proporcionar a familiaridade do 

pesquisador com o campo de estudo pelo qual está interessado, como também, sua 

delimitação. Essa familiaridade é essencial, pois ajuda na compreensão de forma clara e 

precisa (GIL, 2010). 

A base para busca dos dados para a revisão de literatura narrativa foi a Biblioteca 

Virtual de Saúde de Psicologia (BVS Psi), abrangendo as produções científicas que tenham 

interface com os conceitos de psicossomática e de fenômeno psicossomático no cenário 

brasileiro.  

Durante a pesquisa, foram identificados que psicossomática e fenômeno 

psicossomático são termos e não descritores exatos, como descritor exato temos a 

psicologia. Sendo assim, continuamos a pesquisa utilizando os termos psicossomática e 

fenômeno psicossomático; e o descritor exato psicologia.  



Revista Visões ISSN 1983-2575, Edição, nº1. Volume 7 – 2020. 

 

62 

 

O processo de busca se deu com os termos: “psicossomática” AND “fenômeno 

psicossomático” AND “psicologia”.   

O material coletado teve como recorte temporal os últimos 10 anos, 

compreendendo o período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2018.  

Os critérios utilizados para a coleta de dados são: 

De Inclusão: 1) produção científica com os conceitos de psicossomática e 

fenômeno psicossomático; 2) produção científica publicada em português (Brasil); e 3) que 

consta o descritor psicologia.  

De Exclusão: 1) produção científica que não compreenda o recorte temporal; 2) 

publicações em outros idiomas; e 3) produções como pôster, links de sites sobre o tema. 

Os critérios são ferramentas necessárias para delimitar a produção científica e 

torná-la mais fidedigna.  

3 RESULTADOS  

Sobre o termo psicossomática é considerado na base de dados como medicina 

psicossomática, isto se faz mediante os estudos primários sobre o assunto ter início na 

medicina. Na busca inicial foram encontrados nas Bases em Texto Completo 31 

Resultados e utilizando os critérios metodológicos para a devida análise, obtivemos 4 

produções. 

Com o termo fenômeno psicossomático o que foi apresentado inicialmente nas 

Bases em Texto Completo foram 11 Resultados, e de acordo com os critérios 

metodológicos, ficaram 5 produções. 

Quanto ao descritor exato psicologia com interface aos dois termos primeiros, de 

início, foram encontrados nas Bases em Texto Completo 3 Resultados, no que se refere aos 

critérios, foi obtida 1 produção. 

Ficando como material coletado para análise o total de: a) medicina psicossomática, 

4 produções; b) fenômeno psicossomático, 5 produções; e c) descritor exato psicologia 

relacionado com medicina psicossomática e fenômeno psicossomático, 1 produção. 

Abaixo, a Figura 1 representa um diagrama comparando a quantidade de resultados 

encontrados com aqueles obtidos a partir dos critérios metodológicos: 
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Figura 1 – Diagrama dos resultados obtidos. 

 

3.1 A Apresentação do Material Coletado:  

Termo ou descritor exato: Medicina Psicossomática 

Artigo  Conceitos:   Autor e ano 

1/4 A medicina refere-se à história familiar do ponto de 

vista genético, onde a informação hereditária é 

transmitida de uma geração para outra, como algo 

pré-determinado, como uma receita escrita nos 

genes, que pode ser lida como um texto de 

revelações escondidas dentro de nós e de todos os 

seres vivos.  

LAWALL, 2012. 

2/4 Na atualidade, plena de recursos materiais, a 

medicina se defronta com adoecimentos sem causas 

explícitas, instaura-se em um campo problemático, 

em que o médico se vê em um impasse sem 

diagnóstico e o paciente, sem uma causa explicável 

para seu sofrimento. Esse campo etiológico se 

constitui um “território de controvérsia na história da 

medicina desde o fim do século XVIII” 

(ZORZANELLI, 2011, p. 26 apud ALVES; LIMA, 

2016.), pois fazem parte dele, além de doenças sem 

lesões, as doenças com causas pouco mensuráveis 

ALVES; LIMA, 2016. 
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decorrentes de eventos estressores.  

3/4 Na cultura ocidental ao longo do Século XX as 

doenças mentais e físicas sugerem que as primeiras 

são entendidas como de responsabilidade do 

sofredor, ou seja, a causa é de ordem da experiência 

de cada um. E a doença psicossomática é fonte de 

controvérsias desde seu surgimento, e muitas vezes, 

é confundida com outros conceitos como o de 

conversão, somatização, transtorno somatoforme, 

sintomas sem explicação médica e com as síndromes 

funcionais, tais como:  a asma, a hipertensão arterial, 

o vitiligo, dentre outras. A despeito das diferenças 

entre os conceitos mencionados há um ponto comum 

entre eles: os desdobramentos no campo da 

legitimidade ou ilegitimidade de condições clínicas 

cuja etiologia está diretamente relacionada a fatores 

psicogênicos ou não está claramente associada a um 

fator orgânico.  

ZORZANELLI, 2010. 

4/4  O termo “doença psicossomática” para designar o 

modo pelo qual os sofrimentos de ordem psicológica 

com repercussões tanto no sistema nervoso 

autônomo quanto no sistema endócrino poderiam 

provocar diversas disfunções no corpo humano. 

ÁVILA; TERRA, 

2010. 

Termo ou descritor exato: Fenômeno Psicossomático (FPS) 

Artigo  Conceitos:   Autor e ano 

1/5 A compreensão psicanalítica acerca do fenômeno 

psicossomático (FPS) atribui os sintomas do adoecer 

a uma dinâmica psíquica que possui repercussões no 

corpo, isto é, há uma psicogênese, ainda que se 

levem em conta os fatores ambientais, 

especificamente na teoria winnicottiana. 

MATTAR et al., 2016. 

2/5  Os fenômenos psicossomáticos (FPS) assinalam os 

primeiros rudimentos de uma paulatina integração 

entre soma e psique que deverá permanecer ao longo 

da vida. Assim, tal fenômeno só se expressará como 

um adoecimento se indicar uma ameaça a essa 

integração em uma desorganização subjetiva. 

PINHEIRO; MAIA, 

2011. 

3/5 Um fator importante é entender que há a 

possibilidade do fenômeno psicossomático (FPS) 

estar vinculado à doença somática-psicose. Ou seja, 

os fenômenos psicossomáticos podem acontecer nas 

estruturas psíquicas que se fundem na clínica 

psicanalítica.  

DEJOURS, 2012. 

4/5 Destacamos dificuldades muito peculiares 

encontradas na clínica de uma categoria de pacientes 

que apresentam os chamados fenômenos 

psicossomáticos (FPS) — mais precisamente, 

aqueles que apresentam doenças psicossomáticas 

RINALDI; 

NICOLAU; 

PITANGA, 2013. 
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que interferem na qualidade de suas vidas, bem 

como as ameaça, por sua gravidade. Essas 

dificuldades referem-se a um desafetamento no que 

diz respeito ao que acontece em seus corpos, onde a 

instância simbólica parece estar elidida, implicando 

um aparente abandono de seus corpos à sorte da 

biologia e dos procedimentos médicos. 

5/5 No fenômeno psicossomático (FPS) verifica-se que 

o objeto “a” não cumpre seu destino de objeto 

perdido, mantendo-se encarnado. A operação 

analítica permite uma relocalização do gozo, 

restituindo ao corpo o vazio que o constitui ao 

conduzir o gozo às bordas corporais sob efeito da 

modulação significante, na fala, esta poderá levar o 

paciente a ressignificar os sintomas que se 

manifestam no fenômeno. O fenômeno 

psicossomático (FPS) compreende a manifestação de 

afecções somáticas, nas quais a presença da lesão 

não permite um enquadramento pelo protocolo 

médico.  

VILANOVA, 2010. 

Termo ou descritor exato: Psicologia; Medicina Psicossomática; Fenômeno 

Psicossomático. 

Artigo  Conceito:   Autor e ano 

1/1 Destacamos dificuldades muito peculiares 

encontradas na clínica de uma categoria de pacientes 

que apresentam os chamados fenômenos 

psicossomáticos (FPS) — mais precisamente com 

aqueles que apresentam doenças psicossomáticas 

que interferem na qualidade de suas vidas. Essas 

dificuldades referem-se a um desafetamento no que 

diz respeito ao que acontece em seus corpos, em que 

a instância simbólica parece estar elidida, 

implicando um aparente abandono de seus corpos à 

sorte da biologia e dos procedimentos médicos.  

RINALDI; 

NICOLAU; 

PITANGA, 2013. 

 

3.2 Discussão dos Dados Coletados: 

O artigo de Lawall et al. (2012) propõe um estudo acerca de patologias como o 

câncer de mama e sua relação com a história familiar considerando as diversas heranças 

que atravessam e constituem o sujeito. Os autores comentaram que como participantes da 

pesquisa “Avaliação Psicossomática do risco de adoecer de câncer de mama e sua relação 

com a história familiar”, estes se inserem no debate que se reveste, do ponto de vista deles, 

da maior importância nos dias de hoje. 

Alves e Lima (2016) propuseram uma pesquisa que objetivou compreender a 

vivência de médicos no atendimento a pacientes psicossomáticos. O trabalho consistiu em 
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realizar uma pesquisa de caráter qualitativo com profissionais da medicina e, a partir do 

conteúdo das entrevistas, mostrar que as condutas perfazem um percurso iniciado por um 

diagnóstico, na tentativa de reorganizar a relação médico-paciente e a utilização de 

algumas terapêuticas. 

A pesquisa feita por Zorzanelli (2010) trata do estudo da Síndrome da Fadiga 

Crônica (SFC), tema este que teve estudos datados no final da década de 1980, em países 

como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, no contexto de outras síndromes funcionais. 

Neste trabalho, o autor discutiu os efeitos de legitimidade ou ilegitimidade da experiência 

do adoecimento decorrentes da distinção entre doença somática e doença mental. A análise 

permitiu o processo de busca de explicações reduzidas ao aspecto somático da doença 

como reação na forma de evitar associações do quadro com o que seria considerado uma 

doença psicossomática. 

O trabalho de Ávila e Terra (2010) tem enfoque relacionado à histeria num 

contexto de classificações diagnósticas progressivamente mais técnicas e restritivas. Ao 

mesmo tempo, o estudo procura investigar o que pode estar sendo negligenciado quanto 

aos complexos dos aspectos de funcionamento inerentes à condição histérica.  Esses 

autores comentam que a história do que veio a ser conhecido como medicina 

psicossomática é longa e complexa, e que os esforços para compreender os sintomas 

corporais da histeria em seus primórdios foi no final do Século XIX. 

O artigo de Mattar et al. (2016) busca fazer uma reflexão sobre a dualidade entre os 

termos soma e psique, que tende a obscurecer a unidade originária a partir da qual esses 

dois entes podem aparecer e serem compreendidos. Na sequência, o estudo conduz a uma 

compreensão crítica, lidando com aspectos da tradição em psicossomática e com base na 

fenomenologia-hermenêutica de Martin Heidegger e na Daseinsanalyse de Medard Boss. 

O artigo expõe que toda a compreensão das enfermidades passa a ser tomada em uma 

dualidade soma e psique, o que acaba por criar um fosso entre a existência e a teoria que, 

muitas vezes, é motivo de descrença, seja por parte do médico, do profissional de 

psicologia ou mesmo do leigo. 

O objetivo do estudo de Pinheiro e Maia (2011) é produzir uma reflexão teórica 

sobre os adoecimentos psicossomáticos que permita enfrentar seus impasses clínicos 

tomando como referências teóricas Freud e Winnicott. Esses autores tomaram como 

referência o estudo da angústia como afeto que funda as relações soma/psique e que os 

levou ao estudo da Histeria de Angústia trabalhada por Freud. Na sequência, o trabalho 

propôs sobrepor a essa hipótese que pode ser entendida, também, como um adoecimento 

psicossomático, na forma como Winnicott o concebe. 

Dejours et al. (2012) realizaram um estudo, a partir de um fragmento clínico no 

qual se destaca um episódio de descompensação somática aguda em um paciente em 

análise, cujo funcionamento psíquico não sugere um quadro de psicose e tampouco um 

quadro de transtorno psicossomático. O estudo buscou, então, apreender a complexidade 

de tal fenômeno do ponto de vista metapsicológico e, em particular, interrogou-se sobre a 

relação entre crise somática, crise psicótica e sexualidade. A proposta do artigo foi tratar 

sobre o corpo sob dois aspectos: como alvo de certas descompensações psicopatológicas e 

como conceito metapsicológico. 
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O artigo de Vilanova (2010) tece considerações sobre o fenômeno psicossomático. 

Segundo a autora, nesse fenômeno verifica-se que o objeto ‘a’ não cumpre seu destino de 

objeto perdido, mantendo-se encarnado. O objeto ‘a’ em psicanálise faz relação com a falta 

que o sujeito sempre busca e é nessa busca que se produz o desejo para possível realização, 

caso não realize, terá o gozo.  A operação analítica permite uma relocalização do gozo, 

restituindo ao corpo o vazio que o constitui ao conduzi-lo às bordas corporais sob efeito da 

modulação significante, na fala. A autora comenta que, na medicina, o que se 

convencionou chamar de ‘psicossomática’ surge como um elemento refugado que 

acompanha o avanço do discurso médico, e que a categoria dos transtornos 

psicossomáticos está presente nos manuais como manifestações que, apesar de 

extensamente descritas na literatura médica, encontram na etiologia um ponto de impasse. 

Rinaldi; Nicolau; Pitanga (2013) discutiram a prática psicanalítica com sujeitos que 

apresentam fenômenos psicossomáticos, por meio de duas experiências de análise. Uma 

das experiências foi realizada em uma clínica-escola, e a outra em uma instituição médica 

de reabilitação motora. Os casos apresentados permitiram refletir sobre as possibilidades 

de reposicionamento do sujeito na relação com o seu próprio corpo, pois evidenciam a 

passagem de uma posição subjetiva, marcada pela aderência ao diagnóstico médico, a outra 

posição, por meio da formação de um sintoma no sentido analítico, no qual o sujeito pode 

se reconhecer. 

Vale ressaltar que o artigo intitulado Do fenômeno psicossomático ao sintoma: a 

aderência do sujeito ao diagnóstico médico e o trabalho analítico (RINALDI; NICOLAU; 

PITANGA, 2013) aparece tanto na (quanto...) busca entre Psicologia; Medicina 

Psicossomática; Fenômeno Psicossomático não entendido aqui como duplicidade de 

produção, e sim, por ser uma produção científica que articula estes conceitos.  

A partir da discussão acima se pode entender que a Medicina psicossomática é a 

origem dos estudos sobre as doenças psicossomáticas de onde se questionava o 

adoecimento além do orgânico. E como sua matriz, a princípio, embasa-se na anatomia e 

na fisiologia, a busca do entendimento se faz nos estudos organicista e genético.  

O fenômeno psicossomático (FPS) tem suas raízes na psicanálise e com maior 

ênfase nos estudos de Lacan. E por este viés, pode-se ter um aprofundamento sobre os 

fenômenos psíquicos por haver um entendimento do inconsciente que tem sua gênese nos 

estudos da psicanálise freudiana. Entre os estudos freudianos e lacanianos que demarcam 

sobre o inconsciente, existem teóricos como Winnicott, Mello Filho, Valas e Wartel que 

contribuíram significativamente sobre o crescimento dos estudos do conceito de 

psicossomática para o conceito de fenômeno psicossomático (FPS). 

Sobre Psicologia; medicina psicossomática; e fenômeno psicossomático é 

apresentada a relação de respostas aos tratamentos das doenças psicossomáticas, ou 

manifestação dos fenômenos psicossomáticos, que estão vinculados aos efeitos do 

inconsciente no corpo, logo, a relação psiquismo e somatus (corpo). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando o percurso desta pesquisa e tendo como resultado uma produção 

científica considerável, faz-se necessário apontar que as doenças psicossomáticas que têm 

a origem dos estudos na medicina e por consequência este estudo é abarcado para a área da 

saúde de modo geral, percebe-se que para maior entendimento sobre o adoecimento 

psíquico sem apresentar lesões orgânicas foi encontrado tanto na medicina psicossomática 

como na psicologia a base para discussão desse adoecimento. 

Porém, conforme é mostrado nos dados acima, o fenômeno psicossomático (FPS) 

traz maior relevância  no entendimento dos modos de manifestação das doenças sem lesões 

orgânicas, as denominadas doenças psicossomáticas, as quais têm se mostrado nos estudos 

a necessidade de um aprofundamento mais específico no que tange esses fenômenos que se 

dão psiquicamente por alguns motivos como: sentir emoções e não conseguir lidar com as 

mesmas, ter desejos que o próprio sujeito não se permite desejar, renegar a doença por não 

ter origem orgânica, como tantos outros modos em que o fenômeno psicossomático (FPS) 

se manifesta no sujeito.  

Sendo assim, esta pesquisa não termina em seu projeto inicial, o que está produzido 

aqui são alavancas para novas questões na produção científica sobre psicossomática 

(medicina psicossomática), fenômeno psicossomático (FPS) e a psicologia articulada com 

a psicossomática e o fenômeno psicossomático.  E, como a psicologia tem um dos 

objetivos investigar os adoecimentos psíquicos, torna-se mais um motivo articular os 

conhecimentos e produzir saberes para aqueles que têm interesse sobre o tema.   
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