
   

Revista Portuguesa de Psicossomática

ISSN: 0874-4696

revista@sppsicossomatica.org

Sociedade Portuguesa de Psicossomática

Portugal

Sobrinho, L. G.; Simões, M.; Raposo, J. F.; Barbosa, L.

Respostas Hormonais e  Neurovegetativas durante Estados  Modificados de Consciência

Revista Portuguesa de Psicossomática, vol. 1, núm. 1, jan/jun, 1999, pp. 53-62

Sociedade Portuguesa de Psicossomática

Porto, Portugal

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28710107

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=287
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28710107
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28710107
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=287&numero=957
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28710107
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=287
http://www.redalyc.org


Revista
Portuguesa

Psicossomática
de Respostas Hormonais e Neurovegetativas53

Vol. 1, nº 1, Jan/Jun 99

Respostas Hormonais e
Neurovegetativas durante Estados
Modificados de Consciência

L. G. Sobrinho*, M. Simões**, J. F. Raposo*, L. Barbosa***

INTRODUÇÃO

Considera-se que existe um esta-
do modificado de consciência sempre
que existe uma modificação na expe-
riência subjectiva ou no funcionamen-
to psicológico, reconhecida pelo pró-
prio ou por um observador, em rela-
ção a certas normas gerais para um
determinado indivíduo (Kokoszka,
1987). Os estados de consciência são
pessoais e por isso subjectivos, sendo
as experiências assim vivenciadas,
específicas desse mesmo estado. Nes-
tes estados modificados de consciên-
cia (EMC), nos quais, aliás, nem sem-
pre existe obnubilação da consciência,
não são respeitados os paradigmas da
lógica formal, nomeadamente da con-
tinuidade espaço-tempo e da contra-
dição, nem os da causalidade ou da
psicologia da consciência do Eu.
Apresentam características próprias
dos estados oniricos ou crepuscula-
res – "twilight states" (Budzynski,
1986). Geralmente têm uma duração
de minutos ou horas, o que os dife-
rencia de doenças psiquiátricas.

A utilização dos EMC em psico-
terapia tem já um longo historial, tan-
to nas suas aplicações de inspiração
etnológica como nas decorrentes da
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tradição da psicologia ocidental
(Simões, 1996a).

É hoje aceite que memórias de um
passado remoto ou recente são recons-
truções de recordações, mesmo quando
se está convencido da veracidade da-
quelas memórias (Rosenfield, 1994).
As “regressões”, em EMC, levam o
indivíduo a vivências, que o próprio
identifica como pertencendo à sua in-
fância, vida perinatal e, algumas ve-
zes a supostas “vidas passadas”.

Os EMC têm despertado o interes-
se da comunidade científica desde há
cerca de trinta anos. No entanto, para
além de uma fenomenologia já sufi-
cientemente estudada, muito pouco
se sabe sobre a sua psicofisiologia e
endocrinologia. Entre nós só recente-
mente foram feitos alguns estudos de
campo (Simões et al, 1986), teóricos
(Simões, 1991; Simões, 1996a; Simões,
1996b) e experimentais de natureza
psicofisiológica (Simões et al. 1998).
Estes últimos demonstram que a si-
tuação vivenciada sob a técnica Peres
(1995), pode ser considerada como
um EMC específico, com manutenção
de um Eu reflexivo e com caracterís-
ticas electrofisiológicas próprias, es-
táveis e homogéneas ao longo das di-
ferentes fases, distinta de outros
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EMCs (Yoga, Hipnose, Meditação
Transcendental, Meditação Zen, Tran-
ce Channeling ou transes mediúnicos)
e que também se diferencia claramen-
te do estado de repouso em vigília dos
próprios sujeitos (Simões et al, 1986).

Do ponto de vista endocrinológico
apenas se conhece um estudo (Walter,
1992), que detectou, ao fim de três
horas, diminuição não significativa
dos valores das hormonas tiroideias
(T4 e T3) entre os estado de repouso e
de hipnose.

OBJECTIVOS

O objectivo deste trabalho consis-
tiu em avaliar as respostas neuroen-
dócrinas a acontecimentos vivencia-
dos durante EMC fossem estes com-
provadamente reais, imaginários ou
considerados reais apenas pelo paci-
ente na perspectiva do seu “mito pes-
soal” (Krippner, 1987). Averiguou-se
também se seria possível provocar
uma estimulação na secreção de
prolactina, através da indução de uma
vivência de gravidez e aleitamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Pacientes – Foram estudadas duas
pacientes que se mostraram interes-
sadas em participar no protocolo após
explicação detalhada dos respectivos
métodos e objectivos. Ambas as doen-
tes foram entrevistadas algumas ve-
zes antes da inclusão no protocolo a
fim de avaliar a sua situação, estabe-
lecer uma relação de confiança e pla-
near a natureza das intervenções te-
rapêuticas.

Uma delas (A) era uma mulher de
49 anos, referindo queixas mal defi-
nidas, nomeadamente “inchaço” oca-
sional não relacionado com os ciclos
menstruais e crises depressivas. Re-
feria ter, ocasionalmente, galactorreia
com a excitação sexual. Propôs-se par-
ticipar no protocolo a fim de se conhe-
cer melhor em relação com dificulda-
des que sentia nas relações com o sexo
oposto, com a própria mãe e com fi-
guras de autoridade.

A segunda paciente (B) era uma
mulher de 34 anos, nulípara, com
uma relação estável com o marido e
com infertilidade primária de um ano
de evolução, sem causa aparente. Pro-
pôs-se participar no protocolo como
forma de treino pessoal na técnica de
relaxamento e para explorar a possi-
bilidade de, com a terapêutica, ultra-
passar alguma eventual causa psico-
lógica para a sua infertilidade.

Ambas eram saudáveis, com ciclos
regulares, não tomando nenhum me-
dicamento.

Protocolo – Os estudos foram
efectuados no Serviço de Endocrino-
logia do Instituto Português de On-
cologia, Lisboa. Pelas 10:30 horas da
manhã, cerca de uma hora antes do
início de cada sessão a doente é colo-
cada numa cama, em repouso, numa
sala em penumbra, acompanhada por
um dos investigadores e de uma en-
fermeira. É canalizada uma veia do
antebraço com uma Butterfly ligada
a um tubo heparinizado. De 15 em 15
minutos são colhidos 6 ml de sangue
para um tubo seco para medição das
concentrações de cortisol, prolactina
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e somatotrofina. As pacientes são li-
gadas a sistemas registadores para
avaliação da frequência cardíaca e da
condutância da pele. Os métodos usa-
dos estão em uso corrente no Serviço
e não vão ser aqui descritos.

Após cerca de uma hora de regis-
tos e de colheitas de sangue, pelas
11:30, o terapeuta dá início à sessão
propriamente dita, que dura em ge-
ral cerca de hora e meia.

Técnica – Usamos uma técnica
standardizada (Peres, 1995), modifi-
cada por Simões et al. (1998) para in-
duzir os EMC, que usa três fases prin-
cipais – a relaxação, vivência em rela-
ção com o problema a ser tratado e
redefinição cognitiva em relação com
o padrão de vivência.

As sessões são de dois tipos: as
mais comuns, com intenção terapêu-
tica, são iniciadas a partir de temas
propostos pelas pacientes como im-
portantes para elas. Ao longo da ses-
são as vivências vão fluindo em asso-
ciação livre, por vezes com alguma
intervenção por parte do terapeuta.
Antes da primeira sessão e intercala-
das com as sessões, o terapeuta tem
entrevistas com as pacientes a fim de
avaliar a situação e consolidar os pro-
gressos terapêuticos havidos.

Nas outras sessões, de acordo com
as pacientes, procurou-se induzir
uma vivência de gravidez e aleita-
mento estando a paciente num papel
passivo-receptivo durante toda a ses-
são. Em duas das sessões houve uma
intervenção simultânea de dois
terapeutas.

RESULTADOS

Paciente A - Na paciente A não foi
nunca possível induzir uma vivência
de gravidez e aleitamento. Todas as
tentativas de evocar fantasias de alei-
tamento evocaram memórias de rejei-
ção com sentimentos de muita hosti-
lidade para com a mãe dado que as
memórias da única gravidez que teve
estavam fortemente interferidas por
uma relação muito destrutiva então
vivida entre as duas. Por esta razão e
por uma questão de economia de es-
paço foi decidido apresentar com al-
gum pormenor apenas os resultados
obtidos na paciente B. No entanto, na
interpretação e valorização das obser-
vações feitas é, naturalmente, utiliza-
da também a experiência havida com
a paciente A.

Sumário da evolução psicológica
ao longo das sessões

Paciente B - Não referiu, durante
as entrevistas preliminares, nenhum
conflito particularmente relevante.
Manifestava apenas um grande dese-
jo de ter um filho e alguma insatisfa-
ção por não conseguir engravidar e
não ter sido identificada causa orgâ-
nica para a sua infertilidade. Na pri-
meira sessão propôs que o tema a tra-
tar fosse “o medo”. Imediatamente
após o fim da indução evocou um
episódio ocorrido quando tinha 12
anos em que presenciou a morte aci-
dental de um amigo da mesma ida-
de. Ela esteve directamente envolvi-
da no acidente visto que estava a brin-
car com ele na altura. Reviveu a cena
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com grande sofrimento e choro. Evo-
ca que lhe fizeram perguntas e ela
fugiu. Durante a sessão não é capaz
de responder às perguntas. Fica con-
fusa, “como se tudo se tivesse apaga-
do”. Pouco depois evoca outra cena,
ocorrida quando ela tinha 18 anos, em
que encontra o pai morto na casa de
banho. Novamente fica muito emo-
cionada, chora, e fica confusa.

Nas 3 sessões seguintes é decidi-
do provocar uma fantasia positiva de
gravidez e aleitamento, como que a
vivência de uma cena de um futuro
desejado. Nestas sessões, B não é pra-
ticamente interpelada e apenas ouve
passivamente as sugestões do tera-
peuta.

As quatro últimas sessões (5ª a 8ª)
foram novamente de associação livre.
A 6ª sessão foi particularmente
ilustrativa. O seu objectivo tinha sido
dar sequência à sessão anterior (nº 5)
em que ela descreveu e vivenciou
uma “aparição” do pai que queria
entrar em contacto com ela, lhe lem-
brava que ela tinha prometido espe-
rar por ele e que ele teria qualquer
coisa para lhe dizer. Esteve sempre
muito bloqueada e sempre que enco-
rajada a fazer associações para ter
acesso ao que o pai quereria dizer (era
“uma coisa muito íntima”) ela refe-
riu “um medo horrível”. A 6ª sessão
foi assim programada para voltar à
vivência anterior e tentar perceber
qual seria a mensagem que ela atri-
buía ao pai. Durante o início esteve
bloqueada, a ver apenas luzes que
associava a “véu”, “via Láctea” e a
umas coisas “amarelas, como minho-
cas”. Pelas 13:30 começou a ficar in-

tensamente emocionada, a que corres-
pondeu uma marcada estimulação da
condutância da pele e da frequência
cardíaca. Conforme descreveu depois
sentiu que era um feto e a sensação
era incómoda porque se sentia com-
primida. Na sequência, e em associa-
ção com isso, começa a ficar “cheia de
raiva” e a sentir que está a ser tortu-
rada por um grupo de homens de
negro (esta cena é posteriormente as-
sociada com um acontecimento da
adolescência em que foi rodeada por
um grupo de jovens ciganos dos quais
teve dificuldade em se desembara-
çar). Quando o terapeuta a interpela
a perguntar o que fazem os “negros”
ela muda de registo, associa que é
uma negra que está a dançar num
batuque e sente-se bem. A dança é
muito sensual. A vivência foi tão au-
têntica que ela guardou memória de
ter visto e ouvido os batuques como
reais. Conforme depois explicou, a
palavra “negro” que utilizou referia-
se a imagens de TV a preto e branco e
não tinha relação com cor de pele. A
associação com raça negra foi do
terapeuta, não dela, mas ela rapida-
mente a adoptou. Quando interroga-
da sobre as suas introspecções acerca
do que a estava a inquietar na sessão
anterior ficou um tanto embaraçada
com receio de não ser levada a sério.
Dissipada esta dificuldade referiu que
sempre achou que o marido era pare-
cido com alguém do seu passado e
agora tornou-se claro que era o tal
companheiro de infância com quem
suspeita ter tido um envolvimento
sentimental, mas não está disso segu-
ra. Pensa mesmo que o seu desejo de
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engravidar está relacionado com esse
rapaz. O feto que vai ter seria ele, que
“reencarnaria” nela, e assim seria re-
cuperado do Além.

Observações neurofisiológicas e
endócrinas

Muitas observações pertinentes
podem ser ilustradas pelos registos
das 3 sessões, seleccionadas.

Sessão nº 1 – Não foi possível re-
gistar a frequência cardíaca e a
condutância da pele no início do re-
laxamento por quebra de corrente
eléctrica durante a sessão. No entan-
to é nítido que o relaxamento provo-
cado para finalizar a sessão se acom-
panha de diminuição progressiva da
condutância da pele e da frequência
cardíaca. Este padrão foi comum à
maior parte de, mas não a todas, as
sessões de ambas as pacientes. O acor-
dar, associado a movimentos foi tam-
bém acompanhado de aumento da
frequência cardíaca e da condutância
da pele. Este é também um padrão co-
mum.

As três primeiras setas marcam os
episódios de choro, com gritos e mí-
mica de sofrimento. A quarta seta
marca um episódio de riso. São visí-
veis os aumentos síncronos da fre-
quência cardíaca e da condutância da
pele em todas elas, expressão do com-
ponente simpático da emoção. Como
é evidente da observação do gráfico
ambos os tipos de emoção – choro e
riso – provocam o mesmo tipo de ac-
tivação simpática.

Quanto às respostas hormonais é

nítida a estimulação da secreção do
cortisol, que se mantém elevado, em
planalto, durante toda a sessão. Esta
resposta foi excepcionalmete intensa,
não só por os valores terem passado
para o dobro dos valores iniciais, mas
também pelo facto de lá se terem
mantido em planalto durante pelo
menos uma hora. Tratou-se de uma
sessão de uma violência brutal em
que foram não só evocados, mas tam-
bém revividos, eventos muito traumá-
ticos (sobretudo a morte, à vista dela,
do companheiro de infância, aos 12
anos) que, como as sessões seguintes
viriam a demonstrar, se manteve
como drama de fundo, condicionan-
do grande parte da sua vida mental e
emocional desde então.

A paciente, nas suas oito sessões
só teve, além deste, mais 3 picos de
cortisol, todos eles menos intensos e
revelando o padrão típico de subida
rápida seguida de um declínio que
traduz a depuração da hormona (v.
fig. 2). O padrão observado “em pla-
nalto” indica que houve não um pico
mas uma salva de picos secretórios
que duraram pelo menos uma hora.
Só observámos este padrão uma ou-
tra vez, na paciente A, também du-
rante uma sessão muito traumática.
A prolactina manteve-se ao longo da
sessão com uma tendência discreta-
mente decrescente, como é de prever
pelo seu ritmo nictemeral de secreção,
que declina da manhã para a tarde.
Este foi o padrão habitual em todas
as sesões da paciente A e em algumas
das sessões da paciente B.

A hormona de crescimento man-
teve-se muito baixa, um padrão que
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Paciente B - 1ª Sessão
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Figura 2 – Paciente B – 2ª sessão. Relax –
Indução de relaxamento; FC = frequência car-
díaca; ppm = pulsações por minuto; CP =
condutância da pele; mhos = ohms -1 ; Cort =
cortisol; Prl = prolactina; HC = hormona de
crescimento. As setas assinalam episódios de
choro (as três primeiras) e de riso (a última).

Fig. 1 – Paciente B, primeira sessão. Relax –
Indução de relaxamento; FC = frequência car-
díaca; ppm = pulsações por minuto; CP =
condutância da pele; mhos = ohms -1 ; Cort =
cortisol; Prl = prolactina; HC = hormona de
crescimento. As setas assinalam episódios de
choro (as três primeiras) e de riso (a última).
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não é habitual, pois observámos em
quase todas a sessões, em ambas as
pacientes, valores altos iniciais com
declínio para o meio dia e posterior

subida com um máximo entre as 12:45
e as 13:30. O significado desta ciclici-
dade não é claro e pode estar relacio-
nado com a fome, a uma hora em que
habitualmente as pessoas já estariam
a almoçar. Em presença de um stress
intenso como o desta sessão o pico
hormonal foi suprimido.

Sessão nº 2 - Nesta sessão foi com-
binado com a paciente que se iria in-
duzir um estado imaginado de gra-
videz, parto e amamentação. Ao lon-
go de grande parte da sessão mante-
ve uma mímica de uma certa tensão
e sofrimento. Referiu posteriormente
ter  tido a sensação de que o peito es-
tava a crescer e, quando “estava a
amamentar” refere ter sentido uma
emoção muito gratificante. No entan-
to, não experienciou o acto de mamar
propriamente dito.

O início da indução da sessão ca-
racteriza-se por uma activação simpá-
tica definida por aumento da
condutância da pele e um pico de
taquicardia. A esta activação segue-
se um pico de cortisol. Esta sequên-
cia de respostas não seria de esperar
com a indução do relaxamento. No
entanto, conforme a doente veio de-
pois a referir, sentiu-se muito assus-
tada no início, com receio de voltar a
revivenciar as experiências da sessão
anterior. Este medo foi ainda sentido
na sessão seguinte (nº 3), já com me-
nos intensidade, ainda acompanhado
de resposta neurovegetativa, mas já
sem resposta do cortisol. O medo,
acompanhado da sensação subjectiva
de arrepio, foi associado a “deixar-se
ir”, de deixar de ser “eu”. É muito
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possível que a memória da primeira
sessão, em que foi revivida, de forma
brutal e sem defesas preparadas, uma
experiência nuclear desta paciente,
tenha condicionado efeitos persisten-
tes de aprendizagem sob a forma de
reorganização de defesas mais efica-
zes. Duas ordens de observações  jus-
tificam esta hipótese: 1 - o facto de ter
havido sensação de medo com respos-
ta hormonal e/ou neurofisiológica
recorrente na indução do relaxamen-
to das duas sessões seguintes, apesar
de a doente saber que durante elas,
apenas iria vivenciar uma gravidez
imaginada; 2 - o facto de, nas 4 últi-
mas sessões, em que foi novamente
decidido que a sessão fosse de asso-
ciações livres a partir de um tema ini-
cialmente proposto por ela, a pacien-
te tenha estado grande parte do tem-
po numa situação defensiva em que
“só vê tudo branco”, “sente um blo-
queio”, etc.. Quando se exprimiram
emoções, o que aconteceu algumas
vezes, as associações verbalizadas
com elas foram sempre em registo
onírico. Nunca mais evocou aconte-
cimentos reais, revividos, como da
primeira vez. Por outro lado, quando
em estado vigil, embora reconheça a
importância e o conteúdo traumático
das experiências descritas na pimeira
sessão descreve-a como tendo sido
muito útil, libertadora de um proble-
ma que tinha reprimido. Aliás, ao lon-
go de todo o processo ela foi-se sen-
tindo progressivamente mais equili-
brada e segura de si.

Com a indução do estado mater-
nal houve uma resposta da secreção
da prolactina, embora de pequena

intensidade. Esta resposta, no entan-
to, não se reproduziu nas sessões se-
guintes nas quais, tal como nesta, foi
induzido uma gravidez imaginada.

A hormona de crescimento veio a
descer no início da sessão e voltou a
subir para o fim, como aconteceu na
maior parte das vezes nesta e na ou-
tra paciente. Como já foi menciona-
do, suspeitamos que este comporta-
mento traduz um ritmo biológico in-
terno e não depende do estado modi-
ficado de consciência ou do conteú-
do da sessão.

Sessão nº 6 – O perfil hormonal
nesta sessão (fig. 3) caracteriza-se por
uma observação nova - uma marca-
da estimulação, em planalto, da secre-
ção de prolactina.

O cortisol seguiu a evolução habi-
tual de declínio com o avançar da

Figura 3 – Paciente B. Sexta sessão. Relax –
Indução de relaxamento; FC = frequência car-
díaca; ppm = pulsações por minuto; CP =
condutância da pele; mhos = ohms -1 ; Cort =
cortisol; Prl = prolactina; HC = hormona de
crescimento. As setas assinalam episódios de
choro (as três primeiras) e de riso (a última).
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manhã. A hormona de crescimento
teve a evolução habitual já ilustrada
na sessão nº 2.

A descrição da sessão, acima
sumarizada, pode ajudar a pôr algu-
mas hipóteses sobre qual o estado
emocional subjacente à estimulação
da secreção de prolactina, susceptí-
veis de vir a ser confirmadas em ob-
servações a fazer no futuro. Teria sido
a vivência de que era um feto, por-
tanto um estado regressivo a uma fase
muito precoce? Teria sido a sensuali-
dade contida na dança e no batuque?
Terá sido o profundo desejo de ma-
ternidade (pouco explicitado duran-
te a sessão mas evocado depois dela)
o qual tem nela um significado com-
plexo pois está ligado ao desejo de,
em colaboração com o marido (que é
uma imagem do amigo), acolher no
seu ventre a reencarnação do amigo
morto que assim será recuperado?
Será que por trás disto haverá algu-
ma culpa a ser expiada por alguma
eventual co-responsabilidade no aci-
dente, imaginada ou mesmo real? De
momento não é possível escolher en-
tre estas possibilidades que estão a ser
consideradas nos estudos que conti-
nuam em curso.

CONCLUSÕES

O trabalho de associar vivências e
emoções com estados neuroendó-
crinos e, eventualmente de estabele-
cer relações causais, requere muita
paciência, prudência e humildade.

A tentativa de provocar vivências
de acordo com o desejo do terapeuta
depende muito da organização emo-

cional da paciente, como foi óbvio
quando se constatou a impossibilida-
de de induzir um estado maternal
satisfatório na paciente A. É, assim,
pouco promissora a aplicação de uma
metodologia científica em que estados
semelhantes são induzidos num gru-
po de pessoas e as respectivas respos-
tas analisadas. Torna-se inevitável
uma postura de tipo hermenêutico,
como a dos psicanalistas, em que o
fluxo dos acontecimentos é imprevi-
sível mas uma observação prolonga-
da acaba por permitir, retrospectiva-
mente, descrever o funcionamento
mental do paciente na forma de uma
narrativa mais ou menos coerente. É
no contexto assim definido que se tor-
na um pouco mais credível a atribui-
ção de significado a associações pon-
tualmente observadas.

O registo da condutância da pele
(que faz parte do vulgar “detector de
mentiras”) é um excelente marcador
de activação simpática. No entanto é
demasiado dependente de factores
externos (natureza dos contactos na
pele, temperatura, humidade da sala,
etc.) para permitir avaliar ou
quantificar estados. É também
inespecífico em relação à natureza da
emoção subjacente – o choro, o riso, a
raiva ou a excitação sexual são indis-
tintos deste ponto de vista.

A frequência cardíaca responde
também rapidamente ao estímulo e a
resposta é síncrona com a da
condutância da pele.

As respostas hormonais são sujei-
tas a atrazo, dada a natureza indirec-
ta da regulação endócrina e o efeito
tampão do volume de distribuição em
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na para todas as emoções. Isto foi cla-
ramente visível na sessão nº 6 em que,
apesar do stress documentado pela
resposta simpática, a resposta hormo-
nal não foi de cortisol mas sim de
prolactina.

Como nota final é de salientar que,
salvo o caso de sessões em que são
revividos eventos reais como “memó-
rias pouco trabalhadas”,  a identifi-
cação dos enredos a associar a emo-
ções e a respostas hormonais não é
fácil. Os conteúdos verbalizados du-
rante as sessões são, apesar do rela-
xamento, sujeitos a um filtro defensi-
vo, as associações, acerca da vivência
da sessão, feitas posteriormente a esta
revelam substratos que foram
insuspeitados “a quente” e, é claro,
estas associações estão, também elas
próprias, organizadas de forma de-
fensiva. Só com muito mais experiên-
cia, talvez que alguns padrões consis-
tentes comecem a emergir e venha a
ser possível compreender melhor a
natureza das relações entre enredos,
emoções e respostas neuroendócri-
nas.
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