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Os grandes avanços científicos nas áreas da medicina e psicologia, 
assim como o estabelecimento da medicina psicossomática como 
campo científico, possibilitaram o desenvolvimento da psico-onco-
logia.  A psico-oncologia, área de intersecção entre a psicologia e a 
oncologia, se propõe a estudar as variáveis psicológicas e comporta-
mentais envolvidas no processo de adoecimento e cura, assim como 
as intervenções necessárias ao longo desse processo. O presente artigo 
propõe uma reflexão a respeito das intervenções na área da psico-
oncologia e as tendências atuais da psicologia, especialmente o olhar 
da psicologia analítica. Ambas buscam compreender a saúde e a doen-
ça a partir do próprio paciente, considerando o fenômeno psique-cor-
po na compreensão dos processos de adoecimento, tratamento e cura.
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A psico-oncologia é a área de intersecção entre a psicologia e a oncologia 
e cabe a ela o estudo das variáveis psicológicas e comportamentais envolvidas 
no processo de adoecimento e cura, assim como as intervenções necessárias ao 
longo desse processo (VEIT & CARVALHO, 2010).

A psico-oncologia se organizou na década de 1980, nos Estados Unidos, com 
a médica psiquiatra Jimmie Holland. Em 1977 ela criou, junto com uma equipe 
de profissionais, o serviço psiquiátrico do Memorial-Sloan Kettering Cancer 
Center, em Nova York. Alguns anos depois, a psico-oncologia se estabeleceu 
como uma subespecialidade da oncologia e da psiquiatria (FERREIRA, 2004). 

No Brasil, os primeiros trabalhos nessa área se iniciaram em 1983 e, em 1989, 
aconteceu o primeiro “Encontro Brasileiro de Psico-oncologia” em Curitiba. Em 
1994, foi fundada a SBPO – Sociedade Brasileira de Psico-oncologia. Embora 
a psico-oncologia seja uma área de atuação multidisciplinar, no Brasil ela 
foi desenvolvida principalmente por psicólogos. (VEIT & CARVALHO, 2010; 
FERREIRA, 2004; CARVALHO, 2002).

Segundo Ferreira (2004), a psico-oncologia pode se utilizar de qualquer 
teoria psicológica – psicanálise, cognitiva, comportamental, junguiana e outras 
– desde que se conheça o objeto de trabalho, ou seja, o paciente, sua família e 
os profissionais envolvidos no tratamento.

Veit & Carvalho (2010) afirmam que a primeira preocupação da área da 
psico-oncologia teve seu foco nas origens e causas da doença. O resultado das 
investigações apontou para a multifatoriedade, entendida como o conjunto dos 
fatores biopsicossociais presentes, na instalação das neoplasias.

Historicamente, como aponta Carvalho (2002), já se fazia presente no pen-
samento de Hipócrates e Galeno a ideia de saúde como resultado do equilíbrio 
entre corpo e mente do indivíduo, e deste com o meio ambiente. 

No decorrer dos séculos, visando o desenvolvimento do conhecimento, o 
homem passou a compartimentá-lo, separando religião, filosofia e ciência umas 
das outras (RAMOS, 2006).

No século XVII, a proposição de René Descartes de que a matéria seria uma 
realidade separada da mente (embora a origem de ambas se remetesse ao campo 
do divino) permitiu, por um lado, um grande avanço no estudo das doenças do 
corpo. Por outro lado, porém, resultou na visão do homem como um ser compos-
to de partes separadas e influenciou a prática da assistência à saúde, dividindo 
a profissão em dois campos distintos, quase sem comunicação entre si (RAMOS, 
2006; CARVALHO, 2002; CAPRA, 2006[1982]). 

Para Capra (2006[1982], p. 134), essa separação implicou em “uma séria des-
vantagem para a compreensão da maioria das doenças importantes”, uma vez 
que impediu que pesquisadores investigassem os papeis do estresse e dos estados 
emocionais no curso das doenças. 

Ao longo da história da medicina ocidental observou-se, no entanto, diversas 
tentativas de se desenvolver uma abordagem unificada do fenômeno corpo-
mente. Tais tentativas resultaram na formulação da medicina psicossomática 
como disciplina científica (CAPRA, 2006[1982]).

Segundo Lipowsky (1986), a medicina psicossomática emergiu com uma rea-
ção às concepções dualísticas e reducionistas, e como uma tentativa de subme-
ter os diversos aspectos da relação mente-corpo na saúde e doença à investiga-
ção científica. O termo "psicossomática" foi introduzido por Heinroth em 1818, 
mas a medicina psicossomática foi fundada apenas no início da década de 1930.

Para Capra (2006[1982]), dentro da concepção psicossomática, a finalidade 
básica de qualquer terapia deve ser a de reestabelecer o equilíbrio do paciente 
e a abordagem terapêutica deve ser multidimensional, envolvendo vários níveis 
do sistema corpo-mente. Essa abordagem exige o esforço de uma equipe mul-
tidisciplinar. 

A manutenção da saúde seria, segundo o autor, uma questão, em parte, 
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individual e, em parte, coletiva. A assistência individual à saúde baseia-se no 
reconhecimento de que a saúde dos homens é determinada por seu comporta-
mento, sua alimentação e a natureza de seu ambiente. Já a assistência social à 
saúde, deveria seguir dois pontos básicos: a educação para a saúde e as políticas 
de saúde.

Foram os grandes avanços científicos nas áreas da medicina e psicologia e 
a formulação da medicina psicossomática como campo científico, que abriram 
caminho para o estabelecimento e desenvolvimento da psico-oncologia.

Muitos aspectos psicológicos são mobilizados durante o curso da doença, 
tornando-se necessárias intervenções psicossociais adequadas aos pacientes e 
seus familiares. Observa-se que a participação ativa do paciente no processo da 
doença e sua adesão aos tratamentos estão diretamente associadas a fatores 
psicológicos e sociais (VEIT & CARVALHO, 2010).

Para Carl Gustav Jung (1996[1981], p. 29), “os processos do corpo e os pro-
cessos mentais desenrolam-se simultaneamente”.

Segundo Ramos (2006, p. 47), atualmente “existe uma tendência a conside-
rar todas as doenças como psicossomáticas, na medida em que elas envolvem a 
inter-relação contínua entre corpo e mente na sua origem, em seu desenvolvi-
mento e sua cura”. 

De acordo com Jung (1996[1981]), corpo e psique seriam dois aspectos do ser 
vivo que agiriam simultaneamente. O autor ressalta a existência, no mundo, de 
um princípio de sincronicidade, segundo o qual os fatos aconteceriam ao mesmo 
tempo, como se fossem um só.

Ramos (2006, p. 72) afirma que o conceito de sincronicidade está implícito 
nos conceitos de doença e de símbolo e “refere-se à existência de dois ou mais 
fenômenos que acontecem ao mesmo tempo, sem relação de causa e efeito 
entre si, mas com relação de significado”.

Para a autora, todas as doenças teriam uma expressão no corpo e na psique 
simultaneamente, e o símbolo seria o terceiro fator na polaridade mente-corpo. 
O símbolo é a “expressão da percepção do fenômeno psique-corpo, feita por 
meio da percepção das alterações fisiológicas e das imagens referentes sincro-
nicamente” (RAMOS, 2006, p. 68). Acrescenta ainda a autora que “o símbolo 
informa os acontecimentos orgânicos” (Idem, p. 70).

Ramos (2006) aponta que a constelação de um complexo provoca, sin-
cronicamente, uma alteração nos níveis fisiológico e psicológico. Para Jung 
(1996[1981]) (1999[1971]), o complexo seria um aglomerado de associações, cons-
tituído de um elemento central e de associações secundariamente consteladas.

O complexo, por ser dotado de tensão ou energia própria, tem a tendência de 
formar, também por conta própria, uma pequena personalidade. Apresenta uma 
espécie de corpo e uma determinada quantidade de fisiologia própria, podendo 
perturbar o coração, o estômago, a pele (JUNG, (1996[1981]), p. 66). 

Ramos (2006, p. 68) observa que “um complexo tem sempre uma expressão 
simbólica corpórea, por intermédio da qual podemos ter a chave para a com-
preensão da doença”.

A autora afirma que, de acordo com a concepção finalista proposta por Jung, 
a finalidade básica das doenças orgânicas seria a de compensar uma atitude 
unilateral da consciência, apontando a atitude necessária para que o ego possa 
integrar os conteúdos psíquicos inconscientes. A doença orgânica seria uma 
reação do organismo, uma compensação.

Jung (1999[1971], p. 23) afirma que:

“Não há dúvida de que a ciência tem necessidade de saber como é o fenô-
meno ‘em si’, mas a ciência também não pode esquivar as condições psicológicas 
exigidas para o ato de conhecimento e a própria Psicologia deve estar atenta de 
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modo particular para estas condições.”

Segundo o autor, todo fenômeno requer um ponto de vista mecanicista-
causal e um ponto de vista energético-final. A finalidade e a causalidade seriam 
duas formas possíveis de se entender os fatos. Para Jung (1999[1971]), a pre-
dominância de um determinado ponto de vista depende mais das disposições 
psicológicas do pesquisador ou do pensador, do que do comportamento dos 
fenômenos em si.

Na concepção mecanicista-causal, o fenômeno é compreendido como efeito 
resultante de uma causa. Já na concepção energético-final, o fenômeno é com-
preendido partindo do efeito para a causa. Na raiz das mudanças ocorridas nos 
fenômenos há uma energia que se mantém constante, produzindo um estado de 
equilíbrio geral no centro dessas mutações. O processo energético possui uma 
direção definida que obedece à diferença de potencial. “A concepção finalista vê 
as coisas como meios ordenados a um fim” (JUNG, (1999[1971],p.22)

De acordo com Jung (1999[1971]), a finalidade é um princípio imprescindível 
de explicação da natureza, uma vez que esta não poderia ser apenas mecanicista. 

Jung (1999[1971]) afirma que a alma humana possui um ponto de vista 
finalista, sendo desse modo, psicologicamente inadmissível procedermos apenas 
casualmente em relação aos fenômenos psíquicos. Segundo ele, “a concepção 
simbolista das causae [causas] que o ponto de vista energético nos proporciona 
é necessária para a diferenciação da alma” (JUNG (1999[1971], p. 23).

O autor acrescenta ainda que a causa não possibilita uma evolução. Não se 
pode negar que a ligação da libido aos fatos elementares seja necessária, mas 
para ele, a alma não pode ficar parada esse estágio. Ela deve evoluir converten-
do as causas em meios ordenados a um fim, “em expressões simbólicas de um 
caminho a ser percorrido” (JUNG, (1999[1971]), p. 23). 

As intervenções na área da psico-oncologia convergem com o olhar proposto 
pelas tendências atuais da psicologia, inclusive da psicologia analítica, no senti-
do de buscarem compreender a saúde e a doença a partir do próprio paciente. 
Ambas consideram o indivíduo em toda a sua complexidade, considerando o 
fenômeno psique-corpo na compreensão dos processos de adoecimento, trata-
mento e cura. 

Carvalho (2002) afirma que, para chegarmos ao entendimento do complexo 
processo que envolve as doenças cancerígenas, é essencial que os profissionais 
da saúde saibam ouvir e aprender com o paciente, tendo em mente que estamos 
diante de um ser humano e não apenas de uma patologia.
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