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RESUMO 

 

Alexandre Santana Hilel: As Terapias de Imagens Mentais como recurso terapêutico complementar 

na Tireoidite de Hashimoto � um estudo bibliográfico, 2008 

Orientadora: Profª. Drª. Marlise A. Bassani 

Palavras-chaves: Imaginação; Mente-Corpo e Técnicas de Relaxamento; Terapia Comportamental; 

Doença de Hashimoto; Auto-anticorpos; Aspectos Psicossomáticos. 

 

Esta pesquisa enfoca um estudo bibliográfico das Terapias de Imagens Mentais como uma proposta 

terapêutica para abordagem da Tireoidite de Hashimoto. Teve sua origem através da observação 

empírica de resultados da atuação clinica do pesquisador, usando-se a imaginação dirigida na 

diminuição da contagem laboratorial de auto-anticorpos presentes na tireoidite. O presente trabalho é 

organizado em um capítulo de apresentação da Tireoidite de Hashimoto em seus aspectos 

prevalência, fisiopatologia, diagnóstico e quadro clínico. No capítulo seguinte, enfoca-se a Terapia de 

Imagens Mentais, quanto a: histórico, definição, símbolos, arquétipos, mitologia coletiva, Imaginação 

Ativa, imaginação como técnica diretiva.  Após, procedeu-se ao primeiro estudo bibliográfico da 

Tireoidite de Hashimoto enfocando fatores etiológicos, tratamentos existentes e prognóstico, que 

demonstrou escassez de opções terapêuticas frente à inexistência de  um fator etiológico específico 

para a sua disfunção auto-imune. Utilizou-se o banco de dados Medline, Pubmed e Lilacs, no período 

entre 1997 a 2007. Um segundo estudo bibliográfico foi feito, abordando as Terapias de Imagens 

Mentais, sem corte temporal definido para seu levantamento bibliográfico, desde Jung até a 

atualidade, pesquisando-se sua aplicação em fenômenos laboratoriais e sua utilização em pesquisas 

na área da saúde. Os resultados apontam para uma lacuna existente entre os fatores causais da 

Tireoidite de Hashimoto e os tratamentos existentes. Na terapia das imagens verifica-se que o 

emprego de tais técnicas se torna mais presente, a partir do ano de 2000, com suas aplicações em 

algumas áreas da saúde, em especial naquelas patologias que, como a Tireoidite de Hashimoto, não 

tem fator etiológico definido, tais como a fibromialgia. Discutem-se os resultados, assinalando que, 

em se tratando da Tireoidite de Hashimoto, não existem trabalhos dessa natureza, mas cruzando-se 

os dados de aplicabilidade das Terapias de Imagens Mentais nas patologias estudadas, verifica-se a 

possibilidade de aplicação terapêutica das mesmas terapias a essa patologia. 
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ABSTRACT 

 

Alexandre Santana Hilel: Imagetherapy as a complementar therapeutical resource in Hashimoto�s 

Thyroiditis- a bibliografic study, 2008 

Orientadora: Profª. Drª. Marlise A. Bassani 

Key-words: Imagery, Mind-Body and Relaxation Techniques, Behavior Therapy; Hashimoto�s Disease; 

Antibodies; Psycossomatics Aspects. 

 

This research focused a bibliographic study of Imagetherapy as a therapeutic proposal to broach 

Hashimoto's disease. It has a start point in the results of a empirical noticed in the researcher clinical 

atuation, using directed imagination in a intention to low laboratorial score of auto--antibodies standed 

in auto-immune thyroiditis. This research has been organized in one presentation chapter oh 

Hashimoto's disease in her features: incidence, physiophatology, diagnosis and clinical board. In the 

following chapter, Imagetherapy is focused as heir history, definition, symbols, archetypes, collective 

mythology, active imagination, imagination as a directive technique. After, it is conducted to first 

bibliography study of Hashimoto's disease focusing ethyological factors, existing treatments and 

prognosis, that explain lack of therapeutical options in front of a nonexistence of specific ethyological 

factor to this auto-immune disfunction. It was applied Medline, Pubmed and Lilacs database, in a 

period between 1997 until 2007.  A second bibliography research is done, boarding Imagetherapy, 

without a temporal section, since Jung until the present time, searching for her aplication in 

laboratorials phenomenons and her use in health research. The results shows for one hiatus that exist 

between ethyological  factors of Hashimoto's disease and existing treatments. About Imagetherapy, it 

is verified that the use of these techniques become more present since 2000, with their applications in 

some health areas, in special on the pathologies that, as a Hashimoto�s disease, doesn�t  have 

ethyologicals factors defined, as a fybromialgia. The results are discussed, focusing that, about 

Hashimoto�s disease there aren�t researches envolving Imagetherapy, but crossing databases of 

applicability of other pathologies, verifies the possibility of therapeutical application of these same 

therapies in Hashimoto�s disease.  
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I INTRODUÇÃO 

 

A idéia de um estudo bibliográfico acerca de a Tireoidite de Hashimoto deve-

se a observação de vários casos clínicos tratados empiricamente em minha atuação 

clínica com a Terapia de Imagens Mentais em seus recursos e aplicações nos 

últimos 11 anos. 

Na minha concepção a Terapia de Imagens Mentais surge como técnica de 

forma a complementar o tratamento convencional de reposição com hormonioterapia 

sintética em pacientes que apresentavam sintomas residuais de disfunção glandular 

e insatisfação terapêutica.  

Inicialmente meu conhecimento sobre os fundamentos das terapias de 

Imagens Mentais era mínimo. Mas, necessitava criar recursos para que a patologia 

de Tireoidite de Hashimoto fosse abordada em seu aspecto psíquico. Parti, então, 

do pressuposto de que, no segmento neurológico, endocrinológico e imunológico, 

diversas dúvidas ainda pairam sobre o comportamento desta patologia, mediante 

falta de fator etiológico definido. 

Na abordagem psíquica da tireoidite pouco se sabe sobre o comportamento 

dessa doença nem dos prováveis fatores emocionais envolvidos.  

Foi realizada uma introdução referente ao que é a Tireoidite de Hashimoto: 

fisiopatologia, diagnóstico e quadro clínico. Depois disso, abordamos a Terapia das 

Imagens Mentais em seu histórico e definição.  

Em seguida, realizamos um estudo bibliográfico sobre os fatores etiológicos 

prováveis da Tireoidite de Hashimoto com o tratamento convencional e o prognóstico 

no intuito de investigar: a) a falta de um diagnóstico preciso do mecanismo auto-

imune desta doença; b) os poucos recursos terapêuticos  existentes; c) o tratamento 
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da Tireoidite de Hashimoto ser focado em sua disfunção glandular (o 

hipotireoidismo), não em seu fator causal ou fisiopatologia inflamatória. 

Posteriormente foi apresentado o estudo bibliográfico das terapias de 

Imagens Mentais como uma possibilidade terapêutica de abordagem psíquica. 

Discutiu-se os resultados dos estudos bibliográficos estabelecendo-se uma relação 

entre a Tireoidite de Hashimoto e seus mecanismos etiológicos propostos de forma a 

relacionar o diagnóstico pouco preciso com os tratamentos existentes e o 

prognóstico. 

As Terapias de Imagens Mentais foram apresentadas como possibilidade 

terapêutica complementar na abordagem da Tireoidite de Hashimoto a partir das 

pesquisas existentes com essa técnica e observações de sua atuação no eixo psico-

neuro-endócrino-imunológico e patologias correlatas. 

 

1 Trajetória Pessoal 

 

Em minha atuação médica, na década de 1990 recebia em meu consultório 

muitos casos clínicos diagnosticados previamente como hipotireoidismo, valendo-me 

aqui da observação de que, tanto o hipotireoidismo (hipofunção da glândula tireóide) 

como o hipertireoidismo (hiperfunção da mesma glândula) não significa um 

diagnóstico de uma patologia definida e sim apenas uma disfunção glandular. Ou 

seja, tanto para o �hipo� como para o �hiper� existem numerosas patologias que 

podem gerar essa disfunção, como por exemplo, a doença de Graves, o 

hipertireoidismo primário, a tireotoxicose, o hipotireoidismo primário (hipofunção 

direta da tireóide) ou o secundário (hipofunção por falta de estímulo via hipófise por 

baixa do TSH � hormônio tireo-estimulante) e a Tireoidite de Hashimoto que, como 
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veremos, pode em sua fase inicial gerar um padrão hiperestimulatório 

(hipertireóideo), mas que sempre evolui para uma hipofunção tireoidiana 

caracterizada como hipotireoidismo auto-imune.   

A Tireoidite de Hashimoto, por muitas vezes, é revelada ao paciente por seu 

médico como sendo uma hipofunção da tireóide por baixa produção, principalmente 

do hormônio T4. 

Tanto na bibliografia consultada quanto na pratica médica cotidiana parece 

não haver interesse em se avaliar devidamente o processo inflamatório da Tireoidite 

de Hashimoto como um dos seus fatores patogênicos que é o processo inflamatório 

auto-imune e nem sequer os procedimentos propedêuticos adequados para que se 

submeta o paciente aos métodos de diagnósticos de imagem, como o ultras-som da 

tireóide, a avaliação laboratorial da contagem dos anticorpos Anti-tireoglobulina e 

Anti-peroxidase que podem ou não confirmar o diagnóstico desta patologia auto-

imune.  

Ainda pude observar em minha experiência clínica que, na maioria dos casos, 

estes indivíduos não tiveram uma propedêutica investigativa adequada antes de se 

instituir a terapia proposta de reposição sintética de hormônios tireoidianos e, em 

relação à sua eficácia, apresentavam sintomas e sinais residuais da patologia em 

questão, inclusive a observação da permanência do padrão inflamatório ao ultras-

som ou um padrão de involução (diminuição volumétrica da glândula) nos casos 

crônicos.  

Ao reavaliar os dados clínicos laboratoriais e diagnósticos de imagem pude 

detectar nestes pacientes o mesmo padrão de insatisfação terapêutica e alguns 

sintomas residuais, entre eles, a depressão, a desmotivação e o estresse gerado 

pela evolução da doença.   
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Chamou-me a atenção, a semelhança dos padrões psíquicos destes 

indivíduos, com alterações no eixo hipotálamo-hipófise-tireóide assim como no eixo 

hipotálamo-hipófise-suprarrenais, de onde surgiam explicações para os fatores 

estressantes da tireoidite em questão e o comportamento emocional de seus 

portadores.  

Na relação deontológica criada com meus pacientes durante as avaliações 

clínicas pude perceber, além do estresse emocional, o desconhecimento de cada 

paciente sobre o que era tal processo auto-imune da Tireoidite de Hashimoto e de 

como e o �por que� seu organismo iniciara a produção de auto-anticorpos, fossem 

eles contra a enzima peroxidase (anti-TPO) que permeava a formação do hormônio 

ativo, o T4, ou contra a proteína carreadora que transportava tal hormônio para as 

células, a tireoglobulina (anti-tireoglobulina). 

Tinha em mente que, �se um organismo pode criar anticorpos contra seus 

próprios órgãos, deveria o mesmo saber o caminho para impedir a evolução desse 

processo, pois nele havia sido iniciado e gerado até então�. 

Em busca de mecanismos que impedissem a evolução de tal patologia pude 

então conhecer as Terapias das Imagens Mentais. Inicialmente, de uma forma 

empírica, comecei com abordagem psíquica de alguns desses indivíduos, sem 

abandonar o tratamento convencional medicamentoso, que, a meu ver, deixava a 

desejar pelos sintomas residuais que os meus pacientes se queixavam. 

O primeiro caso da abordagem psíquica através das Terapias por Imagens 

Mentais se deu com uma paciente do sexo feminino, 45 anos, com queixas residuais 

de alopecia (queda de cabelos), unhas quebradiças, pele ressecada, constipação 

intestinal, retenção hídrica e aumento progressivo de peso, além de baixa motivação 

profissional e sonolência durante o dia.  
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Utilizei-me desses sinais e sintomas residuais como marcadores para 

evolução do método de tais Terapias de Imagens, já que se constituía nas queixas 

remanescentes de tal paciente. Mantendo-se a terapêutica convencional de 

hormonioterapia sintética, agreguei exercícios de imagens mentais.    

A esta primeira paciente pedi que, pelo menos uma vez ao dia ela dedicasse 

alguns minutos de seu tempo para iniciar um relaxamento: fosse com música ou o 

próprio silêncio, em um ambiente isolado e sem interferências e, após sentir seu 

corpo e mente relaxados, que ela pudesse imaginar a sua glândula tireóide em seu 

tamanho e anatomia usual.  

Em seguida, pedi que ela imaginasse um �inchaço� na mesma glândula 

acompanhada pela presença de auto-anticorpos na forma de bidentes grudados à 

glândula e que eles eram os causadores desta inflamação. Essas imagens 

propostas foram fornecidas a paciente durante a explicação da técnica, através de 

planilhas de anatomia que consiste numa tireóide normal e outra planilha onde a 

tireóide encontrava-se aumentada e com a presença de anticorpos representados 

simbolicamente por bidentes. Essa simbologia é a mesma empregada pela 

Convenção Internacional na área científica e médica. 

A partir das imagens propostas pedi que a paciente destacasse ou 

�arrancasse� anticorpo por anticorpo com as mãos em seu exercício de visualização 

diário. O objetivo era fornecer recursos psíquicos para o enfrentamento de tal 

condição auto-imune.  Padrões visuais de anatomia da tireóide e da simbologia 

científica universal de bidente dos anticorpos foram  fornecidos previamente a esta 

paciente para uso em domicílio. 

Contudo, um fato marcante neste caso clínico foi que, após sessenta dias de 

exercício, sendo que o retorno previsto para avaliação clínica seria de quinze dias, a 
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paciente relatou-me que, por medo de não conseguir praticar o exercício proposto 

ela criou a imagem de um rato. Essa imagem era a responsável por ir ao encontro 

de tais anticorpos e comê-los vorazmente.  

Na avaliação clínica, melhor do que o relato pela paciente da remissão parcial 

de seus sintomas residuais era a comprovação laboratorial de que seus anticorpos 

do tipo Anti-Peroxidase, medidos anteriormente em torno dos 1.350, haviam baixado 

para valores abaixo dos 400. 

Isso me levou a perceber que dentro das técnicas de terapias das imagens 

mentais poderíamos nos utilizar de imagens do universo onírico do paciente para 

estabelecer diretrizes para os métodos de emprego de visualização. Isso facilita 

suas possibilidades de enfrentamento e de melhores resultados e traz à tona a 

importância da imaginação em seus conteúdos na construção e elaboração das 

Terapias de Imagens Mentais.   

A relação causal na produção desses anticorpos com o padrão inflamatório da 

glândula, sem que houvesse um fator imunológico definido para esse padrão atípico 

da Tireoidite de Hashimoto, fez emergir, em meu senso clínico, as perguntas: 1) 

�como um organismo poderia criar anticorpos contra seus próprios órgãos ou a 

função nele contidos?�; 2) �Estaria esse mau funcionamento imunológico relacionado 

com conteúdos inconscientes, já que o sistema imunológico faz parte de nossos 

mecanismos de autopreservação?�. 

Minha busca teórica teve início pelos caminhos da psicanálise, através do 

curso de psicanálise transpessoal do Prof. André Kepp, no ano de 2000. A incursão 

na pesquisa das doenças e sua relação psico-neuro-endócrino-imunológica 

prosseguiu com o início do mestrado no Núcleo de Psicossomática e Psicologia 
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Hospitalar, do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, da 

PUC-SP.  

 

2 Objetivos 

 

O objetivo do presente trabalho, então, é realizar uma revisão bibliográfica da 

produção médica sobre Tireoidite de Hashimoto, a fim de avaliar os prováveis 

fatores etiológicos e analisar os tratamentos propostos. Busca-se determinar a 

lacuna existente entre a bibliografia publicada sobre a etiopatogenia e o tratamento 

da patologia em questão nos últimos dez anos. Também se procura propor as 

Terapias de Imagens Mentais como recurso terapêutico na Tireoidite de Hashimoto, 

através de imaginação ativa, visualização dirigida ou técnicas afins.  

Os objetivos do presente trabalho podem ser sintetizados, como segue: 

1) Analisar os fatores etiopatogênicos da Tireoidite de Hashimoto  sua 

relação com os tratamentos existentes para tal patologia, na literatura 

de 1997 a 2007; 

2) Analisar as Terapias de Imagens Mentais como recursos terapêuticos 

nas patologias do eixo psico-neuro-endócrino-imunológico. 

A fim de subsidiar a compreensão dos capítulos referentes ao estudo 

bibliográfico foram apresentados os capítulos referentes às conceituações sobre 

Tireoidite de Hashimoto e sobre Terapia de Imagens Mentais. 

 

 

 

 



 

 

8 

Capítulo 1 -  Tireoidite de Hashimoto: a patologia em questão 

 

Em 1912, o médico japonês Hakura Hashimoto descreveu pela primeira vez a 

quatro mulheres na qual a glândula tireóide estava aumentada de volume e parecia 

ter-se transformado em tecido linfóide, um padrão inflamatório não observado nas 

outras disfunções da tireóide, mas comum em certas patologias auto-imunes. Essa 

doença recebeu o nome de Tireoidite de Hashimoto em sua homenagem.  

A doença de Hashimoto ou Tireoidite de Hashimoto é atualmente considerada 

como uma das formas de tireoidite crônica auto-imune. Várias classificações têm 

sido propostas para a doença auto-imune da tireóide (DAIT) que compreende um 

espectro de condições, sendo os dois extremos o hipertireoidismo da doença de 

Graves e o hipotireoidismo auto-imune. No caso desta última, duas formas clínicas 

podem ocorrem, com bócio ou sem bócio (tireoidite atrófica),  mas ambas 

apresentando o mesmo padrão inflamatório auto-imune. 

A Tireoidite de Hashimoto caracteriza-se por vários graus de disfunção 

tireoidiana,  com a presença de anticorpos circulantes contra antígenos tireoidianos 

e infiltração da glândula por células mononucleares e fibrose. 

Nesta revisão bibliográfica poderemos notar uma preocupação relevante 

pelos vários autores que estudam a Tireoidite de Hashimoto em se estabelecer uma 

etiologia provável para esta patologia partindo-se do pressuposto de que, sendo 

uma doença auto-imune as possibilidades etiológicas são complexas e ainda pouco 

esclarecedoras do mecanismo auto-imune e, desconhecendo-se o fator causal, 

torna-se mais difícil estabelecer um tratamento direcionado aos aspectos 

inflamatórios auto-imunes provocados pela Tireoidite de Hashimoto e, 
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consequentemente, a obtenção de melhores resultados em sua abordagem 

terapêutica. 

Dissertaremos, inicialmente, sobre sua incidência, fisiopatologia, sintomas, 

métodos de diagnóstico para que possamos entender como a Tireoidite de 

Hashimoto é abordada na atualidade, no que se refere ao  tratamento, podendo 

assim demonstrar-se  a lacuna existente entre a falta de um fator etiológico e um 

tratamento mais específico e a real abordagem terapêutica utilizada, sendo essa 

direcionada a tratar mais a disfunção hipotireoidea da glândula e seus sintomas do 

que o processo fisiopatológico gerado pelo mecanismo auto-imune da Tireoidite de 

Hashimoto. 

  

1.1 Prevalência  

 

A incidência é maior em mulheres e idosos, sabendo-se que a freqüência dos 

anticorpos chega a 33% em mulheres com 70 anos ou mais. A taxa de 

hipotireoidismo franco e  subclínico  é sete vezes maior em mulheres do que em 

homens e duas vezes maior em brancos do que em negros (Medeiros et al., 2006). 

A patogênese das doenças auto-imunes como a Tireoidite de Hashimoto  

ainda é um mistério. Contudo, é consenso geral que fatores tanto genéticos quanto 

ambientais e psíquicos têm papel importante na expressão da doença, como 

veremos no capítulo sobre os fatores etiológicos. 

Medeiros et al. (2006) demonstra que, nos últimos anos, a incidência de 

doenças tireoidianas tem se elevado por inúmeras razões. Entre elas o aumento do 

número de idosos (ampliação da expectativa de vida), mais agilidade quanto ao 

diagnóstico e mudanças no teor de iodo da alimentação.   
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A carga genética associada à alta ingestão de iodo é fator importante para 

desencadeamento da doença, como será apresentado no estudo bibliográfico desta 

patologia.  

Uma vez que a manifestação mais comum do hipotireoidismo auto-imune 

atinge cerca de 9,3% de toda a população feminina sua observação é de extrema 

relevância, pois essa estatística mostra que são altos os índices de prevalência nas 

mulheres, quando comparado a outras patologias femininas. Mesmo na fase em que 

é considerada sub-clínica, isto é, no momento em que a doença apresenta pouco ou 

quase nenhum sintoma, pode ser identificada por meio de exames de análises 

clínicas e de imagens, o que melhora seu prognóstico, baseado na prevenção e 

diagnóstico precoce (Soares e Vaisman, 2001). 

Quando se utilizava a avaliação da tireóide pela palpação, apenas 4% a 7% 

da população apresentavam nódulos. Hoje, o uso da ecografia (ultras-som da 

tireóide) detecta nódulos em até 50% da população com tireoidite, estabelecendo 

critérios mais avançados para seu diagnóstico e prevenção (Medeiros et al., 2007). 

 

1. 2  Fisiopatologia 

 

A predisposição genética associada a fatores ambientais promovem a 

chamada quebra da auto-tolerância imunológica, dando origem a ativação de células 

T específicas auto-reativas  que são responsáveis pela  doença auto-imune da 

tireóide (Barbesino et al., 2001).  

Este desequilíbrio imunológico será analisado no capítulo que trata do estudo 

bibliográfico dos fatores etiológicos, onde vários são os mecanismos que colaboram 

para  o desenvolvimento da produção de auto-anticorpos, entre eles o pesquisado 
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antígeno de histocompatibilidade, que visa mostrar o ponto em comum entre a 

Tireoidite de Hashimoto e outras patologias auto-imunes (vide estudo bibliográfico I).  

Na Tireoidite de Hashimoto o próprio organismo desenvolve anticorpos anti-

tireoidianos, sendo os mais importantes o  anti-tireoperoxidase (Anti-TPO), onde 

anticorpos são produzidos contra uma enzima de conversão do T4 em hormônio 

ativo, a peroxidase, produzida internamente pela glândula tireóide; e o anticorpo 

anti-tireoglobulina, na qual os anticorpos atacam uma proteína responsável pelo 

transporte e distribuição do hormônio T4 para todo o corpo e células. Em sua fase 

inicial, o processo inflamatório leva a uma ruptura dos folículos tireoidianos 

causando um hipertireoidismo transitório; com o cessar do processo, o indivíduo 

retorna a um estado de eutireoidismo ou até mesmo hipotireoidismo, dependendo do 

grau da lesão folicular. A cronicidade dessa reação auto-imune determinará a 

instalação da hipofunção tireoidiana com o processo inflamatório auto-imune 

mediado por células linfocitárias que determina a fase crônica da tireoidite (Soares e 

Vaisman, 2001). 

Esta cronicidade tem a ver com a falta de abordagem do processo auto-imune 

devido ao fato de que na análise do tratamento observamos a preocupação em se 

tratar a disfunção da glândula tireóide, seja hiper ou hipofuncionamento por 

reposição hormonioterápica e não a preocupação em se tratar os complexos auto-

imunes que se formam muito menos o padrão inflamatório que deixa a glândula em 

estado de desequilíbrio e constante estado patológico. 
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1.3   Diagnóstico 

 

Como demonstram Valente et al. (1998) o diagnóstico é feito pela medição 

dos hormônios T4 livre, TSH e anticorpos anti-peroxidase e anti-tireoglobulina. Esses 

últimos responsáveis pela comprovação de mecanismo auto-imune presente na 

glândula. Apenas alterações nos níveis de T4 e TSH não denotam a presença de 

patologia auto-imune, mas sim de disfunção glandular, a saber, quando o TSH 

encontra-se em níveis altos com T4 normal, poderemos supor que a disfunção 

glandular encontra-se em sua fase inicial, onde a glândula está bloqueada em sua 

função, mas consegue manter ainda os níveis normais de T4, à custa de um hiper-

estímulo da hipófise sobre a tireóide, através de seu hormônio tireo-estimulante ou 

TSH. Quando os níveis de TSH encontram-se altos e os níveis de T4 baixos, 

significam que, apesar do estímulo pela hipófise através do TSH, a glândula não se 

encontra responsiva e a produção de T4 cai. Nesse caso a disfunção 

�hipotireoidismo� encontra-se instalada e o aparecimento de sinais e sintomas dessa 

disfunção já pode ser notado. 

Porém, para se comprovar o dano auto-imune como causador dessas 

disfunções é necessário a dosagem dos anticorpos anti-peroxidase e anti-

tireoglobulina. Não se faz necessário o aumento nos níveis desses dois anticorpos 

simultaneamente, visto que na Tireoidite de Hashimoto padrões diferentes de 

mecanismo auto-imune são observados, ora com o ataque a enzima conversora de 

T4, a peroxidase, ora o ataque a proteína carreadora de T4, a tireoglobulina, ora aos 

dois com a presença de níveis elevados de anti-peroxidase e anti-tireoglobulina 

(Besson e McDermott, 1975; Chirino, 2001).  
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Pesquisas nessa área não mostram nenhuma correlação entre qual anticorpo 

encontra-se aumentado ou os dois simultaneamente e a gravidade do quadro clínico 

da Tireoidite de Hashimoto, como demonstra Soares e Vaisman (2001).   

Em uma pequena percentagem de pacientes com Tireoidite de Hashimoto, 

aproximadamente 10% a 15% poderemos encontrar a pesquisa dos anticorpos como 

negativas,  de acordo com  Sylvester e Steven (2006).    

A ultra-sonografia da tireóide  trouxe a possibilidade de um diagnóstico mais 

precoce do processo inflamatório auto-imune e a monitoração do grau de evolução 

da Hashimoto, onde observamos que, no estágio inicial da doença, a glândula 

encontra-se aumentada, à custa de nódulos, cistos tireoidianos ou o próprio 

processo inflamatório desencadeados pela resposta auto-imune. 

Em seu estágio mais avançado podemos observar uma redução volumétrica 

da glândula tireóide, à custa de um processo fibrótico que acontece em sua 

evolução. O processo auto-imune não é abordado pelo tratamento convencional, 

gerando uma atrofia progressiva da glândula, devido ao padrão linfocitário de 

inflamação que resulta em uma reação cicatricial com alterações heterogêneas 

difusas na tireóide, decorrente desse infiltrado linfocitário.  

 

1.4 Quadro clínico (sinais e sintomas) 

 

Como citado por Medeiros et al. (2006) a Tireoidite de Hashimoto evolui 

quase sempre para a hipofunção da tireóide podendo em sua fase inicial apresentar-

se como hiperfunção ou hipofunção, mas o padrão inflamatório inevitavelmente irá 

causar danos histológicos que irão gerar o mau funcionamento da glândula e, 

conseqüentemente o hipotireoidismo. 
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O hipotireoidismo é uma condição na qual a tireóide se encontra trabalhando 

menos do que deveria (hipoativa) e a produção de hormônio tiroideano é baixa.  Na 

Tireoidite de Hashimoto a tireóide freqüentemente se encontra aumentada e o 

quadro completo de hipotireoidismo pode se manifestar anos mais tarde. Nesses 

casos a glândula vai sendo destruída gradualmente (Besson e McDermott, 1975). 

O hipotireoidismo pode gerar entre outros sintomas, desânimo, apatia e 

depressão, além de fraqueza, diminuição da memória, aumento de peso, pele seca, 

queda de cabelos, intestino preso, entre outros. Reciprocamente, a depressão, por 

sua vez, também pode levar ao hipotireoidismo (Ballone, 2007). 

 

1.4.1 Sintomas psiquiátricos 

 

Oliveira et al. (2001) cita que quando o hipotireoidismo é de intensidade 

média a sintomatologia é predominantemente dominada por um quadro depressivo 

ao qual se associam lentificação da fala, diminuição do rendimento intelectual, 

fadiga, diminuição do apetite e apatia, criando-se o primeiro elo entre a Tireoidite de 

Hashimoto e o psiquismo do indivíduo. 

Como se desenvolve um quadro depressivo no hipotireoidismo ainda não está 

bem esclarecido. Em ratos o hipotireoidismo associado à extirpação cirúrgica da 

tireóide afeta o sistema noradrenérgico (neurotransmissor importante na regulação 

do humor), sendo aventada possível ligação entre esta ocorrência e alteração em 

funções neuropsíquicas, como demonstra Jackson et al. (1999). A mesma disfunção 

na regulação do humor de seres humanos poderia ser observada, se afetado fosse 

também sua produção de noradrenalina.    
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  Outra possibilidade aventada pelos autores seria de que o hipotireoidismo se 

associa com uma redução na atividade da serotonina (outro neurotransmissor 

importante na regulação do humor).  

Com a reposição medicamentosa de tiroxina observam-se melhora dos 

sintomas depressivos e melhora da atividade serotoninérgica em todos eles. Esses 

achados sugerem que a neurotransmissão serotoninérgica é afetada pelo 

hipotireoidismo e pode ser revertida com reposição de T4. Esta observação abre 

novo campo para análise da relação entre a Tireoidite de Hashimoto e as funções 

psíquicas do paciente com tireoidite e sua relação  psico-neuro-endócrino-

imunológica. 

  Oliveira et al. (2001) destacam os achados de alto número de pacientes 

hipotiroideanos com sintomas sugestivos de transtornos depressivos, sugerindo que 

muitos desses pacientes poderiam ser beneficiados com avaliação e atendimento 

psiquiátrico adequados, concomitante ao tratamento endócrino. Ao analisar as bases 

das disfunções geradas pelo hipotireoidismo, no que diz respeito à baixa metabólica 

causada pela baixa produção de T4, hormônio ativo da tireóide, podemos supor que 

o baixo metabolismo basal resultante poderia colocar o indivíduo em estado de 

predisposição metabólica com baixa temperatura corporal e alterações na dinâmica 

fisiológica do funcionamento de seu corpo e até mesmo, na neurotransmissão 

cerebral, o que correlacionaria a tireoidite com os estados depressivos apresentados 

em alguns casos. 

A forma mais grave de alteração emocional decorrente do hipotireoidismo é 

chamada de loucura mixedematosa (mixedema é um quadro de edema geral de 

origem tireoideano) que se caracteriza por um quadro verdadeiramente psicótico, do 

tipo confusional, delirante e alucinatório ou, quando não, por um profundo estado 
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melancólico, com freqüência estuporoso. Algumas outras raras vezes a alteração do 

humor se dá por um quadro de hipomania. Nos idosos essas alterações podem 

lembrar um quadro demencial (Ballone, 2007). 

  Segundo Camargo et al. (2006) até o raciocínio fica mais lento na falta de 

hormônio da tireóide. Depressão, ganho de peso, dificuldade para engravidar e até 

queda de cabelo. Apesar de mais casos estarem sendo descobertos hoje em dia, 

devido ao aprimoramento dos meios de diagnóstico, a própria incidência também 

tem sido cada vez maior, segundo Medeiros et al. (2006).  

O hipotireoidismo na população geral, antes de 1994, era em torno de 9%. 

Agora 15% a 20% da população apresentam tireoidite, que é uma das principais 

causas do hipotireoidismo. Esse assunto deve preocupar, sobretudo, as mulheres. 

Elas são muito mais propensas a disfunções na tireóide, tendo uma incidência de 

dez mulheres para cada quatro homens com o problema (Medeiros et al., 2006). 

  É de bom senso nos casos de má resposta da depressão a um tratamento 

antidepressivo realizar um exame do funcionamento da tireóide. Camargo et al. 

(2006) acreditam que o hipotireoidismo estaria presente em 8% a 17 % das pessoas 

deprimidas. Essa incidência estaria diretamente relacionada ao fato do 

hipotireoidismo ser auto-imune. 

A par do que se sabe, concretamente, das alterações da tireóide na 

depressão e vice-versa, também nos casos de estresse, o funcionamento da 

glândula está alterado. Há uma diminuição da produção de TSH pela hipófise e uma 

inibição da conversão de T4 em T3. Trata-se de um mecanismo fisiológico de defesa 

e proteção no estresse, provocado pelos corticósteróides liberados no fenômeno do 

estresse, com objetivo de conservar a energia durante a reação de alarme. 
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1.4.2 Sinais  e sintomas físicos 

 

Os sintomas começam paulatinamente no início com aumento do peso, 

hipersensibilidade ao frio, pele seca, infiltração pseudo-edematosa do rosto e dos 

membros (inchaço), cabelo seco e fino, freqüência cardíaca lenta (bradicardia) e 

irregularidades do ciclo menstrual (Ballone, 2007). 

Em geral, os sinais físicos e psiquiátricos, sobretudo se o hipotireoidismo é 

diagnosticado precocemente, melhoram com o tratamento hormonal substitutivo, 

porém, calcula-se que 10% dos pacientes continuam a apresentar sintomas 

neuropsiquiátricos residuais (Ballone, 2007). Os sintomas clássicos  do 

hipotireoidismo são os seguintes: 

 Bócio (papo); 

 Aumento de peso; 

 Cansaço crônico; 

 Depressão; 

 Dificuldade de concentração; 

 Lapsos de memória; 

 Pele ressecada; 

 Cabelos ásperos e quebradiços; 

 Constipação intestinal (prisão de ventre); 

 Anemia; 

 Dificuldade para engravidar e abortamentos; 

 Inchaço de tornozelos e face; 

 Colesterol elevado; 

 Dor e fraqueza muscular; 

 Dores nas juntas (Ballone, 2007). 
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Capítulo 2 - A  Terapia de Imagens Mentais 

 

2.1 - Histórico do uso das imagens mentais 

 

Como relata Simão (2004) as imagens desenhadas e expressas em qualquer 

local sempre foram produzidas ao longo da evolução da humanidade em qualquer 

cultura.  

Podemos lembrar que na época das cavernas os homens desenhavam cenas 

que representavam a sua caça: o urso, o leão, o cervo, cenas de batalhas e 

caçadas. Naquela época, assim como em várias outras, algumas destas 

representações estavam associadas ao pensamento mítico-religioso de que ao 

desenhar você poderia influenciar aspectos da caçada, ajudando assim o homem 

primitivo a melhorar o desempenho nesta tarefa e triunfar frente ao temido animal, 

supostamente mais forte. A importância do desenho possuía mais que uma função 

psicológica - uma possibilidade de um pensamento de antecipação - planejamento, 

permitindo o desenvolvimento daquilo que se chama de funções psíquicas 

superiores, pois ao representar nas paredes a cena futura, o homem poderia se 

preparar para possíveis contratempos; medir distância e tamanho, entre ele e o 

animal, mensurar a força necessária, para atingi-lo assim como preparar grupos 

existente para o aspecto social presente, neste ato - o de sobrevivência do grupo e o 

da caçada - que daria comida para os próximos tempos (Simão, 2004). 

Em outras instâncias, o desenho era a representação de projetos de guerra, 

batalhas contra inimigos, etc. Em outras, ocasiões era o mapeamento das 

propriedades, vilas, cidades, países e continentes. E sob outro enfoque analítico, a 
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influencia do psíquico nas atitudes resultantes desse �modo de pensar� (Simão, 

2004). 

A partir desses dados podemos observar que a imagem antecede como meio 

de comunicação a linguagem escrita e até mesmo a linguagem falada, 

principalmente em seu conteúdo imagético e as várias possibilidades de 

interpretação e  uso, abrindo, também, possibilidades para a  aplicação das Terapias 

de Imagens Mentais na área da saúde. 

Como exemplo,  Epstein (1990) cita que a  utilização médica de imagens é 

comum há séculos em muitas culturas de todo o mundo, como no Tibete, Índia, 

África, entre os esquimós e os índios, em alguns casos durante milênios. Ainda para 

ele no mundo ocidental à medida que a prática médica evoluía de suas antigas 

origens no Egito durante tempos, as imagens eram uma técnica essencial e por 

vezes o tratamento médico indispensável para males físicos, até aproximadamente 

1650, quando a ciência natural e o pensamento médico moderno começaram a ser 

predominantes. Mais recentemente, enquanto a psicoterapia freudiana se espalhava 

pela maior parte da Europa, Inglaterra e, depois, Estados Unidos, a tendência à 

utilização de imagens passou praticamente desapercebida, criando uma nova lacuna 

entre as Terapias de Imagens Mentais e suas aplicações. 

Para Goleman (1997) relatam que o uso de visões interiores para auxiliar o 

processo de cura era usado pelos budistas tibetanos desde o século XIII ou até 

antes. A abordagem budista normalmente envolve a meditação com base na 

imagem de uma divindade no ato de cura de um sintoma. As práticas xamanístas em 

culturas presentes no mundo inteiro usaram uma abordagem semelhante. Cita que, 

entretanto, só recentemente as imagens foram usadas no ocidente por médicos e 

profissionais da saúde. 
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Porém, o uso das imagens mentais como recurso terapêutico sob o enfoque 

da psicanálise data de 1899, quando Freud, a figura mais influente na psicologia do 

século XX, foi bem sucedido ao usar imagens no tratamento de um menino de 14 

anos que sofria de um tique físico.  Este caso, tratado por meios não-analíticos, foi 

bem-sucedido, porém não citado em nenhum dos 25 volumes publicados de sua 

obra; esse foi o único tratamento concluído com sucesso mencionado nestes 

volumes e a única vez em que Freud, o homem que inventou a terapia pela fala, 

usou imagens mentais como técnica terapêutica. Este é o caso, tal como foi 

reportado por Freud em 1899, no livro Interpretação dos sonhos: 

Um garoto de 14 anos veio a mim para tratamento psicanalítico sofrendo de 

espasmo hemifacial, vômito histérico, dores de cabeça etc. Iniciei o 

tratamento assegurando-o de que se ele fechasse os olhos veria figuras ou 

teria ideias, as quais então deveria comunicar a mim. Ele respondeu por 

meio de figuras. Sua última lembrança antes de vir a mim foi revivida 

visualmente em sua memória .Ele estivera jogando damas com seu tio e viu 

o tabuleiro à sua frente. Ele pensou nas diversas posições, favoráveis ou 

desfavoráveis, e nos movimentos que não se devem fazer. Ele viu então 

uma adaga sobre o tabuleiro, um objeto que pertencia a seu pai, mas que 

sua imaginação colocava sobre o tabuleiro. Então havia uma foice sobre o 

tabuleiro e, depois, uma segadeira. E então apareceu afigura de um velho 

camponês aparando a grama na frente da casa distante do paciente com 

uma segadeira (Freud, 1999).  

 

Freud então ofereceu ao jovem uma interpretação dos símbolos. Mas o ponto 

importante neste contexto foi a técnica utilizada por Freud, uma técnica de imagens 

mentais. Após esta única sessão, afirma Freud, o tique do garoto e outros sintomas 

cesaram. Junto com esse desfecho, Freud cessa também suas incursões na 

utilização de imagens dentro das terapias analíticas, visto que defendia o uso da 

terapia da fala e não era um entusiasta pela terapia das imagens. 
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Permaneceu uma lacuna no uso dessas técnicas até que Jung (1986) 

demonstra seus interesses iniciais no estudo dos sonhos e das imagens a partir da 

Psicologia Analítica e a partir de suas relações compensatórias e simbólicas 

apresentadas por essa técnica , como se observa no texto abaixo: 

(...) há a possibilidade de que, no inconsciente, ocorram determinados 

processos que compensam, com o seu símbolismo, as deficiências e os 

desnorteamentos da atitude consciente. Quando as compensações 

inconscientes se tomam conscientes por meio da técnica analítica, 

provocam uma mudança tão grande na atitude consciente, que podemos 

falar de um novo nível de consciência. Mas o método em si não é capaz de 

produzir o processo propriamente dito da compensação inconsciente. (...) o 

processo inconsciente em si quase nunca atinge a consciência, sem a ajuda 

da técnica. Quando é trazido à tona, revela conteúdos que formam um 

contraste notável com a orientação geral das ideias e dos sentimentos cons-

cientes. Se assim não fosse, tais conteúdos não teriam efeito compensatório 

( Jung, 1986). 

 

Tal efeito compensatório traz a possibilidade de análise das várias aplicações 

das Terapias de Imagens Mentais na área da saúde, em especial na área da 

psicologia e na área médica.  

 

2.2 - Imagens  mentais - definição 

 

Glikin (2001) define imagem mental como todo fenômeno visual que se 

apresenta em nossa consciência e que não está referido a uma percepção atual, 

seja originariamente vindo do mundo externo e evocado a partir da memória, seja 

surgindo das profundidades da consciência, naquele limite impreciso entre o 

psíquico e o físico,entre o pessoal e o arquetípico, entre o sistema nervoso central e 

o autônomo. 
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A imagem mental apresentaria-se com uma simplicidade fenomenológica que 

não poderíamos ignorar. Jung (1986) demonstra sua importancia na forma como a 

consciência percebe, filtra ou decodifica as imagens e nos mostra sua importância 

como moduladora de comportamentos e da personalidade. Ela participa da 

capacidade de visualizar ou não as consequências das ações, dos projetos e 

objetivos lançados para futuro e das formas de serem realizados. As imagens 

promovem com igual eficácia os delírios do maníaco, as projeções ameaçadoras do 

paranóico, ou a impulsividade da personalidade anti-social. Também sustentam a 

beleza da criatividade e da invenção em todas as áreas da atividade humana. 

Essa ação moduladora das imagens teriam o significado de compensação, 

como já citado por Jung (1986) e reafirmado por Glikin (2001) onde compensar 

significa equilibrar, ajustar, suplementar. A atividade compensatória do inconsciente 

como equilíbrio de qualquer tendência para a unilateralidade por parte da 

consciência corresponde às funções auto-reguladoras (homeostáticas) do 

organismo, presentes na esfera fisiológica. O objetivo do processo compensatório 

seria o de ligar, como uma ponte, dois mundos psicológicos. Essa ponte é o símbolo; 

embora os símbolos, para serem eficazes, devam ser reconhecidos e 

compreendidos pela mente consciente, ou seja, assimilados e integrados. Essa 

função compensatória poderia ser usada, então, tanto na esfera psíquica, como na 

fisiológica, já que suas funções auto-reguladoras estão presentes no eixo psico-

neuro-nedócrino-imunológico.  

A partir desse presssuposto o efeito compensatório do psíquico sobre o 

fisiológico reafirma as inúmeras possibilidades de se tratar moléstias físicas a partir 

da reorganização e replanejamento do psiquismo do indivíduo a ser terapeutizado 

por esse método. 
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Jung (1987) exemplifica essa visão compensatória pela observação da  

relação do sonho com a consciência. A consciencia, devemos lembrar, é a moradia 

dos aspectos fisiológicos de manifestação das emoçoes, sensações e sentimentos: 

O ponto de vista de que os sonhos são mera satisfação de desejos 

reprimidos já está superado há muito tempo. Sonhos representando clara-

mente receios ou desejos realizados também existem, não resta a menor 

dúvida, mas não são os únicos. Há muitos outros. Por exemplo, os sonhos 

podem exprimir verdades implacáveis, sentenças filosóficas, ilusões, 

desenfreadas fantasias, recordações, planos, antecipações, e até visões 

telepáticas, experiências irracionais e sabe Deus o que mais. Não podemos 

deixar de lembrar que passamos quase a metade de nossa vida em estado 

mais ou menos inconsciente. O modo específico de o inconsciente se 

comunicar com a consciência é o sonho. Da mesma forma que a alma tem 

seu lado diurno, que é a consciência , ela também tem o seu lado notumo, 

seu funcionamento psíquico inconsciente, que poderia ser concebido como 

o fantasiar onírico. Assim como não existem apenas desejos e medos no 

consciente, mas uma infinidade de outras coisas, também é sumamente 

provável que a nossa alma onírica tenha uma riqueza semelhante de 

conteúdos e formas de vida ou, quem sabe, muito superiores às da vida 

consciente, cuja natureza é essencialmente concentração, limitação e 

exclusão (Jung, 1987). 

 

Analisando esses aspectos de concentração, limitação e exclusão, teremos 

poderosas ferramentas para o uso das imagens mentais na reversão de padrões de 

saúde e doença. �(...) se o indivíduo conseguir enquadrar harmonicamente na vida 

da consciência os fragmentos oferecidos ou forçados pelo inconsciente, resultará 

então uma forma de existência psíquica que corresponde melhor à personalidade 

individual e, por isso, também elimina os conflitos entre a personalidade 

consciente(...)�(Jung, 1986). 

Imagens, símbolos e fantasias poderiam ser designadas, então,  como 

linguagem do inconsciente. E assim, Jung (1986) descreve então o processo da 

imagem: 
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Suponhamos que ouvimos um som indistinto cujo efeito inicial se reduz a um 

estímulo para escutarmos mais atentamente, para descobrirmos o 'que ele significa�. 

Neste caso, o estímulo acústico desencadeia no cérebro toda uma gama de 

representações de imagens, que se associam ao estímulo acústico. Parte delas se 

converte em imagens acústicas, parte em imagens visuais e parte em imagens 

sensoriais. Emprego a palavra imagem, aqui, simplesmente no sentido de 

representação. Uma entidade psíquica só pode ser conteúdo consciente, isto é, só 

pode ser representada quando é representável, ou seja, precisamente quando 

possui a qualidade de imagem. Por isto chama-se de imagens a todos os conteúdos 

conscientes porque são reflexos de processos que ocorrem no cérebro (Jung, 1984). 

Nesse sentido, podemos observar que o psiquismo do indivíduo,muitas vezes, 

responsável pela somatização de fenômenos físicos, poderia aqui ser trabalhado, 

eliminando fatores de inicialização das alterações psicossomáticas, trabalhando-se 

com esses conteúdos conscientes. 

 Para Jonhson (1989) torna-se claro o quanto é tolo denegrir o poder da 

imaginação. O homem depende da imaginação e de seus símbolos para as suas 

representações poéticas, literárias, da pintura, escultura e de todas as atividades 

artísticas, filosóficas e religiosas. Não poderíamos desenvolver a inteligência 

abstrata, a ciência, a matemática, o raciocínio lógico e mesmo a linguagem, se não 

tivéssemos a capacidade de gerar estas imagens-símbolos. E cita Neumann, em  

seu livro Great Mother para exemplificar a linguagem simbólica como as imagens do 

inconsciente como fonte criativa do espírito humano em todas as realizações. Sendo 

o processo formador dos símbolos do inconsciente a fonte do espírito humano, a 

linguagem - cuja história é quase idêntica à gênese e ao desenvolvimento da 

consciência humana - sempre começa como uma linguagem simbólica.  
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Novamente o psiquismo está presente como uma linguagem criativa do 

inconsciente levada a elaboração simbólica pelo consciente. 

 

2.3 -  Emoções, sensações, sentimentos e imaginação  

 

Para Epstein (1989) as emoções estão intimamente ligadas as imagens. Toda 

emoção pode se manifestar por uma imagem. E assim descreve: 

Há um modo fácil de provar isto: simplesmente tente 'ver", seus 

sentimentos. Se estiver feliz, pergunte-se com que sua felicidade se parece; 

se você se diverte com esportes, pergunte-se com que seu divertimento se 

parece; se você não gosta de estupidez, pergunte-se com que a estupidez 

se parece. Garanto que em todos os casos uma imagem lhe ocorrerá. Esta 

imagem é sua. Ninguém mais no mundo vê esta imagem com a mesma 

precisão: ela é o correspondente visual de seus sentimentos. As imagens 

dão forma às emoções (...) Uma imagem é a expressão mental de um 

sentimento. Mas há também uma expressão física, as sensações. Um 

sentimento tem certas sensações físicas associadas a ele. Quando estamos 

zangados, experimentamos, com frequência, um aperto no peito. Quando 

estamos felizes, experimentamos, também com frequência, uma sensação 

de leveza por todo corpo. Assim como um sentimento tem sensações físicas 

associadas a ele, o mesmo acontece com uma imagem. Não existem 

imagens sem sensações que as acompanhem (Epstein, 1989). 

 

E se as imagens geram sensações físicas que podem ser positivas ou 

negativas, aqui se percebe a possibilidade de se trabalhar com as imagens no 

sentido de resignificar os conteúdos negativos de determinadas patologias que estão 

intimamente ligadas ao psiquismo. Por que não utilizarmos as imagens mentais em 

patologias onde o psiquismo não é o fator predisponente, mas por vezes o fator 

precipitante, como no caso do diabetes, onde o estado emocional do paciente 

influencia em muito na dosagem da glicemia de seu sangue.  
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Outro exemplo seria o da popularmente conhecida gastrite nervosa, onde os 

fatores estressores estão intimamente ligados à manifestação da dor gástrica, pela 

descarga adrenérgica como fator precipitante. Poder-se-ia então resignificar-se 

esses fatores estressores, antes que estimulassem tal descarga, podemos supor.  

Em estudos clássicos sobre psicossomática se aceita definitivamente o 

componente emocional das doenças e a importância da psicoterapia, como faz 

Alexander (1989): 

O conhecimento, cada vez maior, das relações entre as emoções e as 

funções do corpo normais e alteradas exige que o médico moderno 

considere os conflitos emocionais como sendo tão reais e concretos como 

os microorganismos visíveis A principal contribuição da psicanálise para a 

medicina tem sido a de acrescentar ao microscópio óptico um microscópio 

psicológico - isto é uma técnica psicológica por meio da qual a vida 

emocional do paciente pode ser submetida à investigação detalhada, 

(Alexander, 1989). 

 

Esse microscópio psicológico seria uma ferramenta importante nesse 

processo de resignificação, mudando a relação entre as emoções e as funções 

normais do corpo. 

É o que o faz Epstein (1989) no trabalho com imagens utilizando-as para 

mudar as  emoções ou sensações e usando-as para criar e afetar a experiência de 

seus pacientes.  Para ele, ao trabalhar com  as imagens e modificá-las, estaremos 

atuando sobre as sensações e emoções que as acompanham. Uma vez que a 

imagem muda, a emoção também muda, assim como as sensações a ela 

associadas.  

Tal como os lados de uma equação, emoção e imagem se equivalem; são 

duas expressões da mesma realidade, e a sensação está ligada a ambas. Quando 

mudamos  a imagem, modificamos  toda a equação. E então poderemos perceber 
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que as imagens são realmente um caminho para a boa saúde, tanto física quanto 

mental. 

Para Jung (1984), porém,  a superposição e tensão entre os elementos 

pessoais e coletivos leva a uma elaboração tendenciosa da psique em fragmentar-

se, dividir-se e personificar-se. Mas a psique, como a maioria dos sistemas naturais, 

luta para se manter em equilíbrio. Fará isso mesmo suscitando sintomas 

desagradáveis, sonhos assustadores ou problemas de vida aparentemente 

insolúveis; também se o desenvolvimento de uma pessoa foi unilateral, a psique 

contém em si todo o necessário para retificar essa condição. Aqui, podemos 

observar o enorme potencial que a imagem tem em reverter quadros patológicos, 

mesmo que inicialmente unilateralizados. Jung (1984) ressalta: 

(...) porque nossa imagem do mundo contém alguma coisa que não está in-

teiramente certa, ou seja: na teoria nos recordamos muito pouco, e na 

prática, por assim dizer, quase nunca, de que a consciência não tem uma 

relação direta com qualquer objeto material. Percebemos apenas as 

imagens que nos são transmitidas indiretamente, através de uma aparato 

nervoso complicado. Entre os terminais dos nervos dos órgãos dos sentidos 

e a imagem que aparece na consciência se intercala um processo 

inconsciente que transforma o fato psíquico da luz, por ex., em uma "luz" -

imagem. Sem este complicado processo inconsciente de transformação, a 

consciência é incapaz de perceber qualquer coisa material (Jung, 1984). 

 

A elaboração é a racionalização consciente desse mundo imagético onde o 

conteúdo, antes imaginário, torna-se real e material como numa somatização. O que 

parece impedir a adequada elaboração desse conteúdo imagético são os nossos 

bloqueios, parte integrante de qualquer método de terapeutização que em sua fase 

inicial necessita de uma abordagem direta no sentido de se �quebrar as couraças� 

para que o conteúdo inconsciente possa emergir em todas suas possibilidades.  
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Jung (1984) exemplifica esses bloqueios quando diz que vivemos  protegidos 

por muralhas racionalistas contra a eternidade da natureza. Demonstra que a 

Psicologia  Analítica procura justamente romper com estas muralhas ao desenterrar 

as imagens fantasiosas do inconsciente que a nossa mente racionalista havia 

rejeitado.  

Em uma análise de Glikin (2001) Jung demonstra que da colisão entre as 

duas forças opostas (consciente e inconsciente) a psique inconsciente tende a criar 

uma terceira possibilidade. Esta tem uma natureza irracional inesperada e 

incompreensível para a mente consciente. Será o símbolo, ambíguo e paradoxal que 

será capaz de atrair sobre si a atenção e, eventualmente, reconciliar as duas. A 

situação de conflito, que não apresenta nenhuma solução racional ao dilema é a 

situação na qual a oposição dos opostos produz uma terceira que é irracional, 

representada pelo símbolo. O significado do símbolo pode ser expresso em termos 

únicos e individuais e, ao mesmo tempo participa de imagens universais. Aparece 

como uma espécie de invenção inconsciente em resposta a uma contestação 

consciente. Ou de uma linguagem emergente frente a um conflito psíquico.  

Aqui podemos observar os primeiros indícios de que se esse símbolo for 

direcionado ou trabalhado o embate poderá fazer surgir resultados positivos 

mediante uma intervenção psicoterapêutica dirigida. 
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2.4 - A imagem como símbolo 

 

Jung demonstra que a imagem existe como símbolo, mesmo antes da ciência 

tomar conhecimento dessa investigação:  

 (...) A Ciência e estas imagens primordiais são incomensuráveis entre si. 

Trata-se de dados irracionais, condições a priori da imaginação que 

simplesmente existem e cujos objetivos e justificação a Ciência só pode in-

vestigar a posteriori, como aconteceu, por exemplo, com a função da 

tireóide, que era considerada como um órgão sem sentido, antes do século 

XIX. Para mim, as imagens primordiais são como que órgão psíquicos, que 

eu trato com o máximo cuidado.  

Por isto alguma vezes preciso dizer a algum de meus pacientes mais 

idosos: sua imagem de Deus ou sua ideia de imortalidade atrofiou-se, e. 

conseqüentemente, o seu metabolismo psíquico caiu fora dos eixos. (Jung, 

1984). 

 

Jung (1984) demonstra, então, a possibilidade de se tratar imagens primárias 

como órgãos psíquicos em benefício de seus pacientes.  

Para Johnson (2003) as imagens simbólicas do inconsciente são as fontes 

criativas do espírito humano em todas as suas realizações. Não só a consciência e 

os conceitos de entendimento filosófico do mundo surgiram a partir do símbolo, mas 

também a religião, o rito e o culto, as artes e os costumes. E porque o processo 

formador dos símbolos do inconsciente é a fonte do espírito humano, a linguagem - 

cuja história é quase idêntica a gênese e ao desenvolvimento da consciência 

humana - sempre começa como uma linguagem simbólica. Quando vivenciamos o 

símbolo, simultaneamente vivenciamos o complexo, o arquétipo, a entidade psíquica 

interior que é representada por esse símbolo. Quando a imagem fala, é com uma 

das nossas próprias vozes interiores. 
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Quando respondemos é a parte interior invisível de nós mesmos que escuta e 

registra. Ela se coloca diante de nós na forma de figura imaginária. 

Em uma abordagem mais contemporânea Simão (2004) mostra que os  

símbolos são aqueles que no contexto psicoterapêutico são solicitados ao paciente 

ou que pessoalmente podem ser conhecidos para trazer à luz de resolução de 

conflitos e dificuldades. O paciente cria uma representação de um determinado tema 

focalizando a sua queixa em sua consciência. Ao colocar a atenção e percepção em 

uma questão específica, o inconsciente associa com algum símbolo construído para 

tal fim. Aspectos físicos, emocionais, sensoriais, mentais e comportamentais podem 

ser solicitados para a construção destas imagens.  

Nos aspectos físicos exemplos, como dores, queimações, ardências, 

desvitalização. Aspectos emocionais: medos, angústias, raivas, rancor, tristezas, 

nostalgias. Aspectos comportamentais: fuga, evitação, agressividade, entre outros 

(Simão, 2004). Exemplifica: 

Um indivíduo que deseja melhorar sua  insegurança frente ao sexo oposto, 

porém não possui conhecimento do que sente, do que representa tal 

dificuldade e como pode melhorá-la, identifica através de um desenho 

proposto pelo terapeuta uma forma simbólica de falar sobre sua dificuldade, 

expressando um garoto acuado em um canto de uma sala com um monstro 

enorme que vai devorá-lo. Neste momento ao identificar e reconhecer o 

medo, o terapeuta facilita o desenvolvimento de recursos saudáveis de 

enfrentamento e resignificação, realizando pontes com elaborações de 

aprendizagens feitas no passado e idealização de novos comportamentos 

mais funcionais e adaptativos para o futuro (Simão, 2004). 

 

Novamente podemos perceber aqui as possibilidades de resignificação e 

redirecionamento das imagens como recurso terapêutico eficaz.  
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2.5 - A imagem como arquétipo 

 

Em grego, arche significa "o primeiro" e typos significa �arca", "cunho" ou 

"modelo". Os arquétipos psicológicos demonstram então os "modelos iniciais" pré-

existentes que formam o esboço fundamental dos principais componentes  

dinâmicos da personalidade humana. No sentido real, quando olhamos para estes 

tipos, percebemos que são eles, combinados, que nos tornam humanamente 

identificáveis. São inatos em nós; parte de nossa herança como membros da raça 

humana (Johnson, 2003). 

O termo �arquétipo" vem do tempo de Philo Judaeus, com referência à Imago 

Dei (imagem divina) no homem. Pode também ser encontrado em Irinaeus quando 

diz: "O criador do mundo não formou estas coisas diretamente de si mesmo, mas as 

copiou de arquétipos exteriores�. 

Como está implícito na própria palavra, os arquétipos se relacionam aos tipos, 

no sentido de um traço característico da personalidade ou de um conjunto de 

qualidades que parecem surgir juntas e que se repetem espontaneamente em 

modelos identificáveis. 

A idéia dos arquétipos é antiga. Está relacionada com o conceito de Platão 

acerca das formas ideais - padrões já existentes na mente divina que determinam de 

que forma o mundo material passará a existir. Mas devemos a Jung o conceito dos 

arquétipos quando em 1919, Jung faz uso pela primeira vez do termo arquétipo, a 

fim de evitar qualquer sugestão de que era o conteúdo, não esboço ou padrão 

inconsciente e irrepresentável, que era fundamental. Jung  examinara grande parte 

de seus sonhos e encontrara em muitos deles uma particularidade que os distinguia 

dos outros sonhos (Jung, 1984). 
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(...) Esta particularidade está presente também nos sonhos do processo de 

individuação. Estes sonhos contêm os chamados motivos mitológicos ou 

mitologemas, que chamei de arquétipos. Este termo designa formas 

específicas e grupos de imagens que se encontram, sob formas 

coincidentes, não só em todas as épocas e em todas as latitudes, mas 

também nos sonhos individuais, nas fantasias, nas visões e nas ideias 

delirantes. Tanto sua aparição frequente nos casos individuais como sua 

ubiqüidade étnica provam que alma humana é singular, subjetiva e pessoal 

apenas por um lado, mas coletiva e objetíva quanto ao mais (Jung, 1984).  

 

E a partir da teoria dos arquétipos tece sua visão sobre o inconsciente 

coletivo: �o que lhe aparece na visão, com efeito é uma imagem do inconsciente 

coletivo, a saber, da estrutura inata e peculiar dessa psique que constitui a matriz e a 

condução prévia da consciência� (Jung, 1975). 

Para ele as influências decisivas emanam do inconsciente 

independentemente da tradição garantem a cada ser uma semelhança e até uma 

uniformidade de experiência e também do modo pelo qual é representada 

imaginativamente. Uma das principais provas deste fato é o paralelismo quase 

universal entre os temas mitológicos, os quais, de acordo com sua condição de 

imagens primordiais, ele denomina de arquétipos. 

Justifica que, para nossos propósitos, este termo é conveniente e é útil 

porque nos diz que estamos tratando com tipos arcaicos ou - melhor dizendo - 

primordiais, isto é, imagens universais que existem desde os tempos mais remotos. 

Essas imagens coletivas facilitariam seu uso terapêutico em trabalho de grupos que 

apresentassem uma mesma temática de abordagem. Mas, sob outro ângulo de 

análise, poderia justificar e suprir as Terapias de Imagens Mentais em sua 

proposição com imagens arquetípicas de patologias, trabalhadas a partir de imagens 

coletivas, como na abordagem da Tireoidite de Hashimoto num exercício como o  da 

imaginação diretiva, onde a figura (símbolo) de uma tireóide normal e a figura 
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(símbolo)  de uma tireóide afetada por um processo auto-imune com a formação de 

anticorpos, simbolizados universalmente por bidentes, como citado na trajetória 

pessoal (vide introdução). Nada mais significa que a representação arquetípica 

dessa patologia para a elaboração de estratégias na tentativa  de buscarem-se 

melhores resultados. 

De acordo com Glikin (2001) os arquétipos podem ser considerados ligando o 

corpo (instintos) e a psique (imagem). Instintos e imagens possuem a mesma raiz 

psicóide. Quando Jung aplicava a noção de arquétipo ao inconsciente psicóide, o elo 

psíquico/orgânico era expresso na forma de uma conexão mente/corpo. Um 

arquétipo pode ser representado como um espectro, estendendo-se de um pólo 

instintivo, fisiológico, para um pólo espiritual ou imagético. O arquétipo abarca os 

dois pólos e pode ser experimentado e apreendido através de um ou de outro. As 

abordagens biológicas ou etiológicas do arquétipo são um extremo e no outro 

extremo estão as abordagens mitológicas ou imaginais. Observamos aqui  a íntima 

relação entre a imagem e sua capacidade em gerar estímulos fisiológicos instintivos.  

Poderíamos gerar então, estímulos fisiológicos positivos para o bom funcionamento 

de nosso corpo humano e, até mesmo, buscar o equilíbrio desses estímulos. 

De acordo com Jonhson (1989) uma vez que os arquétipos são universais, 

estariam eles  todos presentes no inconsciente de cada um. Mas eles se combinam 

em variações infinitas para criar a psique individual humana. Podemos compará-los 

com o corpo humano físico. De muitas formas, nossos corpos são semelhantes aos 

demais.  

Temos braços, pernas, coração, fígado e pele, de um ou outro feitio. São 

características universais da espécie humana. Entretanto, se comparo minhas 
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impressões digitais ou fios de meu cabelo com os de outras pessoas, percebo que 

dois corpos humanos não são exatamente iguais. 

Nesse processo de combinação surge o processo de individuação. Da mesma 

forma as energias e as capacidades psicológicas universais, na raça humana, estão 

combinadas diferentemente em cada um de nós, cada pessoa tem uma estrutura 

psicológica distinta. É só pela vivência desta estrutura inerente que descobrimos o 

que significa ser um indivíduo. 

Se trabalharmos na individuação começa-se a perceber a diferença entre as 

idéias e os valores que vêm de nosso self e as opiniões que absorvemos do mundo 

à nossa volta (arquetípicas). Podemos parar de ser mero apêndice da sociedade, 

pessoas estereotipadas: aprendemos que temos nossos próprios valores, nossa 

própria maneira de viver, que procedem naturalmente de nossas naturezas inatas. 

Analisando-se esse processo de individuação aplicado as imagens mentais, 

podemos, como exemplo, citar o caso da introdução (vide trajetória pessoal) em que 

a individuação do paciente comentado, uma mulher portadora de Tireoidite de 

Hashimoto, faz em seu exercício de Imaginação Dirigida, uma individualização da 

técnica, quando cria um rato para poder destacar  tais anticorpos,  produzidos na 

tireoidite, onde a proposta inicial era a de que ela mesma destacasse anticorpo por 

anticorpo. 

Desenvolve-se um grande senso de segurança nesse processo de 

individuação. Começamos a entender que não é necessário lutar para sermos iguais 

a outrem, pois sermos nós mesmos é a base mais firme em que podemos nos 

apoiar. Percebemos que conhecer-nos a nós mesmos completamente e desenvolver 

todas as forças que estão dentro de nós é uma tarefa para a vida inteira. Não 
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precisamos imitar a vida de ninguém. Não precisamos de outras pretensões, pois o 

que já temos é a riqueza suficiente e é bem mais do que jamais esperamos. 

 

2.6 - A imagem como  mitologia coletiva 

 

Estas imagens primitivas pertencem, na verdade, à humanidade em geral e 

podem reaparecer em qualquer cabeça de modo "autóctone", independentes do 

tempo e do espaço. Para seu renascimento necessitam apenas de circunstâncias 

propícias onde poderemos acessá-las em nosso conteúdo inconsciente, fazendo-as 

imergir para o consciente para sua elaboração, interpretação e uso . 

O momento mais oportuno para isso é sempre quando uma visão do mundo 

desmorona e arrasta consigo todas aquelas formas e estruturas que outrora valiam 

como resposta definitiva para todos os grandes enigmas da vida e do mundo. Isto, 

aliás, corresponde inteiramente à regra psicológica. Quando todos os deuses 

desenraizados se recolhem para cair sobre o homem fazendo-o exclamar Ipse 

philosophus, daemon. heros, deus et omnia (Ele mesmo filósofo, gênio, herói, deus e 

tudo o mais), e quando uma religião que glorifica o espírito começa a desaparecer, 

então surgirá em seu lugar, bem no fundo da alma uma imagem primitiva da matéria 

criadora (Jung, 1985). 

Demonstra-se aqui a possibilidade de se trabalhar com o ciclo criador da 

imagem como uma fonte inesgotável do indivíduo de sempre estar mudando, 

evoluindo, aprendendo e se equilibrando. 

Glikin (2001) disserta sobre o reconhecimento por Jung da existência de um 

profundo reservatório de imagens irrepresentáveis chamadas arquétipos na psique, 

sua definição de símbolo como a melhor expressão possível de um fato com 
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significação até então não revelado, sua insistência em que a interpretação deveria 

permanecer fiel e tão próxima quanto possível da imagem onírica, sua aproximação 

do funcionamento psíquico do self com uma imagem de Deus e sua afirmação de 

que, é o significado, antes que o tratamento, que alivia o sofrimento induzido por 

uma neurose. Tudo isso está baseado na suposição de que a psique raciocina 

imageticamente e de que o equivalente racional mais próximo é a analogia ou a 

metáfora. 

Para exemplificar essa analogia Johnson (2003) demonstra que nos sonhos e 

mitos a mente consciente é frequentemente simbolizada por uma ilha. Como os 

habitantes de uma ilha, dentro do seu ambiente isolado, o ego constrói um pequeno 

mundo todo seu - um sistema de regras e um conjunto de suposições acerca da 

realidade. O ego não percebe que, além dos limites de suas ilhotas, fora do estreito 

campo de sua visão, existe um universo inteiro de realidades e verdades contido no 

vasto mar do inconsciente que ele não consegue perceber. 

No fundo deste oceano invisível de energia, imensas forças estão 

trabalhando. Reinos míticos, simbolizados pelas lendas da Atlântida, existem lá, nas 

profundezas e desenvolvem vidas paralelas à vida cotidiana de nossa mente 

consciente. Centros de consciência alternativa, de atitudes, idéias e valores 

alternativos, lá estão como outras ilhas no grande mar. Esperam ser descobertos e 

reconhecidos pela mente consciente em sua busca do desconhecido. 

Se trabalhadas voluntariamente o reconhecimento pela mente consciente 

pode trazer a tona recursos psíquicos inesgotáveis. 

 

 

 



 

 

37 

2.7 - A imaginação ativa 

 

Como o próprio nome diz, a imaginação ativa implica em tudo, menos seguir 

passivamente a fantasia. Pelo contrário, Jung (1975) sempre faz questão de frisar 

este ponto, o que distingue a imaginação ativa do mero devaneio é que, neste 

último, a consciência desempenha um papel passivo, deixando as imagens se 

desenrolar livremente, ao passo que, na imaginação ativa, a consciência dialoga 

com as imagens, seja literalmente, conversando com os personagens que emergem 

do inconsciente, seja interagindo com as cenas. Jung é bastante enfático ao dizer 

que somente essa interação faz com que a consciência se amplie, integrando os 

conteúdos arquetípicos.  

Simplesmente registrar qualquer fantasia mental não conduziria a qualquer 

resultado digno de ser analisado que dirá a uma transformação tão radical da 

consciência quanto a que é preconizada por alquimistas e magos. 

Jung utiliza o termo imaginação ativa pela primeira vez em 1935 para 

descrever um processo de "sonhar com os olhos abertos", em sua obra, Tipos Psico-

lógicos. Mostra um paralelo das emoções e as imagens que nela se ocultam e a 

importancia de torná-las conscientes: 

Na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, ao 

encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu readquiria a paz interior. 

Se tivesse permanecido no plano da emoção, possivelmente eu teria sido dilacerado 

pelos conteúdos do inconsciente. Ou, talvez, se os tivesse reprimido, seria 

fatalmente vítima de uma neurose e os conteúdos do inconsciente destruir-me-iam 

do mesmo modo. Minha experiência ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de 
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vista terapêutico, tornar conscientes as imagens que residem por detrás das 

emoções (Jung, 1975). 

Em nossa proposta das Terapias de Imagens Mentais como recurso 

terapêutico, o �tornar consciente as imagens�, seria descobrir os vários sentidos que 

essas imagens traduzem e trabalhar com as emoções contidas nelas de uma 

maneira positiva, antes que possam emergir delas conteúdos reprimidos ou mal 

direcionados. Quanto mais o indivíduo se concentra em tomo de seus conteúdos -

este é um fato psicológico indiscutível - tais conteúdos são vivificados, iluminados 

como que a partir de dentro e por assim dizer convertidos numa espécie de 

realidade substitutiva. Na psicologia analítica nós nos utilizamos metodologicamente 

deste fenômeno. Denominei a este método de "imaginação ativa". Inácio de Loyola 

utilizou-se também da imaginação ativa em seus exercícios (Jung, 1991). 

Há indícios seguros de que a filosofia alquimista faz emprego de semelhante 

processo (Jung, 1986). 

Jung se apresenta aqui como crítico do método redutivo freudiano que 

procura revelar as bases ou raízes primitivas, instintivas, infantis da motivação 

psicológica. Considera que desse modo o significado pleno do produto inconsciente, 

sintoma, sonho, imagem, lapso de fala, não é desvendado. Ligando um produto 

inconsciente ao passado, seu valor presente para o indivíduo pode se perder. Uma 

outra objeção é a tendência em supersimplificar através da redução, omitindo o que 

ele via como implicações mais profundas. 

  O homem satisfaz à necessidade da expressão mítica quando possui uma 

representação que explique suficientemente o sentido da existência humana no 

cosmos, representação que provém da totalidade da alma, isto é, da cooperação do 
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consciente e do inconsciente. A carência do sentido impede a plenitude da vida e 

significa, portanto, doença (Jung, 1975). 

Já Johnson (2003) descreve que, por causa da noção popular de que a 

imaginação é fictícia, muitas pessoas reagem automaticamente achando que tal 

experiência com a imaginação não tem qualquer sentido. Elas pensam: "Estarei 

somente conversando comigo mesmo". Mas, se trabalhamos com a imaginação 

ativa, logo confirmamos que dialogamos com partes interiores, verdadeiras, de nós 

mesmos. Nós nos confrontamos com personalidades poderosas que vivem 

dentro de nós, ao nível inconsciente, e que estão, comumente, em conflito com 

nossas idéias e comportamento conscientes. Entramos de fato na dinâmica do 

inconsciente: viajamos por uma região aonde a mente consciente não sabia como 

penetrar. 

A imaginação ativa é, em si, um método de assimilação de conteúdos do 

inconsciente (sonhos, fantasias, etc.) onde estes se investem espontaneamente 

através de uma forma de auto-expressão nas várias personificações (pessoas 

conhecidas e desconhecidas, animais, plantas, lugares, acontecimentos). E como 

define Johnson (2003): 

(...) é um diálogo que travamos com as diferentes partes de nós mesmos 

que vivem no inconsciente.  Ela consiste em relacionarmo-nos com nossos 

sentimentos, pensamentos, atitudes e emoções através dos vários 

personagens que aparecem em nossos sonhos e interagir ativamente com 

eles, isto é, discordando, quando for o caso, opinando, questionando e até 

tomando providências com relação ao que é tratado, isso tudo pela 

imaginação (Johnson, 2003). 

 

Esse relacionamento e essa interação ativa fazem da imaginação ativa uma 

proposta terapêutica ímpar, no que diz respeito aos recursos por ela apresentadas. 

Para Johnson (2003) na Imaginação Ativa não estou exatamente "falando comigo 
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mesmo", mas sim conversando com uma das minhas personalidades. Nessa troca 

entre o ego e as várias personalidades que afloram do inconsciente e aparecem na 

imaginação é que começo a juntar as peças fragmentadas de mim mesmo em uma 

unidade.  

Começo a conhecer as partes de mim mesmo que nunca conheci antes e 

com elas começo também a aprender. Aprender a lidar com nossos conflitos 

internos e reconhecê-los como autênticos e resultantes de um ego, ora fragmentado, 

ora reconstituído pelo aprendizado constante desse exercício.  

O objeto da imaginação ativa é dar voz aos lados da personalidade (em 

particular ao animus/anima e a sombra) que normalmente não são ouvidos, 

estabelecendo assim uma linha de comunicação entre a consciência e o 

inconsciente. 

De acordo com Raff (2000) durante o exercício da imaginação ativa o ego 

experimenta conteúdos do inconsciente que podem assumir a forma de uma 

imagem, voz, emoção ou mesmo sensação física. Tendo concentrado sua atenção 

no inconsciente o ego deve abdicar de todo pensamento crítico e estar aberto a 

qualquer coisa que aquele apresente. Estando receptivo ele deixa que o 

inconsciente se manifeste. O ego trabalha a imagem que percebe a voz que ouve ou 

aquilo que se sente, expressando tal manifestação da maneira mais completa 

possível. 

O 'Eu' precisa entrar no ato imaginativo tão intensamente quanto o faria se 

estivesse numa experiência exterior, física. Embora seja uma experiência simbólica, 

é, mesmo assim, uma experiência verdadeira que envolve sentimentos verdadeiros 

e gera sensações também verdadeiras. A habilidade de ver e perceber a figura  
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interior combinada com a capacidade de ouvi-la colocará o  indivíduo em posição de 

realizar um trabalho bem profundo de imaginação ativa. 

Johnson (2003) alega que os eventos se sucedem em um ponto de 

confluência entre o consciente  e o inconsciente, caminhando um para o outro como 

dois rios que se fundem. 

(...) é praticamente impossível produzir qualquer coisa na imaginação que 

não seja uma representação autêntica de alguma coisa do inconsciente. A 

função integral da imaginação é trazer o material do inconsciente, vesti-lo 

com imagens e transmiti-lo à mente consciente. (...) Mesmo que uma 

pessoa seja leviana e, deliberadamente, tenta inventar algo, forjar alguma 

coisa boba e estúpida, imaginar uma mera ficção, o material que vem 

através da imaginação ainda representa alguma parte escondida desse 

indivíduo (Johnson, 2003).  

 

Vestir essas imagens com um conteúdo consciente pode trazer-nos a 

possibilidade de elaborar em cima dessas imagens mecanismos de equilíbrio 

neurovegetativo e , por conseguinte, processos de resolução de patologias onde o 

psiquismo impera. 

E sabemos que as imagens mentais têm uma função importante dentro da 

dinâmica psíquica, independentemente das considerações teóricas que as validam 

ou fundamentam como fenomenos mentais, como demonstra Kast (1997):  

Sendo a imaginação uma habilidade humana fundamental para o proces-

samento de informações e. assim, também uma possibilidade de orientação, 

de sentir e de lidar com emoções, acredito que essa técnica deva ser 

relevada em toda e qualquer prática terapêutica, ou melhor, em todo 

trabalho terapêutico que tenha por objetivo deixar as pessoas mais 

autênticas e mais autónomas, aproximá-las de seus inconscientes e das 

pessoas com quem vivem e, por fim. ensiná-las a lidar consigo e com o 

mundo de forma mais empática e criativa (Kast, 1997). 
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A imaginação torna-se então uma possibilidade de terapeutização onde os 

conteúdos trabalhados são originariamente do indivíduo e representam a exploração 

dos contigentes do inconsciente em seu processo de individuação onde o indivíduo 

aprende com seus próprios mecanismos e, portanto, aprende a se conhecer e toda a 

fisiologia que acompanha esse conhecimento para seu equilíbrio Esse auto-

conhecimento oferece a possibilidade de trabalho com as imagens mentais na busca 

de um equilíbrio psíquico e físico, proposta desse estudo bibliográfico. 

Johnson (2003) relata que a raiz da palavra imaginação é a palavra latina 

imago, que quer dizer "imagem"; a imaginação é a capacidade formadora de 

imagens da mente, o órgão que tem o poder de vestir os seres do mundo interior 

com imagens mentais para que possamos vê-los. A imaginação gera os símbolos 

que o inconsciente usa para se expressar. 

Glikin (2001) cita que as imagens mentais têm uma plasticidade muito grande 

dentro da vida psíquica e devem cumprir uma função muito importante na medida 

em que podemos dizer que participam de muitos processos psíquicos e que 

interferem definitivamente no comportamento e nas atitudes. As imagens parecem 

ter vida própria e reconhecemos que em grande parte os rumos dos seus 

movimentos são determinados pelo inconsciente, inclusive à revelia da consciência e 

fora do âmbito do seu controle. As imagens mentais são um tipo de pensamento 

usado para fazermos contato com nossa realidade subjetiva interna, como já citado 

anteriormente. 

Em sua abordagem Jung (1975) utiliza-se desse conteúdo das imagens do 

universo onírico já como uma possibilidade de enfrentamento e racionalização do 

inconsciente, ao invés de deixá-las suscitarem como efeitos negativos deste mesmo 
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inconsciente. Mais uma vez, a Terapia de Imagens Mentais demonstra seus 

benefícios nos processos psicoterápicos. 

Epstein (1990) sustenta que os efeitos físicos benéficos das imagens mentais 

são como os dois lados de um espelho ao qual chama de corpo, e que esse 

problema deriva da dicotomia corpo/mente ocorrido desde a era cartesiana até os 

dias de hoje. Reconhece que a medicina ocidental tem começado a explorar 

conexão entre a mente e o corpo, citando a medicina comportamentalista e a 

psiconeuroimunologia, como exemplos, juntamente com os trabalhos de hipnose 

que mostram diretamente o impacto do mental no físico.  

Ressalta que a medicina ocidental aceita sem problemas a ação do físico 

sobre o mental, utilizando amplamente essa conexão através de todo tipo de 

tranquilizantes, antidepressivos e anestésicos (via corpo-mente).  

Considera como lógico que, aceitando o poder do corpo sobre a mente seria 

óbvio aceitar o inverso, que o poder mental tal como a vontade ou as imagens, 

podem afetar o corpo ( via mente-corpo). Daí, porque não aceitar os benefícios do 

trabalho com as imagens na melhoria de certas disfunções fisiopatológicas, por 

vezes freqüentemente observados nos processos de psicossomatização?  

E propõe já que considera que a pesquisa científica ainda não examinou o 

fenômeno de cura de forma minuciosa e metódica e que nem definição de saúde e 

doença foram estabelecidas de forma concreta que poderíamos nos valer de nossas 

próprias experiências clínicas, de nossas próprias vidas e dos ensinamentos de 

outras culturas para compreender o processo de criação de imagens. O trabalho 

com imagens se daria fora do âmbito mecanicista de causa e efeito porque ele é 

realizado no "eixo vertical" que é o universo humano diferente do universo da física, 

já que é um mundo físico, emocional e psicologicamente criado por nós. 
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Epstein (1990) conclui que o trabalho com imagens sempre tende a colocar 

as pessoas sobre o eixo vertical, o qual isento de gravidade permite a pessoa 

escapar às restrições comuns da vida presa a terra, desatando as amarras e 

derrubando as couraças que não nos deixam enxergar nosso potencial de se curar 

pelo nosso processo de auto-conhecimento. 

O modo como funciona o imaginário mental pode ser entendido através de 

uma analogia cientifica. As células no corpo têm um potencial elétrico e elas 

oscilam em várias frequências. Estas frequências elétricas são invisíveis, 

mas para o olho nu são visíveis em forma de cores. As cores diferentes, 

portanto, representam a presença de luz permitindo que o invisível seja 

visto. Todas as células do corpo emitem luz, um reflexo de suas vibrações 

oscilatórias. Uma mudança na frequência oscilatória das células produz uma 

mudança na luz -esta fica presa na célula e não consegue ser emitida. 

Quando a frequência oscilatória perturbada pode ser regulada novamente e 

a razão vibracional pode ser equilibrada, o resultado é o funcionamento de 

uma célula sadia. Esta é a hipótese de trabalho para o campo da medicina 

vibracional ou elétrica que agora está surgindo nos Estados Unidos 

(Epstein, 1998). 

 

Epstein (1990) define que o modelo para a função curativa é "tornar-se 

inteiro". E localiza-o no mito de Osiris, que depois de assassinado foi desmembrado 

e voltou à vida quando sua mulher Ísis recompôs seus pedaços.  

Esse "rememorar" significa, para ele, literalmente, reconectar um pedaço 

corpo ao outro. O corpo significando o físico, o mental e o emocional unidos. O fim 

da dicotomia da era cartesiana mente-corpo para o início de uma nova era de 

conscientização de nossos próprios recursos interiores, através dessa leitura 

simbólica das imagens que emergem de nosso inconsciente, vestindo-as com 

conteúdos e significados conscientes em prol de nossa saúde e integridade física , 

mental e emocional. 
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Para ele, cada parte do corpo físico tem sua contrapartida emocional. Ao nos 

darmos conta dessa inter-relação, ampliamos o contexto dentro do qual iremos lidar 

com nossos corpos. Isso significa que cada sintoma ou síndrome tem uma fonte 

para a qual está chamando nossa atenção. Sem esse conhecimento, geralmente 

prestamos muito pouca atenção ao processo de cura, que não vai muito alem do ato 

de nos livrarmos do sintoma incômodo. 

Portanto, recordar ou lembrar, é restaurar a integridade física. A criação de 

imagens é o modo mental de "remembrar" ou recordar. Se a saúde e a integridade 

estão associadas com o "remembrar", então a doença é associada com o esquecer. 

Quando perdemos nossa unidade, fato simbolizado pela doença, é porque 

esquecemos de nós mesmos. Por isso somatizamos. 

Cura, para Epstein (1990) significa o fim dos sintomas. Esclarece que a 

medicina moderna faz uma distinção entre "remissão" e "cura", usando remissão 

para doenças passíveis de recaídas, doenças que a medicina considera virtualmente 

incuráveis, como a aids. Posiciona-se diferentemente, dizendo que, se a pessoa está 

sem sintomas, ela está curada, já que a rigor todas as doenças podem retornar, uma 

vez que existam as condições para tal. 

A prática das imagens mentais ajuda o paciente a descobrir e utilizar seus 

próprios recursos, fornecendo os instrumentos que lhe permitirão curar-se, 

potencializando o que já estiver fazendo sob orientação médica. O autor ressalta 

que o profissional apenas ensina os exercícios com imagens; somente o próprio 

paciente pode se curar. E essa responsabilidade lhe deve ser passada, como o é 

feito nos exercícios propostos pelas Terapias de Imagens Mentais. Só assim, ele 

reconhecerá sua responsabilidade sobre sua doença e, procurará, dentro desses 
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recursos imagéticos, a vestimenta adequada para os recursos inconscientes que 

emergem num conflito físico e elaborar e buscar , ele mesmo, sua cura. 

De todo modo, o processo de cura, para Epstein (1990) deve ir além da 

eliminação do sintoma; a doença é uma possibilidade de aprender alguma coisa. 

Cada doença e cada sintoma têm um contexto e um significado que dizem respeito a 

relações significativas ou a questões éticas e morais. 

Sua visão é a de que organismos como vírus, bactérias ou qualquer outro 

micróbio não causam doenças. Elas são o resultado de condições alteradas dentro 

do indivíduo que fornecem o ambiente necessário para o crescimento desses 

organismos. Uma visão revolucionária, mas passível de estudos, quando se pensa 

nas possibilidades do inconsciente. 

Em muitos casos, a doença é um alerta para a necessidade de se fazer 

alguma correção no estilo de vida que a pessoa está levando. 

O ponto de vista de que a doença e a dor são ruins e que não têm significado 

existencial nenhum, na sua opinião, leva as pessoas a tentar apenas eliminar o 

sofrimento, sem aprender nada com a experiência. Procuram alívio a qualquer custo 

e se tornam viciadas em remédios, ou procuram curas e soluções milagrosas em 

lugar de mudar sua atitude, ver que nada é totalmente ruim e que estamos sendo 

abençoados ao termo, que enfrentar um desafio é que torna nossa vida mais rica. A 

natureza da doença parece ser física, enquanto os estados emocionais parecem ser 

mentais. Porém, na sua opinião, ambos são imagens, o que significa que são 

criações de nossa mente. 
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2.8 - A imaginação como técnica diretiva  

 

De acordo com Jung (1984) conteúdos inconscientes reprimidos reúnem uma 

carga de energia suficiente para irromper na forma de sonhos, imagens espontâneas 

ou sintomas. Por possuirem um valor liminar, o mesmo contêm todas as 

combinações da fantasia que ainda não ultrapassaram a intensidade liminar. Com o 

correr do tempo e em circunstâncias favoráveis, poderão entrar no campo luminoso 

da consciência, fazendo a primeira alusão ao direcionamento das imagens como 

podemos observar:  

Precisamos dos conteúdos inconscientes para complementar os da 

consciência. Se a atitude consciente fosse "dirigida" um mínimo que fosse, o 

inconscíente poderia fluir de maneira completamente espontânea. É isto o 

que acontece, de fato, com todas aquelas pessoas que parecem ter um 

nível pouco elevado de tensão da consciência, como, por ex., os primitivos. 

Entre os primitivos não são necessárias medidas especiais para se alcançar 

o inconsciente. Em parte alguma são necessárias medidas especiais para 

isto, pois as pessoas que menos conhecem o seu lado inconsciente são as 

que mais influências recebem dele. sem tomarem consciência disto. A 

participação secreta do inconsciente no processo da vida está presente 

sempre e em toda parte, sem que seja preciso procurá-la. O que se procura 

aqui é a maneira de tornar conscientes os conteúdos do inconsciente que 

estão sempre prestes a interferir em nossas ações, e, com isto, evitar 

justamente a intromissão secreta do inconsciente, com suas consequências 

desagradáveis (Jung, 1984). 

 

Cita, pela primeira vez a possibilidadede de se dirigir esse material bruto do 

inconsciente para uma abordagem terapêutica no presente: 

(...) seria um equívoco acreditar que as imagens fantasiosas do inconsciente 

podem ser utilizadas diretamente, como uma espécie de revelação. São 

apenas o material bruto que, para adquirir um sentido, precisa ainda de ser 

traduzido na linguagem do presente (Jung, 1984) 

 



 

 

48 

No que concerne à etiologia Jung encontrava dificuldade para dizer que via na 

predisposição psicológica inata de uma pessoa alguns dos determinantes de 

sintomas posteriores, porém, não a causa única da psicose. Se uma condição 

psicótica é acessível à psicoterapia, pode-se fazer uma tentativa de fortalecer o ego 

o bastante para que os conteúdos psíquicos possam ser integrados. Entretanto, se 

não fosse feita nenhuma elaboração, a opinião de Jung era de que, com toda 

probabilidade, o processo simbólico permaneceria caótico e fora de controle. 

Apesar de que muitas vezes seja possível que um observador de fora, 

analista ou psiquiatra, compreenda as formas psicóticas de expressão, o mecanismo 

compensatório normal da psique fica perturbado de tal modo que se verifica uma 

enérgica intrusão de imagens inconscientes. 

Embora misturasse as palavras símbolo e imagem em diferentes ocasiões, 

em sua carreira profissional, usando estas palavras quase como sinônimos uma da 

outra, afinal de contas irá parecer que ele concebia a imagem tanto anterior como 

maior que a soma de seus componentes simbólicos "a imagem é uma expressão 

condensada da situação psíquica como um todo, e não meramente, ou mesmo 

predominantemente, de conteúdos inconscientes puros e simples" (Jung, 1991). 

Jung (1991) diferenciava o que chamava de pensamento dirigido da fantasia. 

Para ele eram duas formas da atividade mental e os diferentes modos como a 

psique se expressa. O pensamento dirigido envolve o uso consciente da linguagem 

e de conceitos. Está baseado na realidade ou dirigido com referência a ela. Na 

essência, o pensamento dirigido é comunicativo, um pensar para fora, para outros e 

por outros. É a linguagem do intelecto, da exposição científica e do senso comum.  

O pensamento de fantasia, por outro lado, emprega imagens, ou de forma 

simples ou compondo um tema, emoções e intuições; as regras da lógica e da física 
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não se aplicam. Ela pode ser consciente, mas é normalmente pré-consciente ou 

inconsciente no seu funcionamento. Jung via a mitologia como a expressão do 

pensamento de fantasia. O mito é um meio de expressar uma visão metafórica dos 

mundos pessoal e físico e, portanto não pode ser avaliado mediante o pensamento 

dirigido (Glikin, 2001). 

Quanto a diferenciação das técnicas diretivas, onde a intervenção do 

terapêuta é inata,  podemos observar que não temos na literatura disponível uma 

definição exata partindo-se da terminologia da palavra �visualização dirigida�, pois 

hora a usam  com o  nome de pensamento dirigido, ora usam como imaginação 

dirigida, ora como visualização semi-dirigida, como veremos numa discursão 

levantada em Boccalandro (1997, p.69), �Imaginação ou visualização? Temos 

encontrado esses dois termos usados como sinônimos. Eu mesma já usei o termo 

visualização para referir ao processo de imaginação�. 

Para Boccalandro  (1997) a este tipo de intervenção pela técnica diretiva ela 

chamou de  imaginação semi-dirigida e cita como uma técnica de extrema 

importância no processo psicoterápico e uma das mais importantes usadas na 

psicossíntese. 

Através dela tomamos contato com conteúdos inconscientes positivos e 

negativos. Podemos usar o conhecimento dos positivos para o nosso crescimento, 

desde que tomemos consciência deles, conhecendo melhor o próprio potencial, até 

então desconhecido. Podemos usar o conhecimento dos conteúdos negativos para 

transformá-los, usando esse conhecimento para modificá-los para o nosso bem e 

crescimento e não permitindo que nos limitem. 

Boccalandro (1997) cita Fanning para definir os tipos básicos de visualização, 

a saber: 
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A visualização receptiva: envolve "ouvir" o inconsciente, fechar os olhos, 

relaxar e esperar o que surge na mente. Pode-se, por exemplo, formular 

uma pergunta e aguardar a resposta. Muitas vezes, as informações que 

surgem podem parecer confusas, como um sonho, e exigem interpretação 

antes que o significado se torne claro. 

A visualização programada: envolve "conversar" com o inconsciente. Aqui 

se cria com detalhes o que se deseja ouvir, ver e manipular o que se criou, 

segundo um roteiro determinado. Pode ser usada, por exemplo, na cura de 

lesões e na conquista de metas. 

A visualização dirigida: é uma combinação das duas anteriores: a receptiva 

e a programada. Uma cena é criada com detalhes, mas excluem-se certos 

elementos cruciais, que serão determinados pelo subconsciente. Para 

Fanning, a maior parte das visualizações seria desse tipo (Boccalandro, 

1997). 

 

Mas Boccalandro (1997) prefere usar o nome de imaginação semi-dirigida 

para a combinação da receptiva com a programada. Isto porque, de acordo com 

suas observações, o terapeuta dá o estímulo, mas o cliente é quem cria o seu modo 

de vivenciar a cena. 

A partir desse estudo bibliográfico pude perceber que a denominação da 

técnica perde sua importância quando se leva em consideração que cada 

profissional da área atua numa linha de raciocínio que dependerá não só de sua 

linha de atuação, mas principalmente levando-se em conta o psiquismo apresentado 

pelo indivíduo e pela situação vivida por ele em seu processo de terapeutização. 
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II - MÉTODO 

 

A  pesquisa proposta nessa dissertação de mestrado caracteriza-se por um 

estudo bibliográfico da literatura representativa em dupla perspectiva, a saber: a da 

caracterização da Tireoidite de Hashimoto na sua apresentação diagnóstica, 

tratamento convencional e prognóstico e a das Terapias de Imagens mentais em 

seus recursos de imaginação dirigida. 

A seleção dos trabalhos do estudo bibliográfico da Tireoidite de Hashimoto na 

sua apresentação dos fatores etiológicos e sua correlação com os tratamentos 

existentes foi inserida em um corte temporal definido remissivo de dez anos: de 1997 

a 2007, no intuito de  levantarem-se dados para análise da etiologia da Tireoidite de 

Hashimoto e sua correspondência com os tratamentos existentes. Avaliaram-se 

assim  os  avanços existentes na busca dos fatores etiológicos prováveis para tal 

patologia e sua contribuição para os tratamentos propostos no período 

compreendido de dez anos.  

Procedimento diferente ao de levantamento bibliográfico foi feito em relação 

às Terapias de Imagens Mentais pesquisando-se referências desde as primeiras 

citações em literatura até o uso de seus recursos na atualidade, utilizando-se os 

termos: imaginação, mente-corpo e técnicas de relaxamento, terapia 

comportamental, doença de Hashimoto, auto-anticorpos, aspectos psicossomáticos.  

Utilizamos os bancos de dados da Medline, Pubmed e Lilacs, além da busca 

por bibliografia manual, desde os livros de Jung aos que exploram esse contingente 

das terapias de imagens mentais, como o faz Epstein na atualidade. Cortes 

temporais não foram utilizados neste caso, visto que se detectou uma lacuna entre a 

utilização das Terapias de Imagens Mentais proposta inicialmente por Jung até os 
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dias de hoje. Como não há descritores para parte de terminologia empregada, como 

por exemplo: imaginação dirigida, terapia de imagens mentais e imaginação diretiva, 

alguns autores valem-se desses procedimentos, mas não empregam as palavras-

chaves apontadas anteriormente. 

Além disso, sendo uma técnica, a mesma se propõe a analisar a linha de 

produção do pesquisador e o psiquismo apresentado pelos indivíduos pesquisados e 

não as linhas teóricas de definição dessas técnicas. 

Os dados obtidos foram apresentados primeiro em um estudo bibliográfico 

enfocando os prováveis fatores etiológicos da Tireoidite de Hashimoto e sua relação 

com os tratamentos propostos e prognóstico no intuito de se analisar possíveis 

avanços na área terapêutica em acordo com os avanços na busca da etiologia da 

tireoidite. Posteriormente, realizaram-se um estudo bibliográfico sobre as Terapias 

de Imagens Mentais, sua aplicação em fenômenos corporais, em nível de laboratório 

e   a Terapia de Imagens Mentais em diferentes patologias.  

A discussão dos dados apresentados e sua conclusão serão feitas sob o 

enfoque das possibilidades de aplicação das Terapias de Imagens Mentais, em 

especial a imaginação dirigida, como proposta terapêutica para a Tireoidite de 

Hashimoto.    
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III - ESTUDO BIBLIOGRAFICO I: PROVÁVEIS FATORES ETIOLÓGICOS DA 

TIREOIDITE DE HASHIMOTO 

 

A incessante busca por fatores etiológicos da Tireoidite de Hashimoto vem 

comprovar a necessidade de se estabelecer um elo entre a disfunção tireoidiana 

causada pelo processo auto-imune que a tireoidite apresenta e a busca de uma 

terapêutica mais eficaz que trate não só a sintomatologia apresentada pela mesma, 

mas tanbém o processo inflamatório desencadeado pelo fenômeno auto-imune, no 

intuito de se melhorar o prognóstico dessa patologia, já que até então o tratamento 

se baseia na reversão dos sinais e sintomas e no bloqueio parcial da função 

glandular, o que diminuiria o ataque a glandula pelos complexos auto-imunes. Mas, 

várias são as possibilidades aventadas para o surgimento do mecanismo auto-

imune, como veremos  a seguir. 

 

3.1 - Ingestão de iodo 

 

A prevalência de tireoidite crônica auto-imune correlaciona-se com a ingestão 

de iodo. Em áreas com insuficiência de iodo uma suplementação extra pode induzir 

ao hipotireoidismo reversível. Camargo et al. (2006) demonstra que a  

suplementação de iodo em áreas onde há carência aumenta a prevalência de 

infiltração linfocítica da tireóide em três vezes e a incidência de anticorpos 

antitireoidianos séricos positivos em tais áreas ultrapassa os 40% em meio a cinco 

anos.  

Em modelos experimentais de tireoidite ou tireoidite auto-imune espontânea a 

depleção de iodo previne a doença e a reposição pode causar lesão celular mediada 
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por reações oxidativas. Estudos sugerem que a iodação da tireoglobulina é um 

requisito para a ação patogênica do iodo e sustentam a idéia de que em algumas 

doenças órgão específicas auto-imunes o componente de desregulação está 

associado com uma atividade alterada do tecido alvo. 

Numa pesquisa feita por Camargo et al. (2006) estudantes da Faculdade de 

Medicina da USP examinaram aleatoriamente 409 pessoas na área do Pólo 

Petroquímico de Capuava e 420 pessoas na área controle de São Bernardo do 

Campo, sendo aproximadamente 80% de mulheres e 20% de homens, divididas em 

4 faixas etárias (20-31, 31-50, 51-70 e mais de 70 anos). Foram realizados cinco 

tipos de exames: ultra-som da tireóide, TSH, T4 Livre, anti-TPO (anticorpos anti-

peroxidase) e dosagem  laboratorial de iodo na urina.  

O excesso de alimentos com iodo predispõe ao hipotireoidismo auto-imune e 

ao surgimento de nódulos como mostrou o estudo epidemiológico realizado pela 

Faculdade de Medicina da USP e a Unidade de Tireóide do Hospital das Clínicas. 

Em duas áreas da Grande São Paulo - a área vicinal do Pólo Petroquímico de 

Capuava (Mauá, Capuava e Santo André), como área pesquisada e São Bernardo 

do Campo (área controle). Constatou-se um aumento do número de casos de 

tireoidite crônica auto-imune, em função do consumo excessivo de iodo contido no 

sal de cozinha.  

Entre 1998 e 2003 os brasileiros consumiram mais iodo em decorrência de 

uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que aumentou a 

proporção de iodo no sal de 40-60 mcg/kg (microgramas por quilo) para 40-100 

mcg/kg. A adição de iodo no sal é obrigatória no Brasil desde 1995.  

Interessante ressaltar que, antes as patologias envolvendo a tireóide eram 

causadas em sua maior parte pelo �bócio endêmico�, onde a insuficiencia de iodo na 
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alimentação era seu fator causal. Hoje observamos pesquisas demonstrando o 

excesso de iodo na dieta como provável fator causal de uma patologia auto-imune 

Tireoidite de Hashimoto. 

 

3.2 - Intoxicação medicamentosa 

 

Seminara et al. (1984) apontam para a amiodarona como fator de 

contaminação exógena. Este componente medicamentoso, um derivado 

benzofurano, rico em iodo, não só altera o metabolismo tireoidiano podendo 

precipitar hipo ou hipertireoidismo, como talvez facilite o desenvolvimento de 

tireoidite auto-imune em pacientes predispostos e tenha efeito citotóxico direto. 

Soares e Vaisman (2001) apontam para o lítio como mais uma fonte exógena 

de contaminação e demonstra que, apesar de o hipotireoidismo que ocorre em mais 

de 1/3 dos pacientes tratados com lítio ser transitório e devido à interferência do 

mesmo com a liberação de hormônio tireoidiano este ocorre mais frequentemente 

em pacientes com anticorpos antitireoidianos positivos, e estes por sua vez são 

encontrados em proporção maior em pacientes tratados com lítio do que em 

controles normais. 

 

3.3 - Imunogenética 

 

Predisposição genética associada a fatores ambientais e endógenos, 

determina a susceptibilidade à doença auto-imune da tireóide. 

Estudos familiares demonstram a presença de anticorpos anti-tireoidianos em 

grande número de familiares de pacientes com Tireoidite de Hashimoto, sendo alta a 
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prevalência entre gêmeos. Barbesino et al. (2000) demonstram que anormalidades 

cromossômicas e Tireoidite de Hashimoto têm sido correlacionadas em pacientes 

com Síndrome de Turner, onde 50% têm anticorpo anti-peroxidase (Anti-TPO) 

positivo e aproximadamente 30% destes pacientes desenvolvem hipotireoidismo 

clínico ou subclínico; ou no caso de Síndrome de Down na qual o hipotireoidismo 

ocorre em até 50% dos pacientes com mais de 40 anos. Há também alta prevalência 

de Tireoidite de Hashimoto em pacientes com doença familiar de Alzheimer o que 

chama a atenção para o cromossoma 21. 

Alves et al. (2005) citam que a expressão dos antígenos de 

histocompatibilidade (HLA) sobre a superfície de células-alvo foi identificada como 

importante fator  no desenvolvimento de auto-imunidade que surge quando ocorre 

uma falha dos mecanismos responsáveis por manter as  células T auto-reativas sob 

controle. Esses antígenos estão presentes  na maioria das patologias auto-imunes, 

inferindo-lhes  essa característica em comum. 

As células T auto-reativas seriam ativadas por molécullas de antigenos 

próprios (HLA) que desencadearia uma perda de controle desse �gatilho�, que ainda 

é desconhecido praticamente para todas as doenças de fundo auto-imune e esse 

mecanismo HLA dependente explicaria a relação entre essas doenças e sua 

correlação no aparecimento de duas ou mais patologias auto-imunes no mesmo 

indivíduo, como  demonstrado por Chirino et al. (2001) em um relato de caso de 

associação de vitiligo com Tireoidite de Hashimoto. 

Estudos mais avançados envolvendo a descrição do genoma humano e o 

desenvolvimento tecnológico deverá contribuir para melhores esclarecimentos da 

imunogenética e patogênese da Tireoidite. 
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3.4 - Imunopatogenia 

 

Mimetismo molecular ou  �similaridade estrutural entre antígenos codificados 

por genes diferentes�. Esta hipótese considera como causa de auto-imunidade uma 

resposta imune deflagrada por anticorpos produzidos por células B que 

reconheceram no curso de uma infecção qualquer, antígenos semelhantes ao do 

hospedeiro em um determinado patógeno (exemplo, lesão valvular cardíaca após 

infecção estreptocócica). Este tipo de resposta também pode ocorrer no caso de 

reatividade cruzada da célula T com uma molécula antigênica, como demonstra  

Karp e Atkinson (1998).  

Apoptose: a aparência histológica da tireóide de pacientes em estágio final de 

tireoidite demonstra infiltração linfocítica e fibrose; há uma destruição da arquitetura 

normal da tireóide e poucas células estão presentes. Em áreas onde as células 

foliculares estão intactas são observados próximo ao infiltrado de linfócitos muitos 

tireócitos apoptóticos sugerindo uma destruição imuno mediada destas células 

(Arscott e Baker, 1998). 

A apoptose é uma forma de morte celular diferente de necrose, pois não 

causa dano ao tecido adjacente ao qual está ocorrendo. É caracterizada 

histologicamente por uma série de alterações morfológicas que incluem uma 

redução no tamanho celular e formação de profusões na membrana citoplasmática. 

Ultra-estruturalmente apresenta uma segmentação nuclear, condensação 

citoplasmática e fragmentação do DNA induzida por endonuclease (Soares e 

Vaisman, 2001). 

Enquanto a apoptose tem um papel importante em diferentes aspectos 

fisiológicos coordenando a proliferação celular e mantendo um equilíbrio na resposta 
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imune, por promover a remoção de elementos auto-reativos e não reativos, uma 

alteração em seu funcionamento poderia levar as reações auto-imunitárias, como 

acontece na Tireoidite de Hashimoto.  

 

3.5 - Transtornos psíquicos e sua relação etiopatogênica na Tireoidite de Hashimoto  

 

A relação e o interesse entre o cérebro e o funcionamento da tireóide 

remontam desde há muito tempo. Segundo Esposito et al. (1997) o primeiro registro 

desta relação foi realizado por Parry em 1786. Só, aproximadamente, um século 

depois, Gull, em 1873, demonstrou a associação entre mixedema e psicose. Essa 

relação foi, em seguida, referendada pelo Comitê da Sociedade Clínica de Londres 

em 1888, quando esta apresentou o relatório afirmando que 36% dos pacientes com 

mixedema também tinham sintomas de insanidade.  

Em 1949, Asher descreveu a associação entre hipotireoidismo e insanidade 

em 14 casos clínicos, denominando-os de ''loucura mixedematosa''. Pioneiramente, 

alertou que o quadro melancólico na vigência de hipotireoidismo pode ser revertido 

com a utilização corretiva dos hormônios da tireóide. A observação encorajou os 

clínicos a experimentarem a eficácia desses hormônios no tratamento da depressão. 

Foi demonstrado que os hormônios da tireóide são essenciais para o 

desenvolvimento e o funcionamento normal do cérebro, sendo absolutamente 

necessários, especialmente a tiroxina (T4), para a maturação do cérebro fetal. 

Haddow et al. (1999) demonstraram que a deficiência materna de hormônios 

tireoidianos durante a gestação leva a um atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor das crianças. Os hormônios tireoidianos regulariam a 
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citoarquitetura neuronal, o crescimento neuronal normal e a sinaptogênese e seus 

receptores encontram-se amplamente distribuídos no sistema nervoso central. 

Oliveira (2001) destaca achados de alto número de pacientes hipotireóideos 

com sintomas sugestivos de transtornos depressivos sugerindo que muitos desses 

pacientes poderiam ser beneficiados com avaliação e atendimento psiquiátrico 

adequados concomitante ao tratamento endócrino. 

Em pacientes com doenças endócrinas tem sido comumente encontrada alta 

prevalência de transtornos do humor em geral e, em particular, de depressão maior 

(DM), fato que deu origem à ciência da psiconeuroendocrinologia. Em casos de 

depressão refratária a taxa dessa endocrinopatia alcança mais de 50%, como cita  

Saint-Clair e Carvalho (2004). Para eles, a  relação entre os transtornos de humor e 

anormalidades no eixo hipotálamo-hipófise-tireóide (HHT) poderia ser comprovada 

pelo efeito que se obtém com tratamentos antidepressivos nas disfunções 

tireoidianas e pelo uso de hormônios tireoidianos no tratamento do transtorno 

primário do humor.  

O T4 plasmático, total e livre, tem sido encontrado como normal ou aumentado 

em pacientes deprimidos. Aproximadamente 20% a 30% têm níveis acima do limite 

normal. Mesmo dentro da faixa normal, as taxas de T4 tendem a diminuir assim que 

remite a depressão. Esposito et al. (1997) postulam que os níveis elevados de T4 

são um indicador favorável de resposta antidepressiva.  

Uma pesquisa encontrou correlação entre a gravidade da depressão e os 

níveis aumentados de T4. Kirkegaard e Faber (1998) alertam para uma possível 

explicação baseada no estado de subnutrição decorrente de depressões profundas 

responsável pelas alterações no eixo HHT, com nível plasmático elevado de T4. Em 

um estudo realizado por estes autores referente ao turn-over com deprimidos foi 
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encontrada a taxa de produção diária de T4 significativamente elevada em 30% dos 

pacientes, sugerindo que a tireóide está anormalmente estimulada na depressão.  

Dos pacientes deprimidos refratários aos antidepressivos tricíclicos (ADT) 

respondem melhor a potencialização com hormônios tireoidianos quando 

apresentam níveis séricos normais baixos de T4 do que os pacientes com níveis 

séricos normais médios e altos (Jackson et al., 1999). 

A existência de uma desconexão funcional entre o hipotálamo ou cérebro 

emocional e outras áreas do cérebro pode remover a influência inibitória do 

hipocampo em alguns quadros de depressão. Isto favorece o aumento na produção 

de cortisol pelas glândulas supra-renais e, conseqüentemente, o aumento de T4  e 

reforçando seu mecanismo de interação em seu eixo psico-neuro-endocrino-

imunológico.  

Foi proposto por Esposito et al. (1997) que a insuficiência tireoidiana mínima 

compartilha com o hipotireoidismo franco a capacidade de causar depressão 

tornando-se um dos principais fatores de risco em mulheres não idosas, com 56% de 

prevalência ao longo da vida para depressão maior nesta população contra 20% na 

população eutiroidiana.  

Pacientes com depressão aparentam possuir prevalência mais elevada que a 

população normal para tireoidite auto-imune. Os achados estão em concordância 

com a idéia de que alterações discretas da função tireoidiana mimetizam depressão 

ou aumentam a vulnerabilidade para transtornos afetivos.  

Sabendo que a depressão é doença heterogênea e que os pacientes são 

caracterizados fenomenologicamente (sem marcadores biológicos) e que seus 

critérios diagnósticos têm mudado com o tempo, os resultados examinados neste 

estudo bibliográfico devem ser interpretados com cautela. Acreditamos que a 
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importância do estudo da relação entre transtornos depressivos e a função 

tireoidiana mostra uma correlação de relevante importância. Está demonstrado que 

os achados iniciais devem ser reavaliados visando ao favorecimento de evidências 

científicas mais consistentes. 

 

3.6 - Tratamento convencional 

 

Em relação ao tratamento da Tireoidite de Hashimoto as pesquisas 

demonstram uma lacuna existente entre os fatores causais da mesma patologia e os 

recursos terapêuticos usados e apresentados pela literatura médica.  Sabe-se que 

pelo fato de não ter-se conseguido estabelecer essa correlação entre a etiologia da 

Tireoidite de Hashimoto o mecanismo de manifestação da doença e a disfunção 

glandular que a mesma causa, fazem com que estes recursos fiquem limitados ao 

tratamento da manifestação de disfunção glandular que é o hipotireoidismo. Ou seja, 

a hipofunção da glândula onde os níveis de TSH sobem no intuito de super-estimular 

a glândula inflamada e os níveis de T4 decrescem pela disfunção na sua produção 

geram um padrão semelhante aos hipotireoidismos primários e secundários. 

Trata-se, então,  com o  objetivo de suprimir o TSH, colocando a glândula em 

repouso, diminuindo desta forma seu tamanho e o processo inflamatório local, 

permitindo teoricamente uma chance maior de remissão e repondo as baixas de T4 

apresentadas pela Tireoidite de Hashimoto. 

Revisando um dos clássicos tratados de Medicina Interna Cecil-Loeb de 

Beeson e McDermott (1975) e comparando-se aos citados nas referências atuais 

podemos observar ao longo dos últimos 30 anos a abordagem terapêutica 
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convencional da Tireoidite de Hashimoto não sofreu alterações significativas. A falta 

de um agente etiológico parece ter sido a causa mais relevante para tal fato. 

Beeson e McDermott (1975) propõem que os pacientes com deficiência da 

tireóide têm indicação para reposição terapêutica com hormónio tireóideo. É também 

útil a administração de uma terapêutica substitutiva para indivíduos eutireóideos que 

desenvolveram um bócio causador de distúrbio estético ou sintomas locais, ou para 

se evitar um aumento maior da tireóide.  

Mas, Gaitan et al. (1997) comentam que o tratamento da Tireoidite de 

Hashimoto pode incluir observação e/ou o uso de medicações. Se não houver 

evidencias de deficiência hormonal no funcionamento da tireóide os protocolos 

médicos vigentes sugerem observação e acompanhamento clínico e laboratorial, 

através de dosagens hormonais periódicas, geralmente de 6 em 6 meses, ou 

quando houver alteração do quadro clínico. 

Porém, se a Tireoidite de Hashimoto estiver causando deficiência hormonal, a 

reposição hormonal por hormonioterapia sintética se faz necessária, envolvendo o 

uso diário de levotiroxina sintética, identica a estrutura química do hormonio T4 

natural.  

A medicação oral restaura os níveis adequados de hormonio T4, devolvendo 

aparentemente, o corpo ao seu funcionamento normal no que diz respeito as 

funções do T4 ativo nas células. 

Após o início do tratamento poderemos observar inicialmente a remissão da 

fadiga, a diminuição gradativa nos níveis de colesterol e a possivel diminuição do 

peso ou da retenção hídrica, observados no hipotireoidismo produzido pela Tireoidite 

de Hashimoto. 
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O tratamento com a levotiroxina é  usualmente para a vida inteira, conforme 

citado por Bunevicius et al. (1999), porém a dosagem poderá ser modificada em 

função do controle dos níveis de TSH de 6 em 6 meses. 

Para Medeiros et al. (2006) a levotiroxina deve ser administrada na dose 

média de 1,6 m g/kg/dia se houver hipotireoidismo. Para esses autores, o  uso de 

levotiroxina em pacientes eutiroideos é motivo de debate. Somente a indicam 

quando desejamos a redução do bócio por causa de sintomas de disfagia ou 

desconforto respiratório. Alguns pacientes podem desejar uma redução do bócio por 

razões estéticas. Os mesmos autores citam que o uso de glicocorticóides pode ser 

eficaz nos casos com bócio de crescimento rápido que leve a sintomas 

compressivos, mas tal utilização é bastante incomum. A cirurgia está indicada 

somente na presença de sintomas compressivos significativos que sejam refratários 

ao uso de hormônios tireoidianos ou glicocorticóides. Uma outra indicação seria uma 

forte suspeita de malignidade. Podemos observar que esses são alguns dos poucos 

autores que citam o uso de glicocorticóides na abordagem da tireoidite. 

Pacientes acima de 50 anos de idade ou pacientes jovens com doenças 

cardíacas necessitam iniciar com baixas doses de 25 mcg de levotiroxina por dia, 

sendo necessário controle e evolução laboratorial por 6 a 8 meses, conforme afirma  

Sylvester et al. ( 2006). 

Monitorando a dosagem: 

Para se determinar a dosagem inicial de levotiroxina o especialista deverá 

checar a dosagem de TSH dsepois de um a dois meses do início do tratamento. 

Quantidades excessivas de levotiroxina podem acelerar perda de massa óssea, 

podendo causar osteoporose ou risco de outras patologias associadas a densidade 

de massa óssea. Altas doses de levotiroxina podem causar desordens de arritmia 
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cardíaca, já que o hormonio ativo T4 é responsável também pela freqüência 

cardíaca. Se o paciente tem hipotireoidismo severo ou risco de doenças cardíacas 

eminentes, faz-se necessário o início do tratamento com doses abaixo das 

recomendadas, aumentando-se gradativamente a dosagem de reposição, 

permitindo-se, assim, ao coração ajustar-se ao aumento do metabolismo provocado 

pela reposição sintética de levotiroxina.  

Wang et al. (2006) em um estudo prospectivo para evoluir a necessidade de 

reposição de tiroxina sintética em crianças com Tireoidite de Hashimoto concluem 

que a Tireoidite de Hashimoto tem um curso benigno e que metade dos pacientes 

com essa disfunção tireoidiana tem sua reversão ao padrão normal eutireóideo, 

propondo uma evolução cuidadosa no intuito de se determinar a real necessidade e 

tempo real para se optar pela reposição de hormonioterapia sintética em pacientes 

infantes. 

Mazokopakis et al. (2007) propõem uma nova opção terapêutica quando 

apresentam, em seu trabalho com 80 pacientes do sexo feminino, o uso da L-

seleniometionina, um aminoácido modificado ligado ao mineral selênio, 

demonstrando uma redução nos níveis de anticorpos anti-TPO em 21% dos 

pacientes recebendo  200 microgramas /dia dessa substância por 6 meses.  

Valente et al. (1998) propõem o uso dos corticosteróides (antes usados, hoje 

combatidos) como a prednisolona, na dose de 70 mg/dia, em casos de Tireoidite de 

Hashimoto com quadro de depressão por encefalopatia, já em uso de 

antidepressivos e hormonioterapia sintética com melhora dos seus sintomas e 

decréscimo dos níveis  de anticorpos anti-TPO. 

A proposta de abordagem com tratamento cirúrgico da glândula tireóide é 

proposta por Shimizu et al. (2003) com a retirada total (tireoidectomia total) ou 
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parcial (tireoidectomia parcial) em pacientes não responsivos a reposição de 

levotiroxina, que permanecem com alterações de bócio gigante difuso ou 

multinodular.   

Pacientes com Tireoidite de Hashimoto também em reposição com 

levotiroxina, mas que apresentam dor contínua ou intermitente na glândula tireóide, 

também foram todos submetidos à tireoidectomia total ou parcial num estudo de 

Kohn et al. (2000) para que o sintoma �dor local� fosse tratado.  

Rink et al. (1997) em um grupo de 377 pacientes com Tireoidite de Hashimoto 

mostram ser possível reduzir-se os níveis de anticorpos anti_TPO e anti-

tireoglobulina associando-se à reposição hormonioterápica sintética, medicações a 

base de iodo, em controvérsia ao  que se observa em relação aos seus fatores 

etiopatogênicos, quando se relata a intoxicação por iodo como uma das causas do 

aparecimento da mesma patologia. 

Um tratamento popular mais freqüente entre os próprios pacientes que no 

meio médico preconiza o uso de levotiroxina combinado com uso concomitante de 

liotironina (T3) no intuito de imitar o efeito do hormônio T4, utilizando-se doses 

menores de levotiroxina e aproximar-se do efeito mais fisiológico de funcionamento 

da tireóide como demonstram Sylvester et al. (2006).  

Em um estudo de nove casos utilizando-se essa associação, esse grupo de 

pesquisadores pode observar apenas um dos pacientes tendo efeitos benéficos 

dessa associação como melhora da qualidade de vida e melhora da performance 

psicométrica.        

Analisando-se os tratamentos propostos podemos observar que as variantes 

de propostas terapêuticas dizem respeito mais aos fatores idade (infantes e idosos), 

associação de outras patologias (encefalopatias e outras), presença de anticorpos 
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sem a presença concomitante de disfunção tireoidiana (observação clínica), entre 

outras. Mas, em momento algum o tratamento proposto tem relação direta ao seu 

provável fator causal, pois esses não se encontram bem estabelecidos e, 

conseqüentemente não relacionados diretamente a terapêutica que se resume na 

maioria das vezes a reposição de hormônio sintético, a levotiroxina. O intuito é 

bloquear a produção de hormônio T4 pela tireóide e, por conseguinte, seu adequado 

funcionamento, diminuindo assim os fatores etiopatogênicos responsáveis pela 

produção de auto-anticorpos.  

Com isso, espera-se que o padrão inflamatório auto-imune diminua sobre a 

glândula tireóide, mas, como já citado no capítulo 1, a diminuição desse padrão não 

significa  a remissão total dos sintomas e a parada na produção de tais anticorpos. 

Isso gera um padrão crônico de disfunção auto-imune que caminha para a atrofia 

glandular, não só pelo padrão inflamatório, como também pelo bloqueio hormonal 

causado pela reposição hormonioterápica sintética.  Não se observou nos estudos 

pesquisados a remissão total do padrão auto-imune, o que caracterizaria a cura da 

Tireoidite de Hashimoto. 

 

3.7 Prognóstico 

 

Para Medeiros et al. (2006) se a dose não se adequar as necessidades 

metabólicas do paciente a glandula tireóide pode continuar aumentando em volume 

e os sintomas de hipotireoidismo persistirão, podendo associar-se a um quadro de 

dislipidemia (aumento dos lípides sanguíneos) que podem aumentar o risco para 

arteriosclerose e doenças cardíacas. Se a dose for muito alta, esta poderá causar 
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sintomas de hipertireoidismo podendo causar compressão cardíaca e aumento do 

risco de osteoporose, devido a aceleração do metabolismo.  

Partindo-se do pressuposto de que a indicação da levotiroxina é para a vida 

inteira, o prognóstico torna-se reservado mediante esses efeitos deletérios causados 

por hiper ou hipodosagens, já que a glândula oscila suas reais necessidades de 

reposição hormonal de T4 ao longo da vida, mediante as alterações metabólicas 

vigentes relacionadas a idade cronológica e o metabolismo basal. 

Para tanto, o prognóstico reflete também o uso terapêutico crônico da 

levotiroxina, mostarndo-se quue a cura de tal disfunção auto-imune não foi 

alcançada.  
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IV - ESTUDO BIBLIOGRÁFICO II: A TERAPIA DE IMAGENS MENTAIS E SUAS 

APLICAÇÕES 

 

4.1 - A Terapia das Imagens Mentais e sua aplicação em fenômenos corporais 

 

Johnson (2003) descreve que as imagens com as quais interagimos são 

simbólicas e que as encontramos em um plano simbólico de existência. Mas, um 

princípio mágico atua quando vivenciamos as imagens, também vivenciamos 

diretamente as partes interiores de nós mesmos, que estão sob a roupagem das 

imagens. Este é o poder da experiência simbólica da psique humana quando 

empreendida conscientemente: sua intensidade e seu efeito sobre nós são 

geralmente tão concretos como uma experiência física, seu poder de redirecionar 

nossas atitudes, de nos ensinar e nos fazer mudar em níveis profundos é muito 

maior que o dos acontecimentos externos pelos quais podemos passar sem 

percebermos. 

Jung (1984) observa essa ligação entre psique e corpo em suas expressões 

vitais através das imagens: 

(...) nos dedicaremos à questão original da psique e do corpo. Do que aca-

bamos de dizer creio deve ter ficado claro que a psique é constituída 

essencialmente de imagens. A psique é feita de uma série de imagens, no 

sentido mais amplo do termo, não é, porém, uma justaposição ou uma 

sucessão, mas uma estrutura riquíssima de sentido e uma objetivação das 

atividades vitais, expressa através de imagens. É da mesma forma que a 

matéria corporal, que está pronta para a vida, precisa da psique para se 

tornar capaz de viver, assim também a psique pressupõe o corpo para que 

suas imagens possam viver (Jung, 1984). 
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Para Jung (1984) a psicologia e as imagens não são consideradas como 

correlatas ou reflexos de impulsos biológicos. Elas evocariam o objetivo dos 

instintos, ou seja, que merecem igual importância. E exemplifica: 

À série de imagens suscitada pelo estimulo auditivo subitamente se 

acrescenta uma imagem acústica surgida da memória e acompanhada de 

uma imagem visual, a saber, o chocalhar de uma cobra cascavel. Isto vem 

seguido imediatamente de um alarme enviado a todos os músculos do 

corpo. O arco reflexo está completo, mas, neste caso, difere do anterior, 

pelo fato de um processo cerebral, isto è, uma série de imagens psíquicas, 

haver-se interposto entre o estímulo sensorial e o impulso motor. A tensão 

súbita do organismo reage sobre o coração e os vasos sanguíneos, 

provocando uma sucessão de processos que se refletem psiquicamente em 

forma de terror (Jung, 1984). 

 

Alguns experimentos mostram a insustentabilidade de pensarmos na imagem 

mental como uma cópia de um referente externo independente da acão e julgamento 

do sujeito. Desde as pesquisas de Jean Piaget, aprendemos que os objetos e as 

suas relações povoam aquilo que chamamos de realidade, são construídos a partir 

dos esquemas sensório-motores. Também dessa forma pensa o biólogo Humberto 

Maturana para o qual a percepção é advinda do que chama de configuração 

condutual dos objetos. 

Para Simão (2004) é comprovável fisiologicamente que as imagens mentais 

provocam alterações no funcionamento do organismo. As alterações mais comuns 

são as provocadas por fantasias sexuais. Não é preciso que a pessoa esteja vivendo 

alguma situação para que a excitação sexual se apresente em seguida às fantasias 

que estejam sendo cultivadas mentalmente. Por exemplo: imaginar que se tem um 

limão na mão, depois cortá-lo e colocar na boca sentindo seu suco é um exemplo 

clássico de como a imaginação provoca alterações salivares em muitos indivíduos 

com maior suscetibilidade à visualização. Imaginar a sensação que o  contato com 
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sua casca provoca na pele, perceber a consistência do limão, sentir seu cheiro e sua 

temperatura; em seguida, imaginar cortá-lo ao meio e espremer uma metade na 

língua. 

Assim, as imagens estariam relacionadas com o estado 

neuroendocrinoimunológico. Todas as imagens produzidas na mente ou pelo meio 

externo alteram a freqüência cardíaca, a respiratória o o tônus muscular mesmo que 

essas alterações sejam imperceptíveis.  

É impossível ter uma imagem mental sem que aja alguma alteração 

fisiológica. A imagem não precisa estar relacionada com o que está acontecendo no 

momento. Qualquer fantasia, devaneio ou recordação pode causar o mesmo efeito 

do fato real. Só ocorre porque o cérebro não interpreta o que a mente coloca nele. 

Para ele, tudo o que vem da mente é realidade e independe de tempo e espaço. Daí 

decorre que todas as pessoas sofrem muito mais com a fantasia do que corn a 

realidade (sofrimento antecipatório). 

Exemplos clássicos são de pessoas com ansiedade antecipatória de eventos: 

imaginar como será a sua palestra ou seminário no colégio como será o.primeiro 

encontro com a namorada ou como será o último encontro, traz ao corpo todas as 

alterações reais e quantificáveis como se estes fatos estivessem acontecendo na 

realidade, mostrando que as imagens criadas pela nossa fantasia ou expectativa 

possuem poder extraordinário, para nos ajudar ou prejudicar. 

A produção dessas substâncias desencadeadas pelas imagens mentais é 

determinada a partir do hipotálamo, nosso cérebro emocional, que processa as 

informações vindas dos processos senso-perceptivos via córtex e tecido cerebral. 

Conforme seu efeito no organismo, as conseqüências podem ser facilitadoras ou 

limitantes para o sujeito. 
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Dando continuidade a exploração do contingente das imagens, Kosslyn 

realizou experimentos com intuito de provar que as áreas visuais do lobo occipital 

são a sedes das imagens (Pinker, 1998). Usando a tomografia por emissão de 

pósitrons (PET) ele pediu a seus pacientes que com a cabeça no interior da câmara 

de irradiação, de olhos fechados, respondessem perguntas sobre letras maiúsculas 

e minúsculas do alfabeto. O córtex visual fica ativado em diversas localizações na 

periferia pelas maiúsculas e no centro da fóvea as letras menores. Curiosamente, 

por vezes, as representações visuais imaginadas mobilizavam uma maior área do 

córtex, do que a percepção direta da imagem, refutando a concepção de uma 

atividade ténue da imaginação que, pelo contrário, pode ser muito intensa. 

Simão (2004) nos coloca que os mapas corticais, representações visuais e 

memória fotográfica proporcionam um instrumental cognitivo poderoso para o 

processamento de raciocínio espacial e  na  solução de problemas relacionados à 

aparência das coisas. Ao invés de utilizar uma longa lista de operações lógicas, o 

recurso das imagens permite a elaboração de um plano de curso desde o início até 

o final da tarefa a ser executada. As soluções gerais de problemas obtêm mais 

êxitos pela utilização de diagramas que tornam os objetos mais compreensíveis.  

As tomadas de decisões freqüentemente empregam recursos imagéticos que 

simulam as opções disponíveis antecipando as conseqüências para só então 

comprometer o agente com a imagem viável. Entre muitas outras aplicações, 

incluindo lingüísticas e na aprendizagem, o uso de imagens torna o processo de 

compreensão mais ágil. Muitas metáforas são originalmente visuais, enquanto no   

processo de generalização de uma categoria a representação por imagens pode 

ignorar as informações singulares, mantendo as estruturas gerais e.as propriedades 

relevantes para a conceito. Podemos observar esse fenômeno de aplicação dos 
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recursos de imagem em outros setores que não a área de saúde, através do uso da 

programação neuro-lingüística (PNL) em diversos setores de marketing, 

administração de empresas e recursos de departamentos pessoais para aumentar a 

rentabilidade de seus funcionários e o cumprimento de metas. Hoje em dia 

transformou-se numa poderosa ferramenta para esses setores. 

A linguagem pictórica dos ideogramas do dialeto mandarim que constitui a 

base da língua chinesa, ao lado da linguagem de sinais dos surdos, são exemiplos 

autênticos de que o raciocínio pode operar exclusivamente por imagens. 

Na Universidade Estadual de Michigan vários pesquisadores, incluindo Smith 

e Schneider (1981) citados por Achterberg (1997) testaram repetidas vezes a 

relação entre imaginação e sistema imunológico. Suas descobertas sugerem que a 

imaginação, em si e por si, sem que seja necessário anos de treinamento, de 

meditação e sem o biofeedback pode controlar certas funções dos neutrófilos. Seu 

primeiro estudo foi realizado com oito homens e oito mulheres, em sua maioria 

estudantes de medicina e psicologia. Os participantes selecionados eram todos 

saudáveis e foram cuidadosamente entrevistados. Somente aqueles que 

acreditavam ter capacidade para controlar conscientemente seu sistema imunológico 

foram aceitos no estudo. Tinham também de concordar em participar de seis 

sessões.  

Durante a primeira sessão o sangue era coletado duas vezes e os 

participantes preenchiam inventários de personalidade. Na segunda sessão era 

dedicada a uma discussão sobre a função dos glóbulos brancos e exibiam-se para 

os participantes diapositivos dos neutrófilos que, mais tarde, seriam incorporados à 

sua imaginação. Durante a terceira sessão tocava-se uma fita de relaxamento e de  

imaginação geral. A quarta e a quinta sessões eram dedicadas à ilustração. Eram 
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explicados os fundamentos lógicos e os objetivos do estudo e eram dadas 

sugestões para uma imaginação eficaz. Em seguida o grupo treinava a imaginação e 

desenhava sua imaginação que recebiam pontos a partir de critérios específicos. 

O procedimento imaginação implicava em aconselhar o grupo a visualizar os 

neutrófilos mudando sua forma, prendendo-se à parede dos vasos e passando 

através dela e indo àqueles lugares onde os detritos haviam se acumulado. Os 

glóbulos brancos eram descritos como coletores de detritos, que recolhiam o lixo e 

jogavam-no para fora do corpo. O procedimento durava vinte minutos. Foi sugerido 

aos participantes que brincassem com suas imagens e alterassem o procedimento 

de qualquer modo que lhes parecesse fazer sentido. Entregavam-lhes artigos para 

serem lidos em casa, esclarecendo os estudos sobre imaginação e descrevendo a 

função dos glóbulos brancos. 

Na sexta sessão era extraído sangue, repetiam-se as instruções sobre 

relaxamento e imaginação específica e o sangue voltava a ser colhido. As imagens 

recebiam pontos de três avaliadores que não tinham conhecimento prévio dos 

resultados do trabalho com sangue. O sistema de pontos constituía outro estudo em 

que foram descobertas inúmeras correlações entre o trabalho com sangue e os 

padrões modificados a partir da imagem . 

A contagem do número total de glóbulos brancos baixou significativamente, 

entre a pré e a pós-sessão (de 8.200 ±1.500 a 6.400 ±1.300). Os resultados 

poderiam ter ocorrido apenas uma vez em 10.000, por acaso, Todos os dezesseis 

participantes apresentaram uma queda na contagem e o percentual médio de 

neutrófilos que deixaram a corrente sanguínea era de 60%.  

O mais surpreendente é que a queda na contagem dos glóbulos brancos 

totais era quase inteiramente atribuível aos neutrófilos; os demais glóbulos brancos 
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não saíram. Ao que parece, a imaginação era altamente específica para os 

neutrófilos. 

Estes, entretanto, também apresentaram uma queda significativa da 

aderência ou capacidade de se agarrarem às paredes dos vasos. Inicialmente, isso 

deixou os pesquisadores intrigados, pois tinham solicitado aos participantes que 

imaginassem um aumento da aderência. Então levantaram a hipótese de que era 

possível que todas as células responsivas já haviam deixado a corrente sanguínea, 

devido à grande redução do número de neutrófilos em circulação. Então, outro grupo 

de participantes foi submetido a um treinamento idêntico, só que, desta vez, lhes foi 

solicitado que imaginassem os neutrófilos permanecendo na corrente sanguínea e 

continuando a aderir. Desta vez, a aderência aumentou durante o procedimento à 

imaginação. A porcentagem média de células que aderiam, após a primeira 

experiência, foi de 28% e, após a segunda, de 56%. 

Os autores continuaram a replicar esses resultados, com controles cada vez 

mais severos. As replicações preliminares foram realizadas em vários laboratórios. 

As conclusões continuam sendo constantes, o efeito mostra consistência e excede 

de longe quaisquer expectativas de acaso. A imaginação parece ter um impacto 

direto sobre a função dos neutrófilos, pelo menos naqueles que acreditam que isso 

acontecerá.   

 As imagens, seja na área neurológica, como demonstram experimentos com 

o Pet-Scan e a ativação de determinadas áreas cerebrais de acordo com estímulos 

imagéticos, seja na área endócrina, como demonstram experimentos com imagens e 

substâncias produzidas pelo hipotálamo, seja na área imunológica como 

demonstram experimentos no controle da produção de glóbulos brancos, denotam 
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em nível laboratorial uma grande influência sob a dinâmica e fisiologia do corpo 

quando evocadas.  

Isso vem comprovar sua aplicabilidade nos fenômenos corporais abrindo 

precedentes para mais estudos sobre sua aplicação prática em patologias do foro 

psíquico, assim como patologias correlatas a disfunções no eixo psico-neuro-

endócrino-imunológico, como veremos  a seguir no estudo bibliográfico de pesquisas 

existentes com essas técnicas e determinadas patologias.   

 

4.2 - A Terapia de Imagens Mentais e sua aplicabilidade  em outras patologias 

 

Arcaro (1997) em seu doutorado na Universidade de São Paulo quando 

trabalhou com imagens mentais em psicoterapia estudou a eficácia e a importância 

da atitude e da habilidade do cliente em manejar imagens mentais. Avaliou a eficácia 

de uma estratégia de psicoterapia breve e grupal baseada em exercícios de fantasia 

dirigida e, se tal eficácia, esteve relacionada à atitude das pessoas atendidas, frente 

à imaginação, à vivacidade de suas imagens mentais e ao controle que tinham sobre 

estas. 

Realizou exercícios imagéticos corn o intuito de promover estados levemente 

alterados de consciência que, por sua vez, permitam a ativação de potenciais 

psicológicos supraconscientes. Isso com o propósito de auxiliar estudantes 

universitários a superarem problemas de ansiedade em situações de prova e exame. 

A análise estatística dos resultados obtidos forneceu indícios claros do sucesso da 

terapêutica empregada, mas não da relação entre esse sucesso e as variáveis 

ligadas a imagens mentais que foram levadas em consideração. 
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Leão e Silva (2004) no trabalho de doutorado "imagens mentais decorrentes 

da audição musical erudita em dor crônica músculoesquelética: contribuições para a 

utilização da música pela enfermagem", investigaram as imagens mentais 

decorrentes da audição musical erudita em mulheres com dor crônica, 

músculoesquelética. Em noventa mulheres divididas em três grupos corn 

diagnósticos de fibromialgia, lesão por esforços repetitivos/doenças osteoarticulares 

relacionadas ao trabalho (LER/DORT) e afecções relacionadas à coluria vertebral 

foram submetidas à audição individual de três peças musicais (RaVel: Música A; 

Wagner: Música B e diversos trechos agrupados num Mix: Música C). As imagens 

mentais foram categorizadas simbolicamente mediante análise de desenhos 

realizados durante cada audição e seus respectivos relatos verbais.  

Os resultados mostraram que a intensidade da dor mais elevada foi 

observada no grupo de fibromialgia, que apresentou, também, menor número de 

desenhos. Os três grupos apresentaram redução estatisticamente significativa dos 

escores de intensidade da dor ao final da audição musical (p <0,001), não associada 

à etiologia, à utilização ou não de medicamentos, à preferência musical ou à 

seqüência musical ouvida. As imagens mentais não diferiram quantitativamente 

entre Ravel e Wagner, nem simbolicamente para as principais categorias 

observadas. O potencial evocativo musical diferenciado foi observado no que se 

refere às sensações de desprazer entre Ravel e Wagner, não sendo observado para 

as reações de prazer. A forma e o conteúdo musicais se relacionaram à produção de 

imagens e o efeito terapêutico observado, sugerindo, portanto, que análises 

estruturais, simbólicas e estéticas podem contribuir para a compreensão e utilização 

da música na área da saúde. 
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Meichenbaum (1997) desenvolveu várias técnicas que usam a imaginação 

como instrumento clínico, inclusive "lidar com a imaginação" e "inoculação do 

estresse". Conseqüentemente formulou um modelo que inclui três processos, 

modelo este que descreve e estuda o efeito dos fatores cognitivos (como a imagem) 

como mediadores da transformação do comportamento. A primeira fase de seu 

treinamento envolve o desenvolvimento da autopercepção dos comportamentos e 

dos eventos internos, como pensamentos, sentimentos e reações fisiológicas.  

Na segunda fase, novos pensamentos adaptativos (imagens) são introduzidos 

para substituir os pensamentos que provocam angústia e levam à desadaptação. 

Enfim, a pessoa é encorajada a generalizar fora da clínica os pensamentos e 

comportamentos recentemente aprendidos, em situações reais da vida. Acredita-se 

que o modelo de tratamento básico envolve a reestruturação cognitiva, sendo muito 

conceituado entre os comportamentais. 

Souza et al. (2003) demonstraram a eficácia da imaginação dirigida, como  

uma das técnicas de relaxamento usadas na abordagem de uma síndrome 

associada a fenômenos auto-imunes que é a fibromialgia. A doença que pode ser 

diagnosticada pela presença de múltiplos pontos dolorosos, fadiga e alteração no 

sono atinge mais as mulheres (proporção de nove mulheres para um homem).  

De quase 500 pacientes que utilizaram a Clínica da Dor do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, 21% tinham o diagnóstico de 

fibromialgia (Souza et al., 2003). 

Dado o impacto da doença na qualidade de vida dos pacientes,  Souza et al. 

(2003) conduziram um estudo sobre os efeitos de técnicas de relaxamento  em 

pacientes com fibromialgia, no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas e 
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avaliou duas diferentes técnicas de relaxamento; o método de Jacobson 

(relaxamento muscular progressivo) e a técnica de visualização dirigida.   

O estudo foi realizado durante oito sessões semanais, em 60 mulheres 

afetadas pela doença. Embora os mecanismos envolvidos nas técnicas de 

relaxamento ainda não sejam totalmente conhecidos, pressupõe-se que, ao serem 

utilizadas no controle da dor, consigam levar o terapeuta a direcionar a atenção do 

paciente, até então concentrada na sensação dolorosa, para algum fato agradável. 

Isso pode ser feito por sugestões de relaxamento por meio de imagens, sons ou 

exercícios musculares de tensão e descontração. Por meio desses recursos, o 

paciente obtém a analgesia. 

Alguns estudos laboratoriais demonstram que em pacientes com fibromialgia, 

a serotonina - substância analgésica que proporciona, entre outros efeitos, o 

controle da dor - é reduzida. Portanto, é necessário que essa substância seja 

produzida ou captada pelo sistema nervoso central por meios coadjuvantes, como 

acupuntura, exercícios físicos ou, como no caso da pesquisa, de técnicas de 

relaxamento. Nesse método, no momento em que tensiona os músculos, o indivíduo 

sente um incômodo que pode aumentar o fenômeno doloroso. A tensão, no entanto, 

funciona como um exercício físico e, após a descontração muscular (o relaxamento 

em si), acredita-se que o cérebro passe a produzir substâncias como a serotonina, 

fazendo com que o indivíduo obtenha uma resposta de alívio.  

A técnica favorece também a regulação de tônus muscular, liberando a 

energia, até então ocupada por um dinamismo corporal e caracterizada por 

bloqueios musculares. 

Na  técnica da visualização dirigida submete-se o  paciente a prática de 

exercícios tranqüilizadores de forma que a imaginação conduza a um estado de 
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relaxamento. Nessa técnica, o indivíduo muda o foco de atenção que é a dor para 

outro foco que, no caso de pesquisa, era uma sensação imaginária que massageia o 

corpo. Torna-se possível também desenvolver condições para o manejo do estresse. 

Por meio de imagens e sons agradáveis o organismo cria mecanismos para 

conseguir o alívio do corpo, ativando o chamado �circuito de reforço e gratificação�, 

responsável pela intermediação dos efeitos prazerosos, como, por exemplo, 

recordações de fatos agradáveis ou de músicas de seu agrado. Esse processo 

envolve também o sistema límbico - região cerebral conhecida como o centro das 

emoções. 

A ação terapêutica de se buscar sensações agradáveis pode proporcionar 

mudanças favoráveis no humor e percepção corporal alterando a disponibilidade de 

neurotransmissores, em especial no caso da dor, a serotonina e a dopamina. 

Segundo Souza et al. (2003) foi possível verificar uma considerável 

diminuição no padrão e na intensidade da dor. No estudo as pacientes foram 

divididas em três grupos, cada um com 20 mulheres: um para o treino da 

visualização dirigida, outro para o relaxamento progressivo de Jacobson e um 

terceiro tratado com medicação. A dor foi avaliada antes e após cada sessão. Para 

melhor compreensão dos fatos dos exercícios propostos, as pacientes receberam 

uma fita de áudio com a técnica de escolha para o uso domiciliar. Após três meses, 

responderam a respeito da freqüência de uso e efeitos do relaxamento.  

Os resultados mostraram que ambas as técnicas proporcionam o controle e 

alívio da dor, porém com duração variada. O relato das pacientes demonstrou que, 

para 88% das pessoas do grupo de relaxamento progressivo de Jacobson e para 

70% das pessoas do grupo de visualização dirigida, o exercício ajudou na 

diminuição da sensação dolorosa. A maioria das pessoas, 88,2% do grupo de 
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relaxamento e 82,3% do grupo de visualização, referiu sentir bem-estar após o 

exercício. Observou-se não haver comentários sobre o grupo medicado. 

Simonton (1997) oncologista e radioterapeuta americano relata como o 

processo de visualização passou a integrar o arsenal de cura utilizado pela 

medicina. Em 1974, em uma pesquisa com pacientes considerados incuráveis 

clinicamente, Simonton ensinou suas técnicas de visualização a cento e cinqüenta e 

nove pessoas com câncer terminal. O tempo de sobrevida previsto para estes 

pacientes era de aproximadamente doze meses. Quatro anos mais tarde sessenta e 

três destes pacientes ainda estavam vivos. Destes, quatorze (22,2%) não 

apresentavam mais nenhum sinal clínico da doença, em doze (19,1%) a doença 

regredira, e em dezessete (27,1%) a doença permanecia estável.  

Mesmo aqueles pacientes que morreram chegaram a viver uma vez e meia a 

mais do  que os do grupo-controle  e com mais qualidade de vida. A sobrevida média 

do grupo como um todo foi de 24,4 meses, cerca de três vezes maior do que a 

média nacional nos Estados Unidos, e o dobro do registrado nas melhores 

instituições americanas para tratamento do câncer. Todos os pacientes eram 

considerados portadores de doença maligna incurável pelos procedimentos médicos 

existentes. Atualmente vários outros grupos utilizam a técnica de visualização de 

Simonton com sucesso. 

Simonton (1997) demonstrou, também, em um estudo realizado com 152 

pacientes da Travis Air Force Base, o maior hospital da Aeronáutica da costa oeste 

dos EUA, que uma atitude positiva em relação ao tratamento era um indicador mais 

seguro da reação que o paciente teria, do que a gravidade da doença. Os pacientes 

que tinham prognósticos ruins, porém atitudes positivas, reagiram melhor do que os 

pacientes que tinham prognósticos melhores, porém com atitudes negativas. Além 
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do mais, aqueles pacientes que começaram a adotar uma atitude positiva em 

relação ao tratamento tinham menos efeitos colaterais do que os outros. 

Simonton, o grande médico americano que tanto tem ajudado com sua teoria 

e prática os portadores de câncer, também coloca a importância de, o paciente 

aprender a relaxar e a visualizar a sua cura. Ele ensina aos seus clientes os 

fundamentos dessas técnicas e propostas de visualização. Ressalta também o valor 

das imagens positivas.  

Examina junto com seu cliente as imagens mentais negativas que podem 

estar impelindo-o à doença, incentivando-o a valorizar as imagens positivas. Sob 

forma de visualização, o paciente é levado e estimulado a se comunicar com um 

"guia mental", o qual pode ser visto como Deus, um santo, um espírito amigo, uma 

pessoa falecida da família, ou como uma parte inconsciente de si mesmo, que vai 

acompanhá-lo no seu processo de combate à doença. 

Para Achterberg (1997) pelas ciências sociais e do comportamento, a 

"imagem" é tratada como um constructo hipotético e como uma variável que interfere 

entre o estímulo/entrada e a resposta/saída. Como tal, a imagem compartilha a 

companhia muito respeitável de outras grandes questões estudadas: aprendizagem, 

motivação, memória e percepção. Nenhum desses conceitos é considerado irreal, ou 

indigno de estudo ou inalterável, embora sejam invisíveis. Ainda que não possamos 

observar a "aprendizagem" ou a "motivação", mas apenas observar mudanças no 

comportamento como uma conseqüência previsível de certos estímulos, foram 

elaboradas leis para descrever como esses fatores operam. As ciências sociais e do 

comportamento reafirmam sua posição de que a imagem é um evento putativo, 

influenciado pelo ambiente interno e externo ou em uma relação entre estímulo e 

resposta. 
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A maior parte dos comportamentalistas  acredita ser desnecessário entregar-

se à "fisiologização" ou à especulação sobre os correlatos neuroanatômicos e 

bioquímicos da imagem. Nas ciências do comportamento, a imagem, como variável 

interveniente ou constructo hipotético pode ser usada como instrumento para 

reestruturar o significado de uma situação, de modo que ela deixe de ter poder de 

criar sofrimento. 

Está implícita nessa interpretação uma diminuição concomitante da ansiedade 

ou outras seqüelas emocionais negativas e também uma atenuação de 

comportamentos que poderiam ser considerados respostas a situações 

provocadoras de ansiedade. Sob este aspecto, a imaginação pode ser considerada 

um instrumento importante para  tratar os distúrbios induzidos ou exacerbados pelo 

estresse. 

Em uma análise geral da aplicabilidade das Terapias de Imagens Mentais em 

patologias do foro psico-neuro-endócrino-imunológico fica explícita sua colaboração 

nos mecanismos que envolvem o estresse decorrente da doença e sua repercussão 

no quadro clínico e a evolução de tais patologias. Sua colaboração nas patologias 

onde o relaxamento e a mudança nos aspectos bioquímicos cerebrais parecem estar 

intimamente relacionados na gênese e na evolução de tais patologias, como nos 

casos onde o envolvimento na liberação de serotonina e endorfinas é fator 

determinante no quadro clinico dessas disfunções. 
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V - DISCUSSÃO 

 

Em uma análise dos estudos bibliográficos sobre a Tireoidite de Hashimoto 

podemos observar que as pesquisas efetuadas no período de 1997 a 2007 

direcionam-se na busca de um fator causal (etiologia) para tal patologia no intuito de 

esclarecer o fenômeno auto-imune. 

Diversas possibilidades são aventadas desde seus caracteres genéticos até a 

própria ingestão de iodo que, curiosamente, mostra que na década de 1970 a 

insuficiência desse mineral na dieta causou o conhecido �bócio endêmico� e, na 

atualidade, o seu excesso demonstra indícios de ser uma das prováveis etiologias 

para a Tireoidite de Hashimoto (Camargo et al., 2006). 

No que diz respeito à imunogenética observamos que a predisposição 

genética tem importante peso na etiologia da tireoidite, quando associada aos 

fatores ambientais ou endógenos, não sendo por si só um fator causal expressivo, 

dando um caráter multidisciplinar a etiologia da Tireoidite de Hashimoto. 

Quando se trata do item imunopatogenia o �mimetismo molecular� que 

aparece após uma infecção orgânica qualquer mostra a fragilidade do sistema 

imunológico em reconhecer antígenos externos e confundi-los com células de nosso 

próprio corpo. A apoptose celular mostra semelhança com esse mimetismo ao 

deflagrar uma resposta auto-imune e ao confundir células de nosso próprio 

organismo que sofreram a apoptose com  antígenos externos ambientais. 

Já uma análise da relação entre o cérebro e o funcionamento da tireóide traz 

à tona a discussão entre a Tireoidite de Hashimoto e o psiquismo dos indivíduos que 

apresentam essa patologia. Os primeiros indícios dessa relação datam de 1786, da 

descoberta  da �loucura mixedematosa�, em que  um quadro de hipotireoidismo 
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grave pode levar ao mixedema da glândula tireóide, que tem como resultante um 

quadro psicótico, oscilando entre a melancolia e a insanidade mental, conforme 

exposto por Esposito et al. (1997).  

As pesquisas do foro psíquico da Tireoidite de Hashimoto demonstram, 

também, que os hormônios tireoidianos são essenciais para: a) o bom 

funcionamento cerebral; b) para a produção de seus neurotransmissores, em 

especial a serotonina; c) o bom funcionamento dos impulsos neuronais entre as 

sinapses. A alteração  psíquica mais freqüente em pacientes com hipotireoidismo é a 

depressão, como verificado em nosso estudo bibliográfico. A reposição por 

hormonioterapia sintética de levotiroxina tem demonstrado a melhora nos quadros 

depressivos. Porém, nenhuma das pesquisas é conclusiva ao ponto de se afirmar 

que a Tireoidite de Hashimoto tenha como fator etiológico a depressão e vice-versa. 

 Analisando-se o item tratamento, verificamos que a disfunção causada pela 

Tireoidite de Hashimoto sempre foi tratada com a reposição sintética de levotiroxina, 

encontrando-se variações não expressivas nas pesquisas que abordam o 

tratamento, a não ser a observação de casos de Hashimoto com anticorpos nos 

limites laboratoriais normais; casos em que a tireoidite se expressa pelo aumento de 

TSH (hormônio tireo-estimulante), mas não há baixa de produção do hormônio ativo 

T4, propondo-se observação clínica e acompanhamento laboratorial periódico sem 

que seja necessária a reposição de levotiroxina; associações da Hashimoto com 

outras patologias, muitas vezes decorrentes de complicações do quadro auto-imune, 

como nas encefalopatias, nas quais se indica o uso de glicocorticóides; e a 

observação que pacientes infantes podem ter a reversão da doença sem que  seja 

necessária a reposição sintética de T4. 



 

 

85 

Não há um agente etiológico específico como responsável pela Tireoidite de 

Hashimoto. Isto desestimula as pesquisas pela busca de um tratamento voltado para 

a disfunção auto-imune, voltada para a produção de auto-anticorpos e para as 

alterações inflamatórias geradas na glândula. A priori, isso poderia melhorar o 

prognóstico dessa patologia. 

Mediante essas análises, verifica-se que o prognóstico permanece reservado 

nesses últimos dez anos e o tratamento pouco evoluiu. 

Quanto ao estudo bibliográfico das Terapias de Imagens Mentais os 

fenômenos corporais descritos em pesquisas laboratoriais mostram que, associado a 

uma imagem, muitas vezes temos a sua representação física através de sensações 

ou respostas orgânicas. Simão (2004) comprova que as imagens mentais provocam 

alterações na fisiologia corporal, relacionado-as ao estado neuro-endócrino-

imunológico.  

De acordo com Simão (2004) para o cérebro tudo o que vem a mente é visto 

como realidade, independente do tempo e do espaço. Demonstra que as imagens 

mentais antecipatórias causam reações fisiológicas também antecipatórias, 

reforçando, mais uma vez, o poder das imagens. 

 Experimentos com PET-SCAN (tomografia por emissão de pósitrons) 

mostram que as imagens ativam determinadas áreas do cérebro através de uma 

percepção direta como também através de uma atividade imagética (Simão, 2004). 

Têm-se exemplos com a linguagem dos ideogramas do dialeto mandarim e com a 

linguagem de sinais dos surdos. Tais exemplos demonstram que o raciocínio pode 

operar exclusivamente por imagens.  

 Outra pesquisa interessante envolve a relação entre a imaginação e o sistema 

imunológico. O procedimento proposto por Smith e Schneider (1981) citado por 



 

 

86 

Achterberg (1997) implica em sugestionar um grupo pesquisado a visualizar 

mudanças em suas células neutrofílicas, inclusive em suas funções de recolher 

resíduo e detritos do sangue. A imaginação, nesse experimento, mostrou-se 

específica para as células escolhidas, os neutrófilos, com impacto direto em suas 

funções. 

Em sua aplicação prática, várias pesquisas avaliam a eficácia das Terapias 

de Imagens Mentais como estratégia psicoterápica, como no caso de Arcaro (1997), 

que em seu doutorado pela Universidade de São Paulo (USP) utilizou exercícios 

imagéticos no intuito de ajudar estudantes universitários a superarem problemas de 

ansiedade antecipatória.  

Um outro estudo foi realizado por Leão e Silva (2004) que investigou as 

imagens mentais decorrentes da audição de música erudita em mulheres com dor 

crônica músculo-esquelética como um recurso para utilização pela área da saúde de 

música nesses casos.  

No trabalho de Meichenbaum (1997) estudou-se o efeito da imagem como 

mediadora de transformação do comportamento nas fases de desadaptação do 

estresse.  

Souza et al. (2003) utilizaram a imaginação dirigida em pacientes de 

fibromialgia para se obter analgesia.  Simonton (1997) ainda utiliza as técnicas de 

visualização para melhorar a qualidade de vida em pacientes portadores de câncer 

em fase terminal 

Mediante a exposição das aplicações práticas das Terapias de Imagens 

Mentais demonstrou-se o potencial evocado pela técnica que Jung descreveu como 

uma �vestimenta de conteúdos inconscientes� no sentido de se elaborar 
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conscientemente padrões positivos. Sendo assim, a Terapia de Imagens Mentais 

reforça seu lugar nas terapias complementares na área da saúde.   
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VI - CONCLUSÕES 

 

Mediante o fato relevante de a etiologia da Tireoidite de Hashimoto ainda 

permanecer obscura, conhecendo-se apenas seu aspecto auto-imune, onde fatores 

patogênicos conferem-lhe características próprias como a formação de auto-

anticorpos e um padrão inflamatório típico e, de que, essa ausência de um fator 

causal dificulta a evolução de suas formas de tratamento, os recursos terapêuticos 

complementares podem, de alguma forma, contribuir para a melhoria do quadro 

clínico geral e da qualidade de vida do indivíduo portador dessa patologia.  

Os aspectos: a) relaxamento; b) melhora dos sintomas básicos; e c) qualidade 

de vida, foram os recursos terapêuticos mais observados na literatura em se 

tratando das Terapias de Imagens Mentais.  

Além disso, alguns estudos demonstraram um efeito de analgesia quando o 

sintoma de dor ou de estresse estava presente. Com esses atributos acreditamos 

que as Terapias de Imagens Mentais possa ser proposta como recurso terapêutico 

complementar na abordagem da Tireoidite de Hashimoto, associado ao 

acompanhamento médico e tratamento convencional.  

Uma proposta interessante nessa área de Terapias de Imagens Mentais seria 

o da imaginação dirigida. Nela um interlocutor, conhecedor do contingente simbólico 

que o inconsciente nos traz e das possibilidades de vestir esse conteúdo de imagens 

com aspectos positivos poderia trabalhar as emoções nela contidas e oferecer a 

possibilidade de ressignificar sentimentos, às vezes traduzidos em sensações físicas 

como uma somatização.  

Não podemos deixar de observar que as técnicas das Terapias das Imagens 

Mentais não têm custo financeiro para o indivíduo; a não ser seu tempo de exercício 
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para a prática. É isenta de efeitos colaterais, desde que aplicada por profissionais 

habilitados e competentes tornando-se uma proposta terapêutica ainda mais 

interessante para a abordagem da Tireoidite de Hashimoto.   
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