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RESUMO: 

 

Este trabalho pretende abordar o efeito da Biodanza na Saúde, no resgate da Alegria 

Intrínseca e no encontro com o SER mais saudável em cada um de nós. 

Com o tema: “A Biodanza e a Fisiologia das Emoções - Dançando a ‘Linguagem do Corpo’ ” 

pretendo decifrar as conexões entre secreção de hormonas e neurotransmissores e a 

alegria, o entusiasmo, mas também o stresse, a ansiedade, a mágoa e a depressão. Num 

caminho de fluidez ou de bloqueios, esta dança neuro-hormonal está por detrás de tudo 

aquilo que pensamos, que sentimos e, eventualmente, que depois carregamos connosco na 

forma de ações, somatizações e patologias. Abordarei alguns mediadores importantes de 

processos fisiológicos, nomeadamente a serotonina, a oxitocina, a melatonina e sobretudo 

o cortisol. 

No primeiro capítulo vou debruçar-me sobre a Biodanza e seus conceitos estruturantes. 

Na base deste sistema de desenvolvimento humano estão conteúdos de grande amplitude 

teórica e metodológica onde apenas realçarei os principais. Para esta monografia foco-me 

no efeito da Biodanza no resgate da Alegria Intrínseca, enquanto estado primordial da 

existência; ou seja, entender a Biodanza enquanto sistema facilitador não só da 

recuperação da alegria mas também da sua recorrência no quotidiano. 

No segundo capítulo irei desenvolver a base teórica do meu estudo através da compreensão 

dos mecanismos fisiológicos associados a alguns estados anímicos como a alegria, a 

tristeza, o medo ou o stresse. Pretendo descrever alguns dos mediadores químicos e 

hormonais envolvidos nos vários estados emocionais do ser humano. Comprometo-me, 

com alguma audácia científica, a ser leve e descomplicada. 

Num terceiro e último capítulo irei descrever um trabalho de pesquisa laboratorial 

decorrido durante um período de 3 meses aos alunos da minha turma regular, onde avaliei 

o impacto das aulas de Biodanza na alteração do fluxo hormonal, que caracteriza alguns 

dos mecanismos fisiológicos descritos no capítulo anterior. 
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ABSTRACT: 

 

This work has a purpose in focusing on Biodanza and Heath, and how this system is 

effective on the restoration of inner joy, finding a heathier being in each of us.  

Setting out a theme “Dancing the body language: Biodanza and Physiology of emotions” 

my aim was to decode the connections between hormonal secretion and neurotransmitters 

liberation not only with joy and enthusiasm, but also with stress, anxiety and depression.  

In either a path of fluidity or a track of blockage, there is always a neuro-endocrine dance 

that is behind every thought, every feeling and in the last instance every action, that 

eventually can lead to somatizations and diseases. I will address some of the most 

important endogenous mediators that are players in this physiologic path of emotions, 

such as serotonin, oxytocin, melatonin and specially cortisol. 

In the first chapter, I will describe Biodanza and its most important concepts. This system 

of human development structures itself on a large magnitude of principles and has its own 

validated methodology witch I will refer, although my aim is the endogenous well-being, 

and how Biodanza can contribute not only in the recovery of inner joy but also in the 

maintenance of that inner joy in our daily lives.  

On the second chapter, I will analyse all the aspects regarding the physiology behind the 

emotional states known as joy, sadness, fear, stress, etc. My promise is to try to explain in 

a light and simple way, putting a great deal of scientific audacity on that purpose. 

At the last chapter, I will discuss a study taken place in my class of Biodanza during 3 

months, where my students provided a series of samples to analyse the impact of Biodanza 

classes on the hormonal flows that were described on the previous chapter. 

 

NOTA PRÉVIA 

 

A presente monografia insere-se no âmbito do Curso de Facilitador de Biodanza, pela 

Escola de Biodanza de Portugal (EBP), Sistema Rolando Toro (SRT), tutelada pela 

International Biocentric Fundation (IBF), com o objetivo de obter a Titulação de 

Facilitador de Biodanza SRT, concluindo assim a última etapa do referido curso. 
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Durante os 3 anos em que fiz a Escola tive o privilégio de voar todos os meses desde a ilha 

da Madeira, onde resido, até Lisboa onde decorriam as maratonas. Recordo-me de só ter 

faltado um mês. Sentia este investimento como um compromisso comigo e com o mundo. 

Um tempo crucial na construção do que sou hoje. Aquela hora e meia de viagem de avião 

cruzando o Atlântico era suficiente para ler as apostilhas na vinda e escrever as minhas 

memórias no regresso. E assim fui trilhando mais caminhos dentro de mim. Conheci gente 

linda. Alegrei-me com gente boa. Mas era no ninho da ‘amiga de sempre’ que buscava o 

descanso da vivência profunda das maratonas. A Cláudia Xavier era o meu porto seguro 

para silêncios e conversas. Mais tarde chegou a Mina que, com a sua doçura e dádiva, me 

enchia de mimos. E por fim, encontrei a linda Sofia Marques, com quem partilhei tudo. A 

aventura do 1º intercâmbio das Escolas de Portugal (EBP) e Brasil, onde vivemos momentos 

incríveis e a bênção de novas amizades de que é exemplo Maior a ‘minha’ Cristina Ticom. 

Entretanto a vida desafiou-me com um cancro. Foi a oportunidade de pôr em prática o que 

aprendi, validar uma conquista integrada dos meus potenciais rumo à saúde e enaltecer a 

afetividade como Valor Maior: sem a Rosarinho Carvalho tudo teria sido mais duro e difícil. 

E agora chego ao final deste ciclo com a escolha de um tema para a monografia de titulação: 

Biodanza e Saúde, seguramente. O Prof. Marcus Stueck esteve em Portugal para uma 

palestra o ano passado e, enquanto estava sentada na plateia entrando em ressonância com 

o que dizia, senti o impulso de o abordar e perguntar-lhe a sua opinião sobre uma ideia 

que tinha para o meu trabalho final. Imediatamente me acolheu e o seu entusiasmo fez-

me sentir que era possível seguir em frente. Enquanto professor no Instituto de Psicologia 

Aplicada da Universidade de Leipzig e na Universidade de Ciências Aplicadas - DPFA 

Hochschule Zwickau desenvolveu vários estudos que têm trazido a Biodanza para a esfera 

da discussão académica atual. Como venho da área laboratorial e seria uma aventura 

gigantesca mergulhar na psicologia analítica, a doce Mafalda foi ouvinte, conselheira, 

tradutora e promotora do tratamento dos dados recolhidos no decorrer do meu estudo.  

Difundir a Biodanza e validá-la cientificamente através de projetos de investigação foi uma 

das maiores vontades deixadas por Rolando Toro e que tem-me inspirado na busca do 

“meu lugar” nesta nova realidade profissional que agora abraço. Espero poder trazer para 

este sistema o meu contribut0 num caminho de evidências científicas que possam validar, 

cada vez mais, aquilo que já tenho bem validado dentro de mim. 
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INTRODUÇÃO 

Conjugação de Saberes – Alquimia do conhecimento 

Muitas vezes me interroguei porque teria conjugado em mim áreas de interesse tão 

distintas e sem ligação aparente? Sendo especialista em análises clínicas e facilitadora de 

Biodanza, como poderia tornar estas áreas plenas e potenciadoras entre si? O que poderia 

trazer de mim para a Biodanza?  

Durante mais de 15 anos especializei-me na área laboratorial e analisei milhares de soros 

humanos, nas suas valências clínicas, para fins de diagnóstico e rastreio. Tendo como 

profissão a pesquisa de doenças, pouco ou nada me questionava pela pesquisa da saúde. 

Queria descobrir os melhores métodos que determinassem com maior rigor e 

especificidade a presença de uma patologia e assim poder contribuir para um célere 

diagnóstico e início dos eventuais tratamentos farmacológicos, cirúrgicos ou fisioterápicos. 

Vejo hoje com mais clareza que foram anos importantes de estudo, de disciplina, de 

método, onde dei grande protagonismo ao meu “Apolo” e onde pude crescer e prosperar 

profissionalmente. No entanto, todos estes anos não me deram amplitude de pensamento 

para a questão da saúde na sua essência. Até então, eu queria ser valorizada por contribuir 

no diagnóstico e na resolução da “doença”. Era esse o meu prestígio. Era esse o meu foco.  

A Biodanza, no seu natural processo de expansão da consciência, levou-me 

inequivocamente a uma mudança de foco. Queria saber mais sobre a SAÚDE. Comecei a 

olhar a forma de como medir e analisar a saúde, de como contribuir na sociedade onde 

estou, para uma população mais saudável e feliz.  

O meu conhecimento, fruto da minha formação académica e da minha experiência 

enquanto profissional de saúde, é de uma “linguagem” que corre nas veias e nos restantes 

fluidos biológicos e que se “expressa” sempre, sobretudo quando algo muda ou precisa 

mudar. Vou chamar-lhe de “Linguagem do Corpo”. Sei que esta expressão não terá muitos 

adeptos no âmbito da Biodanza, pelo facto de considerarmos o SER como um Todo, razão 

essa que reconheço e integro em mim. Sei que queremos evitar a referência à palavra 

“corpo” enquanto entidade separada. Sabemos bem que essas divisões entre mente, corpo 

e espírito, tão presentes na cultura ocidental, não nos servem mais. No entanto, peço-vos 
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que relevem esta expressão porque o seu principal objetivo é descrever uma linguagem 

não-verbal sobre a qual pretendo debruçar-me nesta monografia. Uma linguagem em 

estado líquido, que chega até mim pelo doseamento das hormonas e dos mediadores 

químicos que circulam pelos vasos sanguíneos, por entre as células e a vasta colonização 

microbiana que abunda aquilo a que chamamos de organismo humano, num mundo 

microscópico de intensa vida de sinergia mas também de luta. Uma linguagem que dança 

ao sabor dos pensamentos, das emoções e em última instância das ações implementadas 

na nossa vida. Essa é a “linguagem do corpo” que vos quero trazer. E para mim, que venho 

da ciência, seria uma desconsideração não poder usar a palavra corpo. Porque na própria 

definição de vida de Francisco Varela e Humberto Maturana, “a vida é um sistema 

autopoiético (que gera a si próprio) de base aquosa e limites lipoproteicos, …” ou seja, a 

vida para existir, precisa de uma fronteira, de um limite. A ideia de organismo vivo gira à 

volta da existência de uma fronteira (ex. membrana celular) e que, no caso do ser humano, 

é o corpo.   

Enquanto me preparava para esta dissertação fui pesquisando várias fontes e várias leituras 

fizeram-me companhia nestes meses. Apercebi-me que, na interpretação oriental, é o 

sangue que circula no corpo que simboliza o fluxo da vida, representando a alegria que 

gera felicidade. E cá estou eu, a começar a entender como afinal os meus saberes se cruzam:  

A Biodanza chegou a mim pela porta da alegria em 2007. Mas, se eu passei grande parte da 

minha vida a estudar o sangue, então na perspetiva oriental, eu sempre estudei a ALEGRIA!  

E agora, mais do que nunca, tenho a possibilidade de fundir estes meus dois mundos numa 

alquimia de saberes.  

Que Alegria!  
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CAPÍTULO I :  

A Biodanza 

É um sistema de integração afetiva, renovação orgânica e reaprendizagem das funções 

originárias da vida, baseada em vivências induzidas pela dança, pela música e por situações 

de encontro em grupo.  

Biodanza é a expressão máxima da vida na sua plenitude e alegria. Sua metodologia 

prioriza a interação em grupo, valorizando no grau mais elevado o encontro humano em 

condições especiais de afeto, segurança e nutrição. É poder retornar aos nossos instintos, 

à emoção e sentimentos integrados com a ação, ampliando a consciência. É um convite a 

sairmos da mecanicidade imposta pelo estilo de vida alienante e a ingressarmos na 

grandeza existencial de revelação contínua da nossa identidade. “A Biodanza, na sua 

definição mais profunda e ampla, é a arte de viver e de aprender a ser feliz.” (Sarpe, 2014). 

Este sistema de desenvolvimento humano foi criado por Rolando Toro Arañeda na década 

de sessenta do século passado. Professor, psicólogo, antropólogo, poeta e pintor, soube de 

forma sublime potenciar esta metodologia e disseminá-la por todo o Mundo. Desenvolveu 

vários princípios que estão intimamente correlacionados e que são a base teórica que 

sustenta a prática. Abordarei os principais no contexto da minha monografia. 

 

1.1 Inconsciente Vital 

Refere-se ao comportamento coerente e, de certo modo, intencional das células e dos 

tecidos. As células possuem uma forma de memória que lhes permite reconhecerem suas 

funções e suas ocupações dentro dos tecidos e órgãos. Esta será a razão pela qual as funções 

orgânicas se mantém estáveis contribuindo para a regularidade dos sistemas e organismos. 

Também designado de psiquismo celular, esta forma de cognição celular cujo objetivo 

primordial é a auto-conservação, transcende a consciência e o comportamento humanos, 

estando em sintonia com um sistema central e universal de organização da vida. 

Enquanto o inconsciente pessoal defendido por Freud possui uma dimensão biográfica, 

nutrindo-se da memória dos factos vividos em especial durante a infância e o inconsciente 
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coletivo trazido por Carl Jung nutre-se da memória da espécie, estudando os arquétipos 

que são comuns a toda a humanidade, o inconsciente vital, proposto por Rolando Toro, 

nutre-se da memória cósmica e expressa-se através do humor endógeno, do bem-estar 

cenestésico e do estado global de saúde. No meu estudo, avaliei os impactos das sessões 

de Biodanza na conexão direta com este inconsciente através de exercícios de resgate da 

alegria intrínseca e através da introdução progressiva do contacto e da carícia. 

1.2 Princípio Biocêntrico 

É o ponto de partida da estruturação de uma nova perceção relativa à existência. O 

Universo existe porque existe vida, não o contrário. Ou seja, o Universo está organizado 

em função da vida. A vida não é simplesmente a consequência de processos atómicos e 

químicos, mas o programa implicado que guia a construção do universo. Esta orientação 

do pensamento para a vida enquanto entidade primária e principal, é para Rolando Toro, 

o pilar de construção de uma sociedade mais ecológica, mais humana e mais afetiva. A 

recuperação da sacralidade da vida no sentido mais amplo de toda a existência remete para 

uma reformulação dos valores culturais e uma nova ordenação das prioridades, da 

convivência, da política, das empresas, das famílias, da educação, das organizações, etc. 

Com este princípio sustenta-se uma nova forma de ser e estar, pautada pela preservação, 

nutrição, expansão e evolução, tendo como referencial o respeito pela vida no seu todo. 

 1.3 Vivência 

Vivência é "uma experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo num lapso 

de tempo aqui-agora (“gênese atual"), abarcando as funções emocionais, cenestésicas e 

orgânicas". (Rolando Toro 1968)  

A importância do conceito de vivência surge plenamente na Teoria da Biodanza de 

Rolando Toro, que definiu suas características essenciais e propôs um método preciso para 

provocar "vivências integradoras" capazes de expressar a identidade, modificar o estilo de 

vida e restabelecer a ordem biológica. Em Biodanza dá-se a maior importância à indução 

de vivências integradoras de alegria, paz, ternura, erotismo, transcendência, ímpeto vital, 

entusiasmo, etc. As vivências integradoras têm um efeito harmonizador em si mesmas, não 

sendo necessário elaborá-las ao nível da consciência. As vivências são elaboradas nos 
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órgãos, nas glândulas endócrinas e nos neurotransmissores, gerando uma sensação global 

de "sentir-se vivo" e evocando a intensa perceção de ser quem se é. A indução de vivências 

constitui a base da metodologia da Biodanza (Toro, Vivência) 

1.4 Modelo Teórico 

O modelo teórico que está na base deste sistema foi sendo dinamicamente aperfeiçoado 

ao longo dos anos de prática e de intenso estudo do seu criador. Um modelo teórico, em 

ciência, não é mais do que uma proposta que serve de instrumento para investigação 

daquilo que se quer estudar. Uma imagem que concentre a essência de uma necessidade 

de explicação do que É. 

Sendo que “o que é” flui numa vibrante pulsação entre a ‘consciência ampliada de si mesmo 

e do mundo e a regressão como o retorno à essência (um todo renovador e indiferenciado). 

Este é o eixo principal e horizontal da Biodanza, em que de um lado temos a ‘Consciência 

Intensificada de Si Mesmo’ (com exercícios mais ativos, orientados pela consciência, 

correspondentes à primeira parte da aula) e do outro lado a ‘Regressão’ (com exercícios 

mais lentos que correspondem à segunda parte da aula, orientados para a entrega, diluição 

e a perda os limites corporais). A complementaridade destes dois pólos abarcava assim a 

totalidade da experiência humana. (Toro, Biodanza, 2005) Como forma de inserir no 

modelo teórico a expressão e a integração do potencial genético humano, foi acrescentado 

um eixo vertical e as cinco linhas de vivência. Na base deste eixo vertical está o potencial 

genético de onde partem as possibilidades de desenvolvimento evolutivo que vão 

encontrando espaço de expressão na existência pelas vivências integradoras de constante 

reorganização biológica. A espiral representa a abertura do modelo aos processos 

universais de gestação de vida. Aqui encontramos os ecofatores que podem ser positivos 

ou negativos e os vários inconscientes (vital, pessoal e coletivo). É no eixo vertical que se 

assinala o desenvolvimento humano – processo de diferenciação. Neste processo ocorre a 

transtase, ascensão a um novo nível de integração na escala evolutiva e a homeostase, 

sabedoria intra-orgânica de equilíbrio dinâmico. 
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1.4 Biodanza e a Alegria 

É através do inconsciente vital que acedemos à memória celular que garante que a vida se 

organize para gerar mais vida.  

“A única via de acesso ao Inconsciente Vital é a vivência. A via régia para induzir vivências 

capazes de mudar o humor endógeno é a Biodanza.” (Toro, Inconsciente Vital e Principio 

Biocentrico) 

Num conceito que traz à Biodanza uma dimensão de poder gerador de mais vida e saúde, 

o ponto-chave é promover a indução de vivências deflagradoras, gerando emoções 

integradas, que serão o primeiro passo de conexão profunda com todos os nossos 

potenciais. E no que toca a emoções, a alegria é, na minha perspetiva, a principal emoção 

no que respeita ao reforço do campo saudável onde vão germinar todos os potenciais.  

A Biodanza cria condições para que o conjunto de ecofatores humanos alcance altos níveis 

de otimização através do afeto, da alegria compartida, do erotismo, da expressão de 

emoções. 

Sentimentos de alegria interior, entusiasmo, plenitude existencial, são características de 

uma pessoa vital. Resgatar a alegria pode ser uma forma de resgatar uma saúde mais ampla. 

Para além disso, a forma como a Biodanza reverencia a Vida sensibiliza-nos a olhar a nossa 

vida com a mesma valorização e isso faz-nos mais sensíveis à alegria, que é o maior 

potencial de vida.  

“Através do tempo, foi possível observar que Biodanza era claramente um caminho para 

reencontrar a alegria de viver.” (Toro, Definição e Modelo Teórico) 

Esta sabedoria com base na experiência vivida e partilhada por Rolando Toro tem sido, a 

meu ver, uma das principais razões pelas quais a Biodanza tem conseguido chegar aos 

quatro cantos do Mundo. 
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CAPÍTULO II : 

Linguagem do Corpo 

A natureza, em todo o seu esplendor, dedicou milhares de anos a desenvolver aquilo que 

hoje conhecemos como uma árvore, uma abelha, uma galinha, um riacho e também, claro, 

um ser humano, numa imensa complexidade de químicas e interações, criando uma rede 

organizada de elementos que até hoje espanta o mais experiente dos cientistas.  

Esta sublime criação tem dado espaço a muitas pesquisas e estudos na tentativa de decifrar 

o funcionamento deste todo. Um caminho de descoberta que foi sendo feito nos dois 

sentidos desta Grandeza. A imagem do telescópio e do microscópio é magnífica na 

representação dessa nossa busca. Mas tamanha grandiosidade de existências e uma feroz 

sede de conhecimento conduziram a uma estruturação cartesiana de pensamento levando 

a que, individualmente, cada vez mais se soubesse muito, sobre muito pouco. E com isso, 

vão-se perdendo os maravilhosos momentos epifânicos de uma sabedoria integrada. Na 

área científica onde eu trabalho o mesmo tem sucedido. O estudo da Bioquímica passou a 

ser só para alguns, e com propósitos maioritariamente comerciais, exigidos pela indústria 

de produção de materiais ou pelas grandes empresas farmacêuticas que “governam” o 

saber atual. Mas falar de Bioquímica é falar da Vida, é entender a função de cada composto 

que nos constitui, é perceber não só o seu propósito mas a razão de estar ali e não em outro 

lugar qualquer. E aí, já ultrapassamos as meras significações definidas nos dicionários e 

entramos no mundo da poesia analítica funcional. De uma forma simplificada, cada parte 

de nós tem uma linguagem própria, um dialeto que se serve das palavras que lá existem. 

Se falamos, por exemplo, do nosso sistema nervoso, as “palavras” são maioritariamente 

neurotransmissores. Ao passo que, se estamos a nadar na nossa corrente sanguínea, o que 

vamos ouvir são sobretudo “expressões hormonais”. Eventualmente se damos um 

mergulho no nosso estômago vamos ter uma “verborreia de enzimas”.     

Para percebermos melhor as diferenças destes dialetos, entendamos primeiro que todas 

estas moléculas podem produzir efeitos sobre o nosso organismo (físico, emocional e 

comportamental). E se a linguagem endógena se expressa em diferentes dialetos, os 

neurotransmissores e as hormonas serão os dialetos protagonistas da minha dissertação.  
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Estas moléculas são capazes de promover respostas mais ou menos complexas, 

maioritariamente mediante um mecanismo que pode ser descrito pelo chamado “modelo 

chave-fechadura”, ou seja, a molécula-chave adequada ativa o recetor-fechadura 

pretendido, embora os processos neurológicos sejam muito mais complicados porque a 

mesma chave pode abrir várias fechaduras e algumas fechaduras aceitam várias chaves. 

Mas vou-me manter no simples, como me propus no início da minha dissertação. De uma 

forma geral, os neurotransmissores são moléculas responsáveis por transmitir informação 

entre células nervosas contíguas, enquanto as hormonas podem atuar sobre qualquer 

órgão do corpo, muitas vezes em regiões bem distantes do local onde foram produzidas. 

Mas afinal, se neurotransmissores e hormonas são moléculas, o que são moléculas? 

 As moléculas são associações de átomos com composição, estrutura e propriedades bem 

definidas. Toda a matéria, tal como a conhecemos, é constituída por associações de átomos 

(embora nem toda a matéria exista sobre a forma de moléculas). A uma substância pura 

corresponde uma molécula específica: por exemplo, à substância “água” corresponde a 

molécula de água, que resulta da associação de um átomo de oxigénio e dois átomos de 

hidrogénio (descrita pela fórmula química H2O). O álcool comum (etanol) tem também 

átomos de carbono para além dos átomos de hidrogénio e de oxigénio, na proporção 2:6:1 

ou seja, C2H6O. O mesmo tipo de átomos, mas em proporções distintas, formam as 

moléculas de aspirina (ácido acetilsalicílico C9H8O4) e da hormona cortisol (C21H30O5) 

 

 

  (a)         (b)    (c)     (d) 

Fig 1. – Representação esquemática das moléculas da (a) Água, (b) Etanol, (c) Ác. Acetilsalicílico (aspirina), 
(d) Cortisol. Com o aumento da dimensão e complexidade da molécula, simplifica-se a representação dos 
átomos e das ligações entre eles, sendo que cada vértice está subentendido um átomo de carbono. 
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A outra questão a que esta leitura remete é: “Mas como as moléculas afetam o nosso 

funcionamento orgânico?” Ou ainda mais atrevida: “Como certas moléculas podem 

influenciar os nossos comportamentos, emoções e até sentimentos?” Para isso, precisamos 

primeiro entender o funcionamento das células cerebrais e das glândulas endócrinas e de 

outras células produtoras de hormonas. 

 2.1 Fisiologia Neuronal e Endócrina: Homeostasia e Regulação 

Estudar fisiologia é entender funções. Isto implica uma consciência ampla de como 

relacionar órgãos com moléculas, com efeitos ativadores ou bloqueadores, com respostas 

em feed-back, com retro-alimentação, etc. E vamos começar por onde? Pois é, vai ter de 

ser mesmo pelo controlador nato: O Senhor Cérebro!   

O cérebro é constituído por uma rede de células nervosas que comunicam entre si através 

de impulsos elétricos – que não correspondem exatamente a “corrente elétrica”, embora 

seja comum representar o cérebro como uma rede por onde circulam sinais elétricos na 

forma de “pontos luminosos”. O funcionamento do cérebro está, portanto, intimamente 

ligado à transmissão de sinais de um neurónio para outro. (Ribeiro Claro, 2015) 

No entanto, os neurónios não estão em contacto físico direto entre si – ou seja, não se 

tocam. Tal como ilustrado na Figura 2, entre o terminal de uma célula e o corpo da célula 

seguinte existe sempre uma separação física, com a dimensão de alguns nanómetros: a 

sinapse. Para um sinal passar de uma célula a outra, tem de atravessar a sinapse. E isso 

ocorre através de moléculas, designadas neurotransmissores, que são libertadas pelos 

terminais de um neurónio e, atravessando a sinapse, se ligam aos recetores neuronais 

específicos da célula seguinte. Este processo garante a modelação e especificidade da 

informação transmitida de acordo com o neurotransmissor envolvido. 

 

 

 

Fig. 2: Sinapse: Na parte de final da célula nervosa (axónio) há a libertação dos neurotransmissores que vão 
promover a entrada de Sódio (Na+) no neurónio seguinte e assim provocar a inversão de cargas elétricas e a 
consequente condução do impulso nervoso.  
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 Os neurotransmissores podem ser divididos em excitatórios, promovendo a condução de 

informação que interliga as atividades neurais (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina, 

Feniletilamina) e neurotransmissores inibitórios como por o GABA que modela a atividade 

de todos os neurotransmissores excitatórios. Na tabela abaixo estão descritos alguns dos 

principais neurotransmissores, a sua influência em alguns processos. Por curiosidade refiro 

aqui alguns alimentos que contém estes neurotransmissores ou seus percursores, o que 

não significa que eles possam atingir o seu local certo de ação com a sua ingestão.  

Tabela 1: Exemplos de alguns neurotransmissores e sua influência em alguns processos orgânicos. 
               BHE-barreira hematoencefálica / HTA-hipertensão arterial / SNA-sistema nervoso autónomo 

Neurotransmissor Diminuição associada com: Aumento associado a: Alimentos 

Serotonina 
(5-HT) 

Desejo de hidratos carbono, TPM, 
Ansiedade, Depressão, Paixão, 
Insónia, Pânico, Fibromialgia  

Bem-estar, Prazer 
 

Banana, Chocolate, 
Salmão, Peru, Queijo 

cotage, Girassol, Aveia  

Precursor da serotonina: Triptofano (a serotonina não atravessa a BHE) 
Flora intestinal alterada pode comprometer a síntese de serotonina a partir do 5-HTP 
Como co-fatores para produção endógena: Cálcio / Magnésio / Vit. B6 e B3 /Ác. Fólico 

Dopamina 
(DA) 

Desejo de cafeína e de comer açúcar 
Cansaço, Intolerância à luz, Palidez, 
Dificuldade nas tarefas diárias e/ou 
na atividade física, ↓líbido, Diarreia, 

Mal-estar, ↓resposta imunitária 

Desejo (libido), Paixão, 
Motivação, Euforia, Alegria, 

Recompensa, 
Agressividade, Alterações 
de atenção, Dieta rica em 

hidratos de carbono 

Café, Cereais, Gérmen 
de Trigo, Tofu, Carne 
de porco, Presunto, 

Abacate, alguns 
Peixes e Grãos 

Precursor: Tirosina, fenilalanina 

Noradrenalina
(NA) 

TPM, ↓concentração e memória, 
↓Cortisol, Obesidade Exaustão após 

stresse crónico (Fadiga adrenal) 

Paixão, Excitação, Euforia, 
Stresse, HTA, Obesidade, 

Resistência à insulina, 
Pânico, Enfartes, Trombose  

 

Adrenalina 
(AD) 

Comprometimento do SNA 
(orgãos) 

Hiperatividade, Ansiedade, 
Stresse, Medo, Fobias 

Açucares simples 
levam a produção 

excessiva AD 

Feniletilamina 
(PEA) 

Baixa estimulação do sistema 
límbico, Depressão, Rejeição 

Amar  
HTA, Taquicardia 

Chocolate 

Precursor: Fenilalanina 
Como co-fatores para produção endogena: Vitamina B6 / feromonas 

Ácido gama 
aminobutírico 

 
(GABA)  

 

Tremores, ondas de calor, 
taquicardia, mãos frias, desejo de 

carbohidratos, odores e sabores não 
usuais, Mal-estar, Stress 

Ansiedade, Insónia, níveis 
de catecolaminas 

aumentados, comedor 
compulsivo 

Banana, Arroz, Fruta 
cítrica, Brócolos, 

Lentilha 

Precursor do GABA: Teanina, glutamina e taurina (o GABA não atravessa a BHE) 

Acetilcolina 
(ACh) 

Comprometimento do sist nervoso 
central (SNC) e somático (SNS) 
(músculos) e do SNA (orgãos) e  

Deficit de memória e aprendizagem 

Paralisia   

Endorfinas 
‘Neurotransmissor da felicidade’. Produzem bem-estar. São libertados com exerc. físico, 
ingestão chocolate, música, gargalhadas, orgasmo, amor e medo. Inibem a sensação dor.  
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De facto, mesmo quando é possível demonstrar a relação entre níveis de um determinado 

neurotransmissor e a ativação de um processo, isso não significa que esse 

neurotransmissor seja o único relevante para esse processo ou, menos ainda, que seja essa 

a sua única função. (Ribeiro Claro, 2015) 

O exemplo da serotonina é ilustrativo disso, pela sua ação excitatória e inibitória em alguns 

casos. A serotonina tem sido associada ao “estado de espírito” positivo e há indícios fortes 

que relacionam os baixos níveis de serotonina no cérebro com estados de tristeza e 

depressão. Por isso é que existem antidepressivos cuja ação é aumentar a disponibilidade 

de serotonina livre na zona das sinapses. O Prozac funciona deste modo, bloqueando o 

sistema de recolha da serotonina libertada nas sinapses e prolongando a duração do seu 

efeito. No entanto, a serotonina aparece também associada a processos tão diversos como 

o apetite, o sono, a excitação sexual, o desenvolvimento da confiança interpessoal, etc. 

Entrando agora no outro dialeto: o sistema endócrino com as suas “hormonas”, uma das 

características que logo se destaca é que, ao contrário dos neurotransmissores, a sua 

atividade não se limita à vizinhança da célula onde são fabricadas, podendo circular por 

todo o organismo através da corrente sanguínea. São produzidas maioritariamente por 

glândulas e a sua função é regular (estimular ou inibir) outros órgãos ou tecidos. Contudo, 

há várias hormonas que são também neurotransmissores, ou seja, podem também ser 

libertadas nas sinapses, tendo assim papéis distintos, de acordo com o local de atuação. 

Um exemplo bem descrito na literatura académica – e, também, bastante popularizado em 

publicações de divulgação científica – é o da oxitocina (Fig. 3): como hormona, atua sobre 

o útero feminino no desencadear do trabalho de parto e induz a produção de leite; e como 

neurotransmissor é sintetizada pelo hipotálamo e utilizada pelas células cerebrais para 

veicular sentimentos de afeição entre outros efeitos que irei falar mais adiante. 

 

 

 

 

Fig. 3: Molécula da Oxitocina. Pela sua complexidade já pode ser chamada de pequena proteína. 
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O sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso constituem os sistemas de 

integração do corpo, mantendo a Homeostasia. Ao contrário dos microrganismos 

unicelulares, todos os organismos com um conjunto de células (pluricelulares) como é o 

caso dos mamíferos, precisam de sistemas que promovam integração e coordenação dos 

vários grupos de células e órgãos. (Silbernagl & Despopoulos, 2003) O sistema imune 

apesar de ser muito importante na coordenação da defesa e da proteção das condições 

necessárias à vida, infelizmente não vai ser tratado nesta dissertação. 

 As glândulas endócrinas, através da secreção das hormonas, são responsáveis pelo 

crescimento, funcionamento e regulação de vários órgãos, incluindo a maioria das 

características morfológicas masculinas e femininas, bem como influem em algumas das 

características de comportamento. Assim dizemos que as hormonas são responsáveis pela 

manutenção da homeostasia, isto é, do equilíbrio e funcionamento do organismo animal. 

De seguida, irei abordar algumas hormonas com maior relevo no âmbito deste estudo. 

Oxitocina 

Para além das referidas funções no parto e na produção de leite, a oxitocina está associada 

ao sentimento de vínculo, contribuindo para uniões sociais, incluindo mãe-filho, homem-

mulher, e também diminuindo a desconfiança e hostilidade com pessoas desconhecidas. 

Como facilitadora de interação com ‘os outros’ foi designada de “hormona do abraço”. Tem 

sido evidenciada como capaz de promover o altruísmo. No entanto, em estudos onde a sua 

aplicação intranasal foi usada em homens, os resultados não foram muito animadores. 

Parece provocar um aumento de um comportamento social competitivo, bem como inveja 

e schadenfreude (satisfação perante o infortúnio dos outros) que não vem no sentido do 

altruísmo observado em outros estudos anteriores. Ver “O paradoxo da oxitocina” 

(Bethlehem, Baron-Cohen, van Honk, Auyeung, & Bos, 2014) 

Vasopressina (ADH) ♀ e ♂ 

É quimicamente semelhante à oxitocina mas com funções da regulação e homeostasia da 

pressão arterial (manter os fluidos orgânicos adequados à vida). No entanto, em estudos 

com mamíferos, a vasopressina tem revelado influência no comportamento monogâmico 

dos machos, sendo por isso apelidada de “hormona da fidelidade”.   
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Testosterona ♀ e ♂ 

Valores baixos de testosterona levam à diminuição de massa muscular e da líbido em 

ambos os sexos. De referir que no caso do homem, muito se atribuiu à testosterona a boa 

performance sexual, quando ela intervém apenas numa parcela de todo o processo, ou seja, 

na fase do desejo (juntamente com a dopamina). A ereção é da responsabilidade da 

acetilcolina e do óxido nítrico (onde atua o Viagra®) e o orgasmo é da responsabilidade da 

adrenalina e da oxitocina. Além disso, para a testosterona ser ativa, precisa de ser 

transformada em 5DHT sendo precisas para isso enzimas e zinco. O stresse faz diminuir 

não só a quantidade de testosterona total mas também de zinco, que a ativa. 

Estrogénios ♀ 

Estão diminuídos após a menopausa. Por serem vasomotores e lubrificantes, a sua ausência 

produz pele seca e diminuição da lubrificação vaginal, para além dos suores e taquicardia. 

O excesso de estrogénios (ex. uso da pílula) pode estar relacionado com a falta de libido 

em algumas mulheres também por diminuição da testosterona ativa (mas neste caso, por 

aumento da SHBG – sex hormone binding globin).  

Progesterona ♀ 

O ciclo de produção tem uma queda mesmo antes da menstruação produzindo a retenção 

de água e sal e os efeitos no humor conhecidos como TPM. A progesterona naturalmente 

decresce após os 40 anos (mesmo antes da menopausa) exacerbando os sintomas descritos.  

Melatonina ♀ e ♂ 

A melatonina é um marcador estável dos ritmos circadianos e é uma neuro-hormona 

sintetizada na glândula pineal a partir do seu precursor (serotonina) em condições de 

escuridão. Relativamente ao seu padrão de secreção, os níveis de melatonina são baixos 

durante o dia, aumentam quando a luz diminui e se inicia o período de escuridão, e 

atingem o seu pico a meio da noite, voltando depois a diminuir até ao final do período de 

escuridão. Desta forma, a secreção de melatonina é inibida pela luz. A melatonina é 

essencial para o controlo do humor e do comportamento pois é um fator regulador do 

ritmo e envolvida na regulação do sono (os sonâmbulos têm pouca melatonina), tendo 

também algum efeito antidepressivo. (Almeida, 2016) 
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Cortisol ♀ e ♂ 

É conhecida como a “hormona do stresse” porque tem sido associada a vários estudos onde 

se comprova a sua elevação como meio de adequar o organismo a situações de stresse. Tal 

como a melatonina, o cortisol também tem um ritmo circadiano de produção. Este ritmo 

caracteriza-se por concentrações cada vez maiores durante o sono que têm um pico de 

secreção 30-45 minutos após o acordar para depois começar a decair até ao deitar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.4 Ritmo circadiano do Cortisol                                              Fig. 5. Comparação ao ritmo da Melatonina 

 

Este aumento rápido de manhã (CAR – cortisol awakening response) ainda está pouco 

entendido. Pensa-se estar relacionado com vários fatores, incluindo os níveis de 

luminosidade do ambiente de manhã, horas do despertar, jejum prolongado, antecipação 

de excesso de trabalho, experiências negativas durante o dia anterior e também com a 

ovulação e ciclo menstrual. Indivíduos com depressão grave, stresse crónico e ansiedade 

demonstram CAR mais baixos. O cortisol é produzido na glândula suprarrenal através do 

estímulo da hipófise que secreta ACTH (hormona adrenocorticotrófica) que percorre a 

circulação sanguínea até chegar às glândulas que estão por cima do rim. Mas para o ACTH 

ser libertado houve um mediador cerebral anterior (CRH) produzido pelo Hipotálamo, que 

deu ordem à hipófise para libertar ACTH. A isto dá-se o nome de regulação pelo eixo 

hipotálamo-hipofisário-suprarrenal ou eixo HPA (Hypothalamic-pituitary-adrenocortical) 

Em situações de stresse pontual (ex. exame, apresentação, etc) ou de stresse fisiológico (ex. 

hipoglicémia, febre, traumas, cirurgias, dor, exercício físico violento, etc) este eixo ativa a 

produção de cortisol que ajuda na adequação do organismo a estas condições menos 

favoráveis. No entanto, em situações de stresse prolongado os efeitos do cortisol passam a 

ser exagerados e por isso menos apropriados. Como sintomas importantes consequentes 

do aumento continuado do cortisol (hipercortisolémia) temos: 
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Tensão arterial aumentada, hiperglicemia, disfunção erétil, diminuição da imunidade 

celular, ação anti-inflamatória com aumento da predisposição a infeções. O cortisol 

aumentado de forma crónica induz as mesmas consequências no organismo que o uso 

continuado de corticosteroides (perda massa muscular, hiperglicémia, ↓defesas, etc.) 

Aqui será importante referir que esta função anti-inflamatória que o excesso de cortisol 

produz vai levar a uma frenação acentuada do sistema imunitário, daí que muitas infeções 

possam surgir após um período de grande stresse ou nos casos de stresse pós-traumático 

(falecimento de um ente querido, fim de uma relação, etc.). Da mesma forma, sendo a 

patologia oncológica um sinal de diminuição de ‘defesas do organismo’ poderá ter relevo 

o estudo de eventuais correlações entre esta condição e o aparecimento de certos tumores. 

Os níveis muito diminuídos do cortisol (hipocortisolémia) também causam sintomas 

menos agradáveis nomeadamente: humor deprimido, ansiedade, irritabilidade e Craving 

por açúcar e sal. Em ambos os casos (cortisol muito alto e muito baixo) haverá tendência 

a insónia, fadiga, aumento de peso e diminuição da líbido. 

DHEA ♀ e ♂  

A dehidroepiandrosterona (DHEA), libertada simultaneamente com o cortisol, em 

resposta ao stresse, pode aumentar a resistência ao stresse, ao proteger contra as lesões 

neuronais, induzidas pelos corticoesteróides, particularmente no hipocampo, resultantes 

da atividade prolongada do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal (Morfin & Starka, 2001). 

Maiores valores do ratio sulfato de DHEA/cortisol durante o stresse podem ser protetores 

em indivíduos saudáveis (Yehuda, Brand, Golier & Yang, 2006). Está também associada à 

manutenção do sono nas últimas horas antes de acordar. 

Feromonas  ♀ e ♂ 

As feromonas são substâncias químicas que, disseminadas entre seres de uma mesma 

espécie, promovem reações específicas nos indivíduos. Apesar de não serem hormonas que 

sejam produzidas e circulem no próprio organismo que as produziu são capazes de suscitar 

respostas de tipo fisiológico e/ou comportamental em outros membros que estejam num 

determinado raio do espaço ocupado pelo emissor. O recetor mais frequente é o olfato.  
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A atividade do sistema endócrino é regulada por comandos cerebrais que se organizam por 

mecanismos de "feedback” ou retro-controlo ou retro-alimentação. O "feedback" é 

denominado "feedback negativo" quando a concentração da hormona secretada por uma 

glândula atinge uma concentração acima do necessário, dando ela própria (hormona) sinal 

para a necessidade de interrupção da sua secreção com a consequente cessação deste 

circuito de ação. O "feedback" é denominado "feedback positivo" quando a sua 

concentração é baixa e há necessidade de estimular a glândula a segregar mais hormona 

para que uma determinada atividade fisiológica possa ser desenvolvida. 

∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

E assim, o fluxo interno das hormonas ocorre maioritariamente pela dança entre ativação 

e inibição da sua produção com grande responsabilidade e sentido de dever vital. Neste 

equilíbrio dinâmico a vida acontece dentro de nós, sem necessidade de interferências 

externas nem mecanismos conscientes de ação. A sabedoria celular é soberana e tudo se 

ajusta para que o resultado final seja sempre a manutenção da Vida. 

Mas, se assim é, então porque ocorrem as desregulações?  

Porque se assiste a processos de excesso ou escassez de produção destes mediadores 

endógenos sem que a dita Homeostasia consiga resolver?    

A resposta poderá ter uma componente genética, ambiental, imunitária, nutricional e 

comportamental mas, fazendo jus ao meu propósito de simplificação, afirmo com toda a 

audácia científica: Uma das principais razões é porque o cérebro é demasiado vulnerável 

às emoções e aos sentimentos derivados das emoções de que falaremos adiante. E a partir 

daí toda a sua regulação fica condicionada. Nesta orquestra fisiológica o “maestro” 

(cérebro) continua a comandar mas a “música” (mediadores endógenos) poderá ser menos 

harmoniosa. E os “instrumentos” (orgãos e tecidos) ressentem-se.  
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2.2 Qual a neurobiologia das Emoções? 

Sem qualquer exceção, homens e mulheres de todas as idades, de todas as culturas, de 

todos os graus de instrução e de todos os níveis económicos têm emoções, estão atentos 

às emoções dos outros, cultivam passatempos que manipulam as suas próprias emoções, e 

governam as suas vidas, em grande parte, pela procura de uma emoção, a felicidade, e pelo 

evitar das emoções desagradáveis. (Damásio, 2000) 

Nos finais do séc. XIX, Charles Darwin, William James e Sigmund Freud escreveram 

profusamente sobre vários aspetos da emoção e deram-lhe um lugar privilegiado no 

discurso científico. Porém, durante o séc. XX e até muito recentemente, tanto as 

neurociências como as ciências cognitivas comportaram-se de forma pouco amigável com 

as emoções. Dada a magnitude dos temas ligados à emoção e ao sentimento, poder-se-ia 

esperar que tanto a filosofia como as ciências da mente e do cérebro se tivessem dedicado 

a este estudo, no entanto, a emoção não foi digna de crédito nos laboratórios. Era 

demasiado subjetiva, fugidia e vadia, em oposição à razão consensualmente aceite como a 

mais extraordinária capacidade humana. Até então a razão era encarada como totalmente 

independente da emoção, sendo esta vista como remanescências de estádios anteriores da 

evolução. A emoção não era racional. E consequentemente estudá-la também não o era. 

Nos últimos anos, uma nova geração de cientistas, apaixonados pelo tema das emoções e 

aproveitando-se das novas técnicas de imagem cerebral (RMN e PET), transformaram a 

forma como a emoção era vista no segmento académico da neurociência. Esta dignificação 

das emoções abriu espaço para a sua integração no sistema de regulação do organismo. 

Hoje sabe-se que a redução seletiva da emoção é tão prejudicial para a racionalidade como 

a emoção excessiva. (Damásio, 2000) 

Sendo a emoção uma característica que também está presente nos outros animais, no caso 

humano, parece ter uma componente mais elaborada associada às ideias, aos valores, aos 

princípios e aos juízos complexos que só os seres humanos podem ter. Basta observar a 

emoção de ver cumprida a justiça, ao deleite de ler um poema de Fernando Pessoa, ao 

prazer de ouvir Dulce Pontes numa obra de Ennio Morricone. A emoção humana pode até 

ser desencadeada por música barata e cinema de má qualidade, cujos poderes nunca 

devem ser subestimados. O impacto humano destas potenciais causas de emoção depende 
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dos sentimentos gerados por essa emoção. É através dos sentimentos (que são dirigidos 

para o interior e são privados) que as emoções (que são dirigidas para o exterior e são 

públicas) iniciam o seu impacto na mente. O impacto, para ser completo e duradouro, 

ocorre quando os sentimentos se tornam conscientes. Para Antonio Damásio (Damásio, 

2000) existem então 3 fases num contínuo: estado de emoção (desencadeado e executado 

maioritariamente de forma não consciente), estado do sentimento (que pode ser 

representado de forma não consciente) e por fim o estado do sentimento tornado 

consciente, isto é, conhecido pelo organismo que experimenta tanto a emoção como o 

sentimento. Estas distinções tornaram-se muito úteis não só para a neurociência mas para 

todos quantos se debruçam sobre este tema e se deparam com uma vasta panóplia de 

opiniões acerca do que são conceitos como emoção e sentimento.  

Segundo um outro neurocientista, Pedro Calabrez, as emoções são uma forma inteligente 

que a natureza arranjou de fazer com que um ser vivo possa agir sem perder tempo, 

gerando comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. 

(Calabrez, 2016). É um programa de ação que gerencia alterações em todo o corpo de forma 

automática. Ninguém decide ter medo, ou apaixonar-se, ou “desligar” a tristeza. Parece 

racionalmente interessante que pudéssemos ter controlo das nossas emoções e assim 

evitar apaixonarmo-nos pelas “pessoas erradas” ou não ter uma descarga intestinal quando 

estamos à espera de entrar num exame, mas do ponto de vista biológico seria um desastre. 

As emoções existem prioritariamente para garantir a nossa sobrevivência. A eficácia da 

emoção deriva justamente de ela estar fora do nosso controlo. O Medo faz-nos fugir de um 

local onde ouvimos tiros em vez de ficarmos a ver o que se passa, com a curiosidade que 

nos caracteriza, correndo o risco do atirador ainda ter balas disponíveis para nos atingir.  

As emoções são sempre associadas a estímulos, que podem ser externos, como escutar o 

som de uma arma de fogo como referi, ver uma pessoa que amamos de repente, ou então 

podem ser estímulos que derivem de conteúdos mentais, ou seja, as ideias também podem 

ser capazes de provocar emoções. Se neste momento que está a ler este texto decidir parar 

e pensar em alguém que o ofendeu, está automaticamente a provocar uma reação 

emocional com toda a química endógena associada. Da mesma forma, bastará lembrar-se 

de uma memória boa, num momento de grande prazer e alegria para promover uma 

resposta emocional no organismo. Hum! Façamos isso nos próximos dois minutos … 
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 As emoções existem numa ampla escala de valências de acordo com o efeito que produzem 

em nós. Chamaremos de valência positiva quando conduzem comportamentos de 

aproximação e de valência negativa quando impelem comportamentos de fuga, 

afastamento ou ataque. Nessa escala de valências muitas das emoções vão ser impercetíveis 

para nós, no entanto, toda a maquinaria endógena está sendo desencadeada para dar 

resposta, influenciando muitos comportamentos diariamente, sem que tenhamos 

consciência disso. Mas muitos dos efeitos das emoções são percetíveis e todos já os 

sentimos e já observamos nos outros. Os músculos da face adotando configurações 

características de alegria, de tristeza ou de medo; a pele do rosto a ficar pálida como reação 

a uma má notícia, mãos húmidas na ansiedade, ritmo cardíaco acelerado no orgulho, 

abrandamento ou quase paragem do coração no terror. Internamente muitos mediadores 

estão sendo libertados para que isso aconteça, modificando o perfil bioquímico do 

organismo e transformando temporariamente o modo como muitos circuitos neuronais 

funcionam, como a adrenalina, a serotonina, o cortisol, endorfinas, oxitocina etc.    

O inverso também é possível, ou seja, uma modificação temporária no perfil químico 

endógeno, provocado por uma alteração no seu estado de saúde, na dieta, no ciclo 

hormonal (ex. TPM nas mulheres), poder induzir emoções. 

O sistema que está diretamente associado ao processamento das emoções foi chamado de 

sistema límbico e atualmente é denominado sistema das emoções por abranger outras 

estruturas como o tálamo, e o córtex pré-frontal, que apesar de não estarem diretamente 

envolvidas na emoção têm conexão com os seus mecanismos subjacentes. (Fig.4/5 e Tab.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Estruturas do sistema de emoções        Fig. 5 Sistema límbico proposto por Joseph Papez  (1937) 
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Estrutura 

Funções das Estruturas Cerebrais específicas 

 correlacionadas com a Emoção  

Giro do 

cíngulo 

Está intimamente relacionado à depressão, à ansiedade e à agressividade, 
observando-se, em humanos, lentidão mental em casos de lesão dessa 
estrutura. Auxilia na determinação dos conteúdos da memória, observando-
se significativo aumento de sua atividade quando as pessoas recorrem à 
mentira.  

Giro para-

hipocampal 

Apresenta-se intimamente relacionado ao armazenamento da memória; 
Lesões nesta área produzem amnésia retrógrada isolada, com preservação da 
capacidade de armazenar novas memórias explícitas. 

Hipotálamo Segundo Papez, essa estrutura constituiria o segmento central do SL, 
relacionando-se às diversas áreas límbicas e encefálicas. Tanto a estimulação 
quanto a inibição hipotalâmica têm efeitos profundos sobre as emoções e o 
comportamento de animais, incluindo o homem. A estimulação do 
hipotálamo lateral induz a sede, fome e aumenta o nível geral de atividade 
do animal, algumas vezes levando-o à fúria e/ou à luta. Já a estimulação do 
núcleo ventromedial provoca situação contrária, ou seja, sensação de 
saciedade, redução da ingestão alimentar e tranquilidade. A estimulação dos 
núcleos periventriculares costuma acarretar medo e reações de punição. O 
impulso sexual pode ser estimulado principalmente nas porções mais 
anteriores e posteriores do hipotálamo.  

Tálamo As funções mais conhecidas relacionam-se com sensibilidade, motricidade, 
comportamento emocional e ativação do córtex cerebral 

Hipocampo O hipocampo exerce importantes funções relacionadas ao comportamento 
e à memória. Pessoas submetidas à remoção bilateral dos hipocampos 
conseguem aceder a memória aprendida, mas não conseguem aprender 
qualquer informação nova. Essa área também está integrada à tomada de 
decisões, pois quando o hipocampo interpreta um sinal neuronal como 
importante, provavelmente essa informação será armazenada na memória. 
Recentemente demonstrou-se a relação do hipocampo com o sistema 
imunológico, identificando que sua integridade é fundamental para a 
normalidade da resposta imune, bem como a interação da memória com os 
níveis de interleucinas (IL-1 e IL-2). O hipocampo não é, atualmente, 
considerado parte crucial dos sistemas neurobiológicos das emoções. 

Amígdala É ativada em situações com marcante significado emocional, como 
encontros agressivos ou de natureza sexual; está também relacionada aos 
aprendizados emocionais e ao armazenamento de memórias afetivas. 
Responsável pela formação da associação entre estímulos e recompensas. 

 

 

 

Tabela 2. Principais estruturas cerebrais intervenientes na emoção e suas funções 
correlacionadas.       SL – Sistema Límbico 
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Estrutura 

Funções das Estruturas Cerebrais específicas 

 correlacionadas com a Emoção  

Septo O septo relaciona-se à raiva, ao prazer e ao controle neurovegetativo. 
Demonstrou-se, em animais, que o comprometimento bilateral da área 
septal provoca “raiva septal”, caracterizada por hiperatividade emocional, 
ferocidade e ira diante de situações que geralmente não alteram o 
comportamento animal. Pode-se observar alteração na pressão arterial e do 
ritmo respiratório quando a área septal é estimulada. Experiências de auto-
estimulação realizadas em ratos permitiram a localização de “áreas de 
prazer” no cérebro; dentre as áreas estimuladas com mais frequência 
destacam-se a área septal e as regiões percorridas pelo feixe prosencefálico 
medial. Essa hipótese foi, em parte, confirmada em humanos. 

Área 

pré-frontal 

A área pré-frontal vem sendo considerada a “sede” da personalidade. Ainda 
há muitas especulações em torno dessa região, mas, por meio da 
interpretação de dados experimentais e clínicos, nota-se que essa estrutura 
participa na tomada de decisões e na adoção de estratégias comportamentais 
mais adequadas à situação física e social; Parece estar relacionada à 
capacidade de seguir sequências ordenadas de pensamentos e a modalidades 
de controlo do comportamento emocional 

Cerebelo Atualmente tem-se reconhecido que este órgão tem funções mais amplas do 
que as puramente motoras, atuando em diversos processos cognitivos. O 
dano cerebelar está associado a disfunções em tarefas executivas, de 
aprendizagem, memória processual e declarativa, processamento de 
linguagem e funções visuais e espaciais, além de disfunções na personalidade, 
no afeto e na cognição. A hipótese que deriva do modelo anatómico é que o 
rompimento do circuito neural, que conecta o cerebelo com as áreas 
associativas e paralímbicas, impede a modulação cerebelar das funções 
cognitivas relacionadas, provocando alterações nos subsistemas e produzindo 
deficits de conduta. Foi proposto um esquema dos diferentes tipos de 
atividade não-motora que poderiam modular-se por distintas regiões 
cerebelares. No caso da cognição e da emoção, descrevem-se as regiões 
cerebelares mais antigas, como o lóbulo flóculo-nodular, o verme, o núcleo 
fastigial e o núcleo globoso, os quais podem ser considerados equivalentes a 
um cerebelo límbico, sendo responsáveis pelos mecanismos primitivos de 
preservação, como manifestações de luta, emoção, sexualidade e, 
possivelmente, de memória emocional. Os hemisférios laterais cerebelares e 
os núcleos denteados e emboliformes parecem ser responsáveis pela 
modulação do pensamento, planificação, formulação de estratégias, 
aprendizagem, memória e linguagem, características só identificadas nos 
mamíferos. Hoje é visto como um poderoso coordenador, capaz de contribuir 
tanto para as habilidades motoras, quanto sensoriais e cognitivas, graças às 
conexões que estabelece com regiões encefálicas responsáveis pela execução 
dessas funções. 

 Tabela 2. (continuação) Principais estruturas cerebrais intervenientes na emoção e suas 
funções correlacionadas.        
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O ser humano possui uma essência científica e afetiva. Damásio (1994) considera que há 

uma interação corpo-mente-emoção. E as emoções têm repercussões em toda a estrutura 

física — no sistema endócrino, nos aparelhos digestivo, cardiovascular e músculo-

esquelético, no sistema nervoso, nos órgãos sexuais, na cadeia genética, no genoma, pois, 

direta ou indiretamente, todo o corpo humano está sujeito aos afetos. O que ouvimos, o 

que pensamos, o que sentimos, as pessoas, os objetos, enfim, tudo e todos ao nosso redor 

produzem uma forma de afetividade. Por outro lado, quem sente profundamente, como é 

o caso dos artistas, dos místicos, dos alternativos, muitas vezes até prescinde do raciocínio 

lógico. (Schmidek & Cantos, 2008) 

As emoções mais “primitivas” estudadas pelos neurofisiologistas – com a finalidade de 

estabelecer suas relações com o funcionamento cerebral – são a sensação de recompensa 

(prazer, satisfação) e de punição (desgosto, aversão), tendo sido para cada uma delas 

caracterizado um circuito encefálico específico. (Esperidião, et al., 2008)  

O sorriso espontâneo originado por um prazer genuíno ou um soluçar espontâneo causado 

por uma mágoa verdadeira são executados por estruturas cerebrais localizadas nas zonas 

mais profundas do ancestral tronco cerebral, sob controlo da região do cíngulo. É por essa 

razão que são tão difíceis de imitar ou representar. Daí que, para a maioria de nós (não-

atores), as emoções sejam um bom barómetro do estado anímico. 

Foram definidos 6 tipos de emoções ditas primárias ou universais: alegria, tristeza, medo, 

cólera (raiva), aversão e surpresa. Outros comportamentos foram sendo chamados de 

emoções secundárias ou sociais: a vergonha, o ciúme, a culpa e o orgulho. Para além destes, 

existem ainda as emoções de fundo: Bem-estar, Mal-estar, Calma, Tensão. O rótulo de 

emoção tem sido ainda aplicado a impulsos, motivações e estados de dor e de prazer. 

 

ALEGRIA 

A indução de alegria, nos estudos efetuados por resposta à identificação de expressões 

faciais de felicidade, à visualização de imagens agradáveis e/ou à indução de recordações 

de felicidade, prazer sexual e estimulação competitiva bem-sucedida, provocou a ativação 

dos gânglios basais que por sua vez recebem uma rica inervação de neurônios 
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dopaminérgicos do sistema mesolímbico - intimamente relacionados à geração do prazer 

– e do sistema dopaminérgico do núcleo estriado ventral. A dopamina age de modo 

independente – utilizando receptores opióides e GABAérgicos no estriado ventral, na 

amígdala e no córtex orbitofrontal – algo relacionado a estados afetivos (como prazer 

sensorial), enquanto outros neuropeptídeos (como a serotonina) estão envolvidos na 

geração da sensação de satisfação por meio de mecanismos homeostáticos.  

 

MEDO 

As relações entre a amígdala e o hipotálamo estão intimamente ligadas às sensações de 

medo e raiva. A amígdala é responsável pela deteção, geração e manutenção das emoções 

relacionadas ao medo, bem como pelo reconhecimento de expressões faciais de medo e 

coordenação de respostas apropriadas à ameaça e ao perigo. É nessa zona que se associa 

os estados de vigilância ou atenção aumentada, ansiedade e medo. A amígdala é uma 

estrutura que exerce ligação essencial entre as áreas do córtex cerebral, recebendo 

informações de todos os sistemas sensoriais, relacionados com a libertação das hormonas 

de stresse das glândulas hipófise e supra-renal. Aqui estou a falar sobretudo da adrenalina 

e do cortisol.  

 

RAIVA 

Hoje sabe-se que o hipotálamo posterior está envolvido na expressão de raiva e 

agressividade, enquanto o telencéfalo terá efeitos inibitórios sobre esse comportamento. 

Mas a raiva, assim como o medo, é uma emoção relacionada às funções da amígdala, em 

decorrência de conexões com o hipotálamo e outras estruturas. Há estudos envolvendo a 

participação de neurotransmissores na modulação da raiva e agressão. A serotonina é um 

dos neurotransmissores implicados nessa regulação, o que pode ser facilmente sugerido, 

uma vez que se conhece a localização de neurônios serotoninérgicos na rafe do tronco 

encefálico, no feixe prosencefálico medial, no hipotálamo e em outras estruturas límbicas 

associadas. A raiva parece ser modulada principalmente por intermédio dos sistemas 

dopaminérgico e glutamatérgico, uma vez que antidepressivos dopaminérgicos e 
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psicoestimulantes são potencializadores da raiva mas, pelo contrário, os antipsicóticos e 

estabilizadores do humor podem exercer efeitos depressores sobre a raiva. Portanto, 

escusado será dizer, que podemos estar a resolver uma depressão estimulando a violência, 

daí a importância da correta escolha de fármacos quando se fala em depressão.  

 

TRISTEZA 

A tristeza e a depressão podem ser vistas como estadios de um mesmo processo – a 

primeira considerada “fisiológica”, e a segunda, “patológica” – estando, por conta disso, 

relacionadas em termos neurofisiológicos. É cada vez mais frequente a descrição da 

correlação entre disfunções emocionais e prejuízos das funções neurocognitivas. De fato, 

a depressão associa-se a deficits em áreas estratégicas do cérebro, incluindo regiões 

límbicas. Não obstante os fatores emocionais relacionados, há vários determinantes 

biológicos implicados no seu desenvolvimento; observam-se alterações não só no sistema 

nervoso e endócrino como também no sistema imune (imunológico). Estudos 

contemporâneos demonstraram que a indução da tristeza relaciona-se com uma ativação 

de regiões límbicas (porção giro do cíngulo), desativação cortical (córtex pré-frontal) e 

diminuição do metabolismo da glicose. (Machado-Vieira R, 2005)  

Para finalizar este tópico pode-se dizer que, de uma forma genérica, as informações 

chegam ao cérebro e percorrem um determinado trajeto ao longo do qual são processadas. 

Em seguida, direcionam-se para as estruturas límbicas e paralímbicas, pelo circuito de 

Papez, ou por outras vias, para adquirirem significado emocional, dirigindo-se, ato 

contínuo, para determinadas regiões do córtex cerebral, permitindo que sejam tomadas 

decisões e desencadeadas ações – processos relacionados com a autonomia, função 

geralmente dependente do córtex frontal ou pré-frontal. 

Um fato que é muito importante relembrar no entendimento das emoções é que são 

predominantemente inconscientes, ou seja, ocorrem a um nível abaixo da nossa perceção. 

Na perspetiva da neurociência, a partir do momento que temos consciência da emoção ela 

vira sentimento, momento esse responsável pela avaliação e/ou interpretação cognitiva 

das emoções. Como demonstrado por Abu-Akel, a integração de ‘carga afetiva’ nos 
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processos cognitivos ocorre, provavelmente, no complexo córtex orbitofrontal / córtex 

pré-frontal, ou seja, o momento que a emoção encontra a razão.  

O ‘sentimento’ não será mais do que o ‘sentimento de uma emoção’, a perceção consciente 

de um ‘programa emocional’. É sempre uma perceção parcial da emoção, isto é, quando eu 

estou com medo, eu não tenho a perceção de que as minhas pupilas estão a dilatar-se, mas 

tenho a perceção que estou com medo porque sei o que significa um tiro de uma pistola e 

sei que com isso eu estou em perigo. Além disso, sinto o meu coração bater mais depressa, 

sinto um frio no estômago, fico pálida, com as mãos e os pés frios.  

Nem todas as emoções viram sentimentos, mas todos os sentimentos têm por base uma 

emoção. E todos, sem exceção, produzem efeitos endógenos de promoção ou inibição da 

libertação de mediadores químicos.  

Sabe-se, com base em diferentes resultados de estudos científicos, que há uma profunda 

integração entre os processos emocionais, os cognitivos e os homeostáticos. Reconhece-se 

que as áreas cerebrais envolvidas no controle motivacional, na cognição e na memória 

fazem conexões com diversos circuitos nervosos, os quais, através de seus 

neurotransmissores, promovem respostas fisiológicas que relacionam o organismo ao meio 

(sistema nervoso somático) e também à inervação de estruturas viscerais (sistema nervoso 

visceral ou vegetativo), importantes à manutenção da constância do meio interno – 

Homeostasia. (Lanotte M, 2005)  

2.4 Stresse, Depressão e Ansiedade. 

Mesmo quando o nosso propósito não é facilitar grupos clínicos, na realidade vão sempre 

chegar às nossas aulas alunos com condições delicadas, diagnosticadas ou não, mas que 

requerem da nossa parte o maior entendimento dos mecanismos fisiológicos e psíquicos 

que subjazem essas condições. Falo sobretudo do stresse, da depressão e da ansiedade que, 

infelizmente, estão largamente difundidas na nossa sociedade. Não querendo ser muito 

exaustiva na descrição, até porque não sou da área, senti necessidade de ir estudar mais 

estes temas, para dotar-me de maiores recursos na integração de algumas vivências e 

partilhas e também para avaliar o impacto neuro-endócrino que estas perturbações têm.  
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De acordo com a décima edição da Classificação Internacional das Doenças da 

Organização Mundial de Saúde (ICD-10, OMS) (Medicode, 2015), as perturbações de 

humor (afetivas), não bipolares, integram: o episódio depressivo (F32), a perturbação 

depressiva recorrente (F33) e as perturbações de humor persistentes (F34). As perturbações 

neuróticas, relacionadas com o stresse e somatoformes incluem as perturbações de 

ansiedade fóbica (F40), outras perturbações de ansiedade (F41), as reações ao stresse grave 

e perturbações de adaptação (F43) e as perturbações somatoformes (hipocondríaco) (F45) 

Stresse: Distingue-se da depressão e da ansiedade, em primeira linha, pela existência de 

um acontecimento particularmente perturbador que desencadeia uma reação aguda, ou 

então uma mudança particularmente marcante na vida do sujeito que comporta 

consequências desagradáveis e duradouras e determinam uma perturbação de adaptação. 

Desde o século XVII, o termo “stress” passou a ser utilizado como estrangeirismo, como 

significado de “aflição”, “adversidade”. Atualmente, esse termo designa um processo de 

reação do organismo por meio de componentes físicos e/ou psicológicos. É uma resposta 

não específica frente a qualquer situação que ameace a homeostasia do indivíduo, gerando 

a necessidade de mobilização para encarar o evento causador do desequilíbrio 

biopsicossocial. De acordo com as suas características individuais, cada pessoa responde 

de maneiras diferentes perante o mesmo agente causador de stresse. Este processo é 

considerado como uma forma de adaptar o organismo a uma condição externa ou interna, 

que esteja alterando a perceção de bem-estar vivenciada pelo sujeito. (Bassols, 2014) Por 

outras palavras, não depende apenas dos sintomas mas sim dos fatores causais, na ausência 

dos quais a perturbação não teria acontecido. Esse fator poderá ser um acontecimento 

stressante ou uma mudança marcante na vida da pessoa, ou mesmo fatores fisiológicos 

como já foi referido (ex. febre, trauma, cirurgia, exercício violento, etc.) 

Na chamada fase de alarme (alerta) é desencadeada uma série de reações fisiológicas para 

a sobrevivência, entre as quais o aumento da pressão arterial e a tensão muscular. Como 

aspeto positivo deste momento temos uma elevação dos níveis de atenção e da velocidade 

de articulação dos pensamentos, para além do aumento da motivação e disponibilidade de 

envolver-se em novos projetos. Quando o stresse tem curta duração, a restauração da 

homeostasia ocorre e o individuo sai da fase de alarme sem complicações para o seu bem-
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estar. No caso do agente causador de stresse ser de longa duração, desenvolve-se a fase de 

resistência, em que a energia adaptativa de reserva é utilizada na tentativa de reequilíbrio. 

Se essa energia for suficiente, a pessoa recupera e sai do processo de stresse. Caso contrário, 

o organismo enfraquece, tornando-se mais vulnerável a doenças. A sintomatologia está 

associada a hipertensão arterial, isolamento social e problemas de memória e atenção. A 

chamada fase de exaustão evidencia-se pela impossibilidade de resistência ao stresse e 

surgimento de patologias orgânicas e psíquicas. Aqui poderemos observar patologias auto-

imunes, doenças cardíacas, síndrome de Burnout, depressão, entre outras. (Bassols, 2014)  

No âmbito académico definiu-se como “eustresse” o limite tolerável de cada individuo e 

como “distresse” quando se ultrapassa a recuperação natural e se assiste a uma diminuição 

das capacidades intelectuais e sociais.  

Enquanto na fase de alarme a molécula protagonista é a adrenalina, é no stresse crónico 

que o cortisol tem maior relevo e se mantém acima dos valores fisiológicos. Exatamente 

porque a sua principal função é a gluconeogénese (conversão das gorduras e proteínas em 

glucose) que é o mecanismo adaptativo do organismo para salvaguar a “alimentação” dos 

órgãos vitais como cérebro, coração e músculos esqueléticos, nos casos de aumento da 

demanda. Na fase de exaustão, assiste-se ao esgotamento da secreção hormonal com uma 

sintomatologia de fadiga crónica, hipoglicémia, hipotensão, tonturas, dores musculares e 

articulares, infeções recorrentes, alergias e asma, ciclos menstruais irregulares, diminuição 

da libido, infertilidade, dores de cabeça, pele seca, palpitações, intolerância ao frio e ao 

calor, ou seja, todos os sintomas de falência da glândula adrenal, onde é produzido o 

cortisol. 

No contexto da disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal, também designado 

por eixo HPA (Hypothalamic-pituitary-adrenocortical), vários mecanismos têm sido 

propostos para a evolução no sentido de estados de baixo cortisol. Um modelo sugere que, 

sob a influência de stresse crónico, a resposta inicial adaptativa de hipercortisolismo, com 

o tempo, transforma-se num estado auto-protetor de hipocortisolismo, em ordem a 

preservar o sistema endócrino-metabólico. Outros mecanismos potenciais de estados de 

hipocortisolismo centralmente induzidos incluem a sub-regulação dos recetores 

pituitários ao fator de libertação da corticotropina (CRH), em resposta a elevações da 

hormona libertadora de corticotropina (ACTH) e à retroalimentação negativa, induzida 
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pelo hipercortisolismo no sistema nervoso central. Estados relativos de hipocortisolismo, 

ou resistência ao cortisol, também podem ocorrer apesar da presença de níveis normais, 

ou mesmo elevados, de cortisol (Edwards & Guilliams, 2010) 

Em situações de stresse, ocorre anulação e comutação da função do córtex pré-frontal para 

a função da amígdala. O córtex pré-frontal tem conexões extensas com outras áreas 

corticais e sub-corticais onde, de forma distinta, estão atribuídas a regulação das emoções 

(ventral e medial) e do pensamento e ação (dorsal e lateral). Numa situação de não-stresse 

podemos assumir que o cérebro orquestra uma regulação inteligente do comportamento, 

pensamento e emoção e os níveis ótimos de catecolaminas (noradrenalina, adrenalina e 

dopamina) são mantidos. Durante o stresse, a orquestração dos padrões de resposta do 

cérebro muda, passando de um modo de regulação lento, pensativo, dependente do córtex 

pré-frontal, para um modo de resposta emocional, reflexo e rápido, dependente da 

amígdala e estruturas subcorticais relacionadas. No stresse crónico os níveis de 

catecolaminas (ex. noradrenalina) também aumentam embora a dopamina se esgote 

entretanto, situação que também ocorre com o uso continuado e elevado de 

corticosteroides. Assiste-se a um comprometimento da memória de trabalho e da 

regulação da atenção. A própria estrutura dos neurónios (dendrites) vai perdendo a sua 

propriedade de sinalização natural por excesso de estimulação noradrenérgica. (Santos 

Belchior Gonçalves, 2015)  

Depressão: caracteriza-se principalmente por uma diminuição do humor, redução da 

energia e diminuição da atividade.  

A perda de autoestima e de motivação está associada à perceção de baixa probabilidade de 

alcançar objetivos de vida que sejam significativos para o indivíduo enquanto pessoa. 

Ocorre um défice de algumas hormonas e neurotransmissores que promovem este quadro 

clínico de apatia e falta de ímpeto vital. De referir que muitos casos de depressão surgem 

por “esgotamento” dos mediadores endógenos, após um período prolongado de stresse na 

descrição referida no tópico anterior (fase de exaustão). Nestes casos a reposição deve ser 

acompanhada por um médico e nutricionista para garantir que todos os mediadores 

possam estar disponíveis e em condições adequadas de armazenamento (ex. vesículas 

sinápticas). 
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A vitamina D está envolvida em inúmeros processos cerebrais incluindo a regulação de 

fatores neurotróficos, a neuroimunomodelação, a neuroproteção, a neuroplasticidade e o 

desenvolvimento cerebral, tornando biologicamente possível que esta vitamina esteja 

associada com a depressão e que a sua suplementação assuma um papel importante no 

tratamento da depressão. Está associada à produção de dopamina e serotonina. A 

irradiação da pele é a fonte de vitamina D mais importante, desde que seja 20-30 min num 

dia de verão pelo menos na pele da cara e braços.  (Almeida, 2016) 

 

 

A perturbação de ansiedade generalizada caracteriza-se por ansiedade generalizada e 

persistente que não ocorre exclusivamente, nem mesmo de modo preferencial, numa 

situação particular. Como sintomas principais estão o nervosismo, as preocupações 

exageradas e o pessimismo. É a 6ª causa de incapacidade, e um fator de risco importante 

para as doenças cardiovasculares. (Stubbs, et al., 2017) 

O tratamento mais frequente para estes distúrbios passa por medicamentos inibidores da 

recaptação da serotonina e noradrenalina o que já nos leva a pensar que a causa estará 

necessariamente ligada a deficiências nestes neurotransmissores. As benzodiazepinas 

(calmantes ou ansiolíticos) também têm sido muito usados para aliviar os sintomas.  

Vários estudos têm sido feitos para minimizar este problema que tem uma prevalência 

cada vez maior em todo o mundo. Alguns estudos referem a importância do exercício físico 

no combate aos sintomas da ansiedade e outros comprovam o sedentarismo como forte 

fator de risco no desenvolvimento de ansiedade e depressão. (Stubbs, et al., 2017) 

 

 

Ansiedade: apresenta-se como uma sensação iminente de perigo, reação a uma ameaça real 

ou imaginária, expressando o conflito psíquico e visando a proteção de um sofrimento maior. 

O medo e a preocupação são emoções frequentes neste distúrbio afetando em grande escala 

a qualidade de vida e o bem-estar de quem vive com esta perturbação 



  A BIODANZA E A FISIOLOGIA DAS EMOÇÕES 

SUSANA AGOSTINHO 41 

CAPÍTULO III : 

Estudo dos níveis de cortisol salivar nos praticantes de Biodanza 

3.1 Introdução 

Como já foi referido no capítulo anterior, o cortisol intervém no mecanismo de adequação 

do organismo a situações de stresse e é por isso usado como marcador biológico em 

estudos que se pretende aferir os níveis de stresse vivenciados. Fazendo uma pesquisa por 

“cortisol salivar” e “stresse” nos motores de busca científicos habituais (ex. Pubmed) 

encontram-se mais de 800 artigos científicos publicados sobre este tema, o que evidencia 

a sua relevância nas investigações no âmbito de stresse e seus mecanismos fisiológicos 

subjacentes. Com este estudo pretendi avaliar o impacto de 10 aulas de Biodanza nos níveis 

de cortisol salivar e fazendo também uma correlação com estados anímicos de cada aluno, 

informação obtida através de questionários preenchidos antes e depois das aulas.  

As aulas propostas para o estudo seguiram a planificação da minha turma de integração 

que estava a iniciar as linhas de vivência, tendo sido feitas 5 aulas de vitalidade (com grande 

componente de resgate de alegria intrínseca) e 5 aulas de sexualidade (com enfoque 

especial na disponibilidade para o prazer e à progressividade do toque e da carícia)  

 

3.2 Materiais e métodos 

Participantes e Amostragem 

Iniciaram o estudo 11 alunos, tendo havido apenas uma desistência que deveu-se a uma 

lesão grave no tornozelo que impediu a aluna de continuar com as aulas de Biodanza. 

Havia apenas um aluno do sexo masculino a participar no estudo. As idades dos 

participantes eram compreendidas entre os 45 e os 65 anos. O estudo teve início a 10 

Outubro e finalizou a 21 Dezembro de 2016. Não houve critérios de exclusão. Os critérios 

de inclusão implicavam o comprometimento de presença em 10 sessões de Biodanza 

seguidas, havendo apenas a possibilidade de faltar uma aula por motivos de força maior, 

tendo sido dada uma aula extra no feriado de 1 Novembro para essa reposição. Por ser um 

período crítico de constipações e infeções respiratórias houve alguns alunos que faltaram 

a uma aula, tendo depois compensado na aula designada para o efeito.  
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O estudo previa a recolha das amostras de saliva e o preenchimento de um inquérito antes 

e depois da aula nesse período de 10 semanas aos 10 alunos em estudo, o que perfez um 

total de 200 amostras (100 pré-aula e 100 pós-aula) e 200 inquéritos (100 pré-aula e 100 pós-

aula). Os inquéritos semanais usados baseavam-se no modelo desenvolvido por Uwe 

Schaarschmidt traduzidos para português. Eram de rápida interpretação e fácil execução, 

tendo sido sugerido o preenchimento sem grande elaboração cognitiva. 

Para além destas recolhas nos dias das aulas houve uma avaliação alargada a 10 Outubro 

(avaliação inicial) e uma avaliação final a 21 Dezembro que pressuponha uma recolha de 5 

amostras ao longo do dia de cada participante de acordo o protocolo de avaliação do ritmo 

circadiano do cortisol e índice de stresse adrenal: 8h00, 9hoo, 14h00, 18h00, 21h00. (Labco, 

2009) Em nenhum destes dias houve prática de Biodanza. Aquando dessa avaliação inicial 

e final foram preenchidos outros inquéritos mais completos, em que os participantes 

levaram para casa para ler com mais atenção e onde eram avaliadas várias escalas de bem-

estar segundo um modelo previsto para a investigação pela Bionet (IBF Science 

Department) facultado pelo Prof. Marcus Stueck e traduzido pela Mafalda Almeida.   

A recolha da saliva foi efetuada para dispositivos próprios utilizando o sistema Salivette© 

e seguindo as indicações estabelecidas para a recolha para esta análise. As amostras foram 

sendo centrifugadas e congeladas à medida que eram colhidas. O seu processamento total 

ocorreu a 23 Dezembro pelo equipamento Cobas e411 usando uma técnica de 

electroquimioluminescência (ECLIA). 

 

 

3.3 Objetivos 

 

A proposta inicial deste estudo foi o de poder responder às seguintes questões: 

1- Quais as alterações nos parâmetros individuais de bem-estar observados no início e no 

final do estudo? 

2- Que efeitos podem ser encontrados nos níveis de cortisol antes e depois das aulas? 

3- Que perspetivas futuras? 
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3.4 Resultados e discussão 

1. Quais as alterações nos parâmetros individuais de bem-estar observados no início e no 

final do estudo? Os resultados dos inquéritos iniciais e finais estão sendo analisados e 

darão espaço a uma publicação científica futuramente, no entanto para já, é possível 

concluir: Com uma relevância estatisticamente significativa (p < 0,08) os participantes no 

final do estudo apresentaram-se mais satisfeitos com a sua vida no seu todo. (Parte E: 

AVEM). Observou-se, também com relevância estatisticamente significativa (p < 0,05), 

uma maior motivação para trabalhar, que julgamos ter a ver com o reforço da vitalidade e 

energia disponível para a ação. Por fim, na questão da satisfação em relação à convivência 

e ao grupo de pessoas que fazem parte, houve uma melhoria estatisticamente significativa 

(p < 0,048) (Parte H: PWI) o que vem reforçar a importância da Biodanza na arte de 

conviver e no desenvolvimento dos potenciais de convivência harmoniosa. No entanto, a 

empatia e o sentido de coerência não apresentaram melhorias estatisticamente 

significativas e pensa-se que teve a ver com o facto de que na vitalidade e na sexualidade o 

enfoque não estar nesses âmbitos. Para além disso, grupo recebeu algumas pessoas novas 

que decidiram iniciar a prática de Biodanza pela sugestão do estudo, o que levou a uma 

nova fase de integração e os mecanismos de vinculação ainda estavam pouco alicerçados. 

2. Que efeitos podem ser encontrados nos níveis de cortisol antes e depois das aulas? 

Os níveis de cortisol foram doseados e o trabalhado estatístico foi feito com as ferramentas 

previstas para uma baixa amostragem (10 participantes) – avaliação de tendências.  

Apesar dos dados ainda estarem a ser analisados para futura integração em estudos na 

Bionet, a primeira conclusão com relevância estatística significativa ( p < 0,043 ) é que as 

aulas de sexualidade produzem melhores resultados na diminuição dos níveis de cortisol 

que as aulas de vitalidade, o que se pode atribuir aos exercícios de contacto e carícia 

promotores dos efeitos endógenos de homeostasia já descritos em bibliografia. 

3. Perspetivas futuras: A investigação pressupõe discussão e aprendizagem e este caso não 

é exceção. Reconhecer que o horário em que se dão as aulas de Biodanza não é o mais 

adequado para avaliar impactos na alteração dos níveis de cortisol, justamente porque a 

essa hora os níveis já são residuais. Além disso, toda a investigação foi desenvolvida sem 

um grupo controlo o que limita a abordagem de correlações e de tratamentos estatísticos. 

Futuramente será pertinente: um aumento do nº de participantes, aumento do período de 

estudo e a escolha de um grupo diurno, para observar melhor as oscilações do cortisol. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existem hoje numerosos conhecimentos sobre as relações entre o sistema nervoso (e 

consequentemente o endócrino) e os modelos de comportamento humano. A Biodanza 

pode ser considerada como um processo integrador na origem de novos modelos de 

comportamento que correspondam às necessidades vitais básicas. As vivências têm a sua 

representação fisiológica no sistema límbico-hipotalâmico. Induz-se uma diminuição 

temporária da função inibitória do córtex cerebral, seja pela suspensão provisória da 

linguagem verbal, seja pelo impedimento momentâneo da atividade visual, seja pelo efeito 

modulador da motricidade voluntária (através de exercícios com movimentos muito 

lentos), de modo a conseguir uma maior expressão dos impulsos límbico-hipotalâmicos. 

Certos efeitos provocados em vivências de Biodanza são análogos àqueles produzidos pela 

ação de alguns neurotransmissores e hormonas, como a estimulação da motivação vital, o 

prazer cenestésico, o erotismo, a indução da tranquilidade. (Toro, Biodanza, 2005)  

Este estudo não se debruçou sobre o sistema nervoso vegetativo (simpático e 

parassimpático), por já haver bastantes conteúdos harmoniosamente integrados na 

estrutura da nossa prática. Mas nunca é demais realçar a genialidade da construção da 

curva da aula, em total ressonância orgânica, permitindo reforçar cada parcela de um 

sistema integrado que pulsa entre a ativação, disponibilidade para a ação, estimulação do 

metabolismo, aumento da circulação e a desaceleração, ativação do nervo vago, dando 

espaço à renovação, ao relaxamento e à depuração permitindo, numa só aula, uma 

sincronicidade absoluta com uma das ideias-chave desta monografia: a Homeostasia. 

Então, como promover uma boa homeostasia? 

Os seres humanos de hoje estão a viver em condições consideravelmente diferentes do 

nosso biótopo natural, mesmo quando comparando com alguns séculos atrás. 

Os estudos comprovam que as mudanças de estilos de vida na história da humanidade são 

consideravelmente mais exuberantes que as mudanças anatómicas, fisiológicas e 

neuronais do organismo humano. O cérebro mantém-se muito idêntico ao que era na 

altura das pinturas rupestres. E com o tanto que temos de assimilar nos dias de hoje, a 

pergunta que se coloca é "Com que condição?”  
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Poderia aqui enumerar uma infinidade de relatos e investigações que referem causas e 

consequências das mais variadas patologias e alterações da homeostasia do organismo 

humano. Poderia também reforçar a importância da componente genética e ambiental na 

condição humana, mas prefiro parafrasear um ilustre professor de Biodanza que tive o 

privilégio de conhecer que diz:  

Comer bem.   Dormir bem.   Amar bem. 

Com esta consciência podemos continuar a caminhar mas ‘fazendo a nossa parte’. Com 

compaixão pelo precioso elemento da natureza que é o corpo humano e que precisa de ser 

atendido nas suas necessidades primárias para ganhar condição para tudo o que HOJE É.     

 
COMER BEM 
 

Seguindo o Princípio Biocêntrico na sua ampla aplicação prática, a Biodanza reforça 

semanalmente a necessidade de cuidar. Vamos dançando, sentindo a leveza das propostas 

e a capacidade de nos colocarmos disponíveis para mais sensações prazerosas e duradouras 

para além dos efeitos imediatos e imensamente rápidos que alguns alimentos nos dão. O 

‘cuidar-me’ como resultado do aumento da minha autoestima / amor-próprio e resgate da 

sacralidade da vida (incluindo a minha). Começamos a perceber as vantagens de uma 

alimentação cuidada quando resgatamos o ânimo e a capacidade de escuta e de interesse 

por essas questões. Progressivamente vamos ganhando condição para desfrutar de 

alimentos mais nutritivos, que infelizmente o nosso paladar não identificava ou 

desvalorizava por estar super-estimulado por açúcares refinados e outros compostos com 

propósitos estritamente comerciais e lucrativos. A prioridade passa a ser nutrir em essência 

 
DORMIR BEM 
 

Falar em vitalidade é também falar em dormir bem. A Biodanza na sua proposta de 

progressividade vai dando pautas para este pulsar entre a ação e o repouso. Exercícios da 

linha de vivência da vitalidade geram disponibilidade para esta tomada de consciência. As 

partilhas vão referindo essa melhoria. Seria aqui importante realçar que este sistema 

pressupõe, mesmo numa fase de aprofundamento, a necessidade fundamental de retornar 

periodicamente ao ciclo base desta linha de vivência. Lembrando que a maioria dos 

processos orgânicos e neuronais são restabelecidos durante o sono. Voilá! 
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AMAR BEM 
 

Somos bombardeados a toda a hora, em “filmes pipoca”, em revistas e em programas de 

televisão imediatistas, com conceitos de amor, relações e projetos dignos de felicidade, que 

nos distraem ou nos causam angústia ou insegurança. Quando amar é tão simples, embora 

possa ser complexo. A Biodanza abre espaço para elevar este conceito a uma dimensão 

numinosa, que não se enxovalha com opiniões, definições ou meros devaneios da razão. O 

Amor está em cada um de nós. “Amar bem” é criar condições para que isso aconteça dentro 

de nós. É a minha capacidade de amar que precisa ficar ampliada. E ampliar é ir além, na 

capacidade de amar e na capacidade de colocar limite às relações tóxicas. Aprender uma 

nova forma de conviver, desfrutando a alegria e o prazer incomparável da partilha e da 

entrega. Ser vulnerável (no sentido amplo de ‘entrega em amor’) passa a ser uma bênção. 

∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

A energia da vida circula em nós e na natureza como um fluxo. Nós, os humanos 

bloqueamos este fluxo, tratamos de permanecer isolados mas, na realidade estamos 

vinculados por uma súbita inteligência telepática cuja natureza é o amor e para qual 

podemos abrir-nos ou fechar-nos. (Toro, Inconsciente Vital e Principio Biocentrico) 

A noção de bem-estar ou de saúde abarca inúmeros campos da esfera da existência. A 

representação da “energia que flui” parece-me bem ampla e bastante expressiva.  

Pretendi com esta monografia agrupar, selecionar, resumir e elaborar conteúdos que 

pudessem reverenciar o que de mais admirável temos: Equilíbrio inato em potencial. Fecho 

os meus olhos e reconheço tudo isso em mim. Não há vilões nesta história. Nem as raivas, 

nem tristezas, nem stresse e muito menos o cortisol. Todos os mediadores em proporções 

adequadas são benéficos. Todas as emoções quando vividas adequadamente não são 

nefastas. Todos os sentimentos (como perceções conscientes da emoção), quando 

elaborados com compaixão por tudo o que é, não se transformam em bloqueios orgânicos.  

Que nos resta então?   

Viver e dançar tudo isso com profunda gratidão à VIDA.  

A Alegria de estar, de ser, de compartilhar. Ressonâncias do cuidado! 
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