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RESUMEN  

Presentan en este trabajo un análisis deenfermedad patologica di cuerpo 

humano y suorigen en la psique, el alma, con sus traumas,inconcientes.  

Enfermedades como hipertensión, cáncer yenfermedades hepaticas, sociedad 

postmodernaque plaga.  

Hacer una investigación bibliográfica, en que granvalor uso teorico sigue vivo, el 

argentino médicopsiquiatra dr. Luis chiozza.  

Analizar la posible curación de enfermedades, conuna nutrición saludable, el uso 

de grasa, la sal y lasuplementación.  

También utilizar bibliografía citando el famosométodo de sinatra por médico dr. 

Stephen sinatra,cito el teorico vivo, brasileño dr. Lair ribeiro.  

Este trabajo muestra que verdaderamente existe lacura habla con la terapia y 

espiritualidad.  

“psicoanálisis" y existe una cura para elalimento, con verdadera sal y aceite de 

coco.  
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También finaliso con aceite, sal, a alimentacion saudavel. 

 

PALABRAS CLAVE: psique, somática, patología, cuerpo,enfermedad, 

hipertensión, suplentação, sal, aceitede coco, espiritualidad, trasplante, 

enfermedad dealzheimer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

Apresento neste trabalho uma analise patologica das enfermidades di corpo 

humano, e sua origem na psiqué, na alma, com seus traumas, inconcientes. 

Doenças como hipertensão, cancer e doenças hepaticas, que assolam a 

sociedade pós-moderna. 

Faço uma pesquisa bibliografica, no qual de grande valor utilizo o teorico ainda 

vivo, o argentino, medico psiquiatra dr. Luis chiozza. 

Analiso tambem a possivel cura das enfermidades, com alimentação saudavel, 

utilização de gordura, sal e suplementação. 

Tambem utilizo bibliografia citando o famoso metodo de sinatra, de autoria do 

medico dr. Stephen sinatra, cito tambem o teorico brasileiro, vivo, dr, lair ribeiro. 
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Apresento a visão holistica , com a terapia e espiritualidade. 

 

Tambem finaliso este trabalho mostra que verdadeiramente existe a cura pela 

fala “psicanalise” e existe a cura pela alimentação, com sal verdadeiro e oleo de 

coco. 

 

PALAVRAS-CHAVE: psiqué, somatica, patologia, corpo, enfermidades, 

hipertensão, suplentação, sal, oleo de coco, espiritualidade, transplante, 

alzeimer, cancer. 
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Neste trabalho, apresento doenças, enfermidades do corpo com origem na alma, 

na psiquê, no trauma sofrido por homens e mulheres que fazem parte deste 

mundo. 

Apresento esta primeira parte no qual utilizei a bibliografia o teórico, médico 

psiquiatra e psicanalista Argentino, Doutor Luís Chiozza pergunta sempre, 

“porque enfermamos?” 

Também utilizo analise do brasil, com alto índice de hipertensão, estresse, 

diabete melitos, câncer, e outras síndromes que afligem a sociedade pós-

moderna como a síndrome de Burnaut, e a síndrome de borderline. 

Diante da estatística base populacional, temos um impressionante diagnostico 

clinico. 

Na segunda parte deste trabalho apresento a suplementação, segundo a 

solução de Sinatra, método desenvolvido pelo médico cardiologista dr. Stephen 

Sinatra, como uma possível prevenção e até mesmo uma cura para as 

enfermidades. Este método é composto por quatro nutrientes. 

Tratamento da insuficiência cardíaca com nutrientes 

Mais energia para o coração! 

Solução de Sinatra tirou pessoas da lista de espera por um transplante 

Desenvolvida a partir de uma combinação poderosa de quatro nutrientes. Assim 

a solução de Sinatra, que leva energia para o coração e ajuda a devolver 

qualidade de vida para quem tem doenças cardíacas. 

 

Elaborada pelo renomado cardiologista norte-americano dr. Stephen Sinatra, a 

fórmula já tirou milhares de pessoas da lista de espera por um transplante. Para 

conseguir esses resultados, são associados magnésio, coenzima q10 (coq10), 

l-carnitina e d-ribose. 
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A “the sinatra solution” integra o conceito de cardiologia metabólica. Trata-se de 

um método testado, aprimorado e aprovado após décadas de estudos feitos por 

dr. Stephen sinatra. 

 

Garantem maior fornecimento de energia para o coração. 

Ajudam a prevenir arritmias cardíacas. 

Contribuem para o metabolismo das gorduras, transportando-as para as 

mitocôndrias, local onde são utilizadas como geradoras de energia. 

Fortalecem o sistema imunológico. 

Combatem os radicais livres. 

São extremamente eficientes no tratamento e na prevenção de doenças 

cardiovasculares. 

Mais força para o seu coração com o poder dos nutrientes, cardiologia 

metabólica aplicada 

 

 

Em seguida apresento a espiritualidade como fator sine quanon no auxílio ao 

tratamento médico. 

O cardiologista e psicoterapeuta Stephen Sinatra revolucionava sua área de 

atuação com uma abordagem holística, que não se limitava a prescrever 

medicamentos: ele compreendia a importância de se conectar com seus 

pacientes e olhá-los além de suas doenças. 

Segundo o cardiologista e psicoterapeuta Stephen Sinatra existem 8 leis que 

eles compartilham vão ampliar sua compreensão sobre a importância da fé, da 

comunhão com a natureza, do resgate do amor-próprio, da positividade, dos 

relacionamentos e da boa alimentação. Além disso, mostram o que podemos 

alcançar quando usamos as lições do céu para curar nossa vida na terra. 
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Apresento também a posição associação mundial de psiquiatria admite 

relevância da espiritualidade nos problemas de saúde. 

A relação entre espiritualidade e saúde já é estudada há algum tempo, mas 

começa a receber cada vez mais atenção tanto do público quanto da 

comunidade científica. 

 

 

 

Em seguida encerro apresentando o óleo de coco, na alimentação saudável. 

cito o grande cardiologista brasileiro, nutrologo, medico, dr. Lair ribeiro. 

No presente estudo, a questão norteadora da revisão integrativa foi revisar a 

literatura no sentido de evidenciar estudos que classificam o óleo de coco como 

Superalimento funcional. Para isso, foram consultadas as bases de dados lilacs 

(literatura latino-americana e do caribe em ciências da saúde), a biblioteca scielo 

(Scientific electronic library online) e Pubmed (national center for biotechnology 

information – ncbi, u.s. national library of medicine) e 

Amazon,independentemente de seu idioma de origem. 

Rico em ácido láurico, que constitui 47% de seu índice de ácidos graxos, o óleo 

de coco tem inúmeras ações terapêuticas comprovadas. Em contato com PH 

ácido (equivalente a 2,0) do estômago, transforma-se em Monolaurina, um 

poderoso Antivirótico, antibacteriano e antifúngico, que não gera resistência, 

nem efeito colateral. A Monolaurina também age contra a ação de parasitas. Em 

uma rápida pesquisa na plataforma Google acadêmico, a palavra “Monolaurin” 

(entre aspas) registra 2.370 resultados. Aliado a esses atributos, o óleo de coco 

é reconhecidamente um potente anti-inflamatório, capaz de reduzir o LDL e 

aumentar o HDL, sem alterar os níveis de colesterol, na maioria dos estudos 

onde o perfil lipídico foi avaliado. Tem efeito antitrombótico e inibe a peroxidação 

lipídica, agindo como antioxidante, devido a sua alta concentração de vitamina e 

e ácido gálico. Esses e outros benefícios são comprovados em artigos e na 
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literatura científica médica, que destacam sua ação na prevenção e no 

tratamento eficaz de diversas patologias, como doença de alzheimer, hiv/aids, 

doenças cardiovasculares, câncer, diabesidade (diabetes + obesidade) e 

infecções. Os corpos cetônicos – incluindo acetona, acetoacetato e 

betahidroxibutirato –, gerados a partir dos tscm do óleo de coco, contribuem 

significativamente para o metabolismo energético do cérebro. Em seu livro, a 

dra. Mary t. Newport1, após tratar seu marido com óleo de coco e tscm, relata 

como a dieta cetogênica auxilia na remissão e cura da doença de Alzheimer, 

resultando em uma regressão importante tanto na sintomatologia motora quanto 

cognitiva. 

Concluo com o sal, sua importância e formas de uso, sal: ingerir ou não ingerir? 

Vilão ou herói? 

Com o uso dos termos “sal”, “sódio”, “pressão alta “e “hipertensão” é possível 

encontrar 17.090 artigos publicados, entre 1966 e 2001, em sites especializados 

na internet (medline)1. Isso mostra a complexidade em resumir e oferecer uma 

versão diferenciada sobre o assunto e seu papel na saúde humana. 
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ANATOMIA PATOLOGICA DO CORPO E DA PSIQUÉ, UMA ANALISE DAS 

DOENÇAS PSICOSOMATICAS E A CURA PELA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

 

CAPITULO I 

PORQUE FICAMOS DOENTES ? O CORPO E A SUA DOENÇA 

Numa tentativa de se abordar as doenças do corpo advindas pelo viés psíquico, 

tentamos essa apresentação, tomando como base a doença oriunda dos 

processos de "culpa inconsciente". Apenas numa tentativa de ampliação para 

nossas reflexões, acrescentaríamos que os processos relativos ao "remorso", 

também estariam na base do processo de "adoecimento". 

 

"Assim é o corpo: um conjunto de lugares nos quais a ordem se mostra 

conflitante"  (Serge Leclaire, em "Desmascarar o Real"). 

 

Na verdade estamos diante da pergunta milenar: "Por que adoecemos?" E como 

ler a doença do corpo na perspectiva da "traição"? 

 

Com relação à primeira questão, foi afirmado por Luís Chiozza: "O homem 

adoece porque oculta a si mesmo a história cujo significado lhe é insuportável. 

Geralmente a sua doença é uma resposta simbólica que tenta 

inconscientemente alterar o significado da história ou, o que é o mesmo, a sua 

conclusão. Em outras palavras, da necessidade de ocultar a indiferença e o 

silêncio da natureza a respeito desse evento que é a vida humana, nasceu a 

fantasia de que ela é um dom divino. Assim, a doença poderia ser interpretada 

como a inserção da morte na vida. A doença se presta a ser vista como caso 

exemplar da insensatez da "justiça divina"; ela é a denúncia do limite da 

misericórdia e do amor de Deus que deve ser remediado de alguma forma. A 

doença é desafio, prova de fogo da fé, e aparece unida à expiação de uma culpa. 
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Dessa forma, então a vida seria um eterno caminho para a redenção, uma vez 

que supostamente teríamos "traído" os ditames da lei divina. 

 

O doente seria um contaminado que pode contagiar, sendo que a doença propõe 

ao doente perguntas extremas sobre o significado da existência. Ao reduzir a 

doença à punição divina, o cristianismo exprime a realidade psicológica, ao 

menos inicialmente, à luz da dinâmica persecutória. 

 

O doente acaba como que sendo expropriado injustificadamente de seu projeto 

de vida. Nada pode ser mais aniquilador para um ser humano do que ser privado 

de sua perspectiva de futuro. A doença se apresenta como sendo uma 

advertência; o doente concretiza o perigo que pesa sobre cada um de nós. O 

corpo que adoece "sai do silêncio". Em decorrência a essa presença inexorável, 

foram criados os mitos do elixir da vida eterna, da pedra filosofal, para se poder 

imaginar uma juventude sem fim. 

 

O órgão doente nos põe, quem sabe pela primeira vez, diante do "perseguidor" 

mais devastador e junto com o seu "progenitor": aquele que hospedamos dentro 

de nós. Pobre daquele que considera a doença unicamente como fato somático: 

há alguma coisa que entrou em crise e essa é a ocasião certa para se lançar um 

pouco de luz sobre a relação complexa que nos liga ao nosso corpo. Sabemos 

que psicologicamente falando, a somatização da doença é uma conseqüência 

da perda de contato com o conflito patogênico, cujo acesso à consciência foi 

impedido. Devemos, enquanto analistas, sempre nos perguntar qual é a "função" 

da doença dentro do aspecto psíquico. 

 

A doença psicossomática aparece quando o nosso nível psicológico é muito 

pouco evoluído, não tem força para exprimir-se em termos simbólicos, atingindo 

o nível mais fraco, o corporal. Pode parecer estranho, mas o mal "nos acusa" 

sempre. É sabido que os estados depressivos produzem enfraquecimento do 

sistema imunológico e expõem o indivíduo às infecções. Aqueles que dificilmente 



10 
 

adoecem possuem um nível psicológico muito elevado, porque conseguem 

traduzir simbolicamente os estados internos sem "mostrá-los" externamente. 

 

Quando se expressa a linguagem do corpo, isso significa que a nossa 

capacidade de enfrentar conflitos é mais primitiva. Então o mal nos acusa, mas 

nos permite ao mesmo tempo, acusar os outros, canalizando uma agressividade 

dirigida para si próprio, e para os outros. Quando alguém adoece na família, esse 

fato é entendido como sendo uma censura tácita a todos; o doente se torna o 

portador do sintoma, aquele que se encarrega de exprimir e, ao mesmo tempo, 

de manter o equilíbrio patológico da família. 

 

A trágica realidade é que o corpo "deve" ceder à doença. Essa realidade é 

simbolizada pelas imagens que retratam pessoas lendo com uma caveira na 

mão, indicando a dramática inseparabilidade e a inelutável co-presença do 

projeto e do seu limite. 

 

Citaremos, agora como uma ilustração do "silêncio" que a doença nos impõe, 

um pequeno trecho de autoria de T. S. Eliot, A Terra Desolada. 

 

Estou com os nervos em frangalhos esta noite. 

 

Sim, em frangalhos. 

 

Fica comigo. 

 

Fala alguma coisa. Por que não falas? Fala. 
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Em que estás pensando? Pensando em que? Em que? 

 

Não sei no que estás pensando. Pensa. 

 

Penso que esse "diálogo" ou mesmo essas "questões", poderiam perfeitamente 

representar um questionamento entre a mente e o corpo adoecido. 

 

Ocorre que o corpo "não pensa", e sim reage neuroanatomofisiologicamente e, 

por não poder pensar, reage através da doença. Daí a necessidade daquilo que 

chamamos em psicanálise, de "psicologizarmos o sintoma ou a sintomatologia" 

que o paciente nos apresenta. Freud foi incansável em se pronunciar, quanto à 

existência de além de um corpo real, um corpo simbólico, de um corpo erógeno 

ou ainda um corpo do desejo. Parece-nos que é sobre essas noção que estudos 

incessantes em Psicossomática estão fundamentados, como, por exemplo, os 

do citado Luís Chiozza e colaboradores do Instituto Weiszaecker. 

 

Como um rápido exemplo dessa psicologização do sintoma, me recordo que 

atendi, certa feita, um paciente que me procurava por sofrer de episódios de 

hipertensão arterial. Nada tendo sido comprovado quanto a qualquer tipo de 

organicidade envolvida na sua sintomatologia. De posse desse diagnóstico 

diferencial sempre indispensável para nós clínicos, passei a me questionar sobre 

quais as possíveis facetas de sua vida presente e pretérita que poderiam estar 

sofrendo de uma "pressão alta". Não demorou para se encontrar, na sua relação 

conjugal, uma situação desse tipo, por onde começamos a trabalhar em seu 

processo de análise. 

 

 

O que é rejeitado ou reprimido pode se manifestar como doença, explica médico 

psicanalista argentino 
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Na visão de Luis Chiozza, o hipertenso, por exemplo, passou por situações de 

humilhação e indignação. 

 

“O que surge primeiro: o raio ou o trovão? Um segue a velocidade da luz, outro, 

a do som. Mas, os dois fazem parte do mesmo fenômeno natural: a chuva. Com 

a doença acontece o mesmo e não se pode afirmar se o mal nasce primeiro na 

mente ou no corpo. Mas ambos estão juntos e fazem parte do mesmo processo”, 

afirmou o médico e psicanalista argentino Luiz Chiozza, em conferência 

realizada no dia 05 de abril (sábado), em São Paulo. 

 

Chiozza apresentou a palestra Por que adoecemos? A história que se oculta no 

corpo, para uma plateia repleta de especialistas, terapeutas e profissionais de 

saúde. A conferência foi realizada no Instituto Sedes Sapientiae. 

 

O psicanalista argentino citou a hipertensão como exemplo para a tese 

psicossomática. De acordo com ele, a diferença entre o “ser” e o “estar” são 

muito importantes quando o paciente descobre a pressão alta. “Geralmente, o 

paciente está hipertenso por uma humilhação que passou na vida, isto é, a 

situação causou uma indignação e quando não é expressa, é reprimida, e 

transforma-se em doença”, advertiu ele. 

 

O mesmo ocorre praticamente com todas as doenças, entre elas, o câncer. Na 

visão do médico, há uma série de fatores psíquicos que interferem na evolução 

desta doença. “Há três tipos de pacientes com câncer: os que não aceitam e se 

revoltam; os que aceitam com resignação; e os que agem como se ele não 

existisse. Por incrível que pareça, os casos mais graves e mais difíceis de serem 

tratados são nas pessoas que continuam vivendo como se estivessem 

tranquilas”, salientou. 
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Inquirido sobre as doenças em recém-nascidos e nas crianças, Chiozza 

defendeu que a vida fetal também conta com a psique, que os fetos pensam 

também e estabelecem uma relação íntima com a emoção dos pais. 

 

Sobre os distúrbios em animais domésticos, Luiz Chiozza foi bastante enfático. 

“Se o cão não pensasse, como poderia então encontrar o osso que deixou 

escondido? Os animais de estimação também pensam e refletem muito da 

emocionalidade dos seus donos”, alertou. 

 

O médico falou do aspecto psicossomático de diversos distúrbios, entre eles, a 

obesidade. “O obeso busca incessantemente o afeto, além de sentir-se frágil 

para a maioria das situações. E sentir-se frágil para enfrentar as situações da 

vida é mais importante do que buscar o afeto na comida”, revelou. 

 

A doença pode significar a expressão de um sofrimento cujo ego não deu conta 

de outra maneira” Essa afirmação é da psicanalista psicossomática Clarrissa 

Silbiger Ollitta. De acordo com a especialista, o ser humano é uma unidade que 

funciona de modo integrado. “Quando choramos, nossos olhos lacrimejam e 

sentimos tristeza junto. Precisamos do corpo para nos expressar e precisamos 

da mente para dar vida ao corpo. Uma doença pode aparecer mais como física, 

no organismo, o que não significa que a mente não esteja presente e vice-versa”, 

defende ela. 

Uma pessoa com um problema pessoal de difícil solução pode adoecer como 

uma tentativa de resolver e descarregar a tensão do conflito por meio da 

alteração dos órgãos. “Isto não significa que ela voluntariamente criou a doença, 

mas que tentou resolver seu dilema da melhor maneira que conseguiu, o que 

não significa que seja uma alternativa saudável”, opina Clarissa. 

 

E as doenças como forma de expressão podem surgir desde a idade mais tenra. 

A terapeuta cita o exemplo de uma criança que sofreu mudanças muito precoces 



14 
 

no inicio da vida e conviveu num ambiente instável e numa fase de fragilidade. 

“Pode ser que ao longo da vida, a criança tenha uma sensibilidade ampliada em 

situações de mudança como no período escolar, viagens, entre outros. Uma 

maneira de se estabilizar nestas situações é ficando gripada. Ela expressa 

através das gripes frequentes uma solução para seu estado de insegurança. 

Desta forma, desenvolve um sintoma, através de uma forma regredida, que exige 

um cuidado, um acolhimento”, diz a psicanalista. 

 

Segundo a psicanálise psicossomática, um estilo de vida é construído ao longo 

dos anos e instrumenta a pessoa a realizar projetos, lidar com dificuldades, se 

apaixonar, trabalhar. Para Clarissa, todas as pessoas se deparam com situações 

complexas. Muitas vezes elas encontram saídas, mas outras não, porque isso 

acaba extrapolando a capacidade de enfrentamento. “Frente a estas situações 

de crise vital, a pessoa recorre ao repertório que ela construiu e, principalmente, 

ao modo como lidou em situações semelhantes. Por isso, a doença nunca é fato 

externo à vida da pessoa e sim, uma expressão da sua maneira de viver a vida”, 

conclui. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Concluo este trabalho, afirmando que para viver bem, precisamos estar bem. 

O holístico é importantíssimo. 

A alma precisa estar em sintonia com o corpo. 

Realmente precisamos viver para comer. 

A alimentação saudável pode em muito contribuir para o bem-estar de corpo e 

alma. 
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O mais importante da vida é viver... 

Somos feitos da natureza. 

Diante do conteúdo apresentado, entendo que estamos diante de uma 

sociedade globalizada, multicultura lizada, com suas tecnologias, sua evolução 

cultural, plural, mas também uma sociedade degradada, doente com suas 

patologias, com suas enfermidades no qual se envenena a cada dia com sua 

própria alimentação. 

Espero que neste pequeno trabalho você possa ter sido despertado para um 

novo tempo. 

Tempo holístico, com saúde e paz. 
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Dados disponíveis em inúmeros livros e trabalhos científicos reconhecidos 

mundialmente – sendo alguns deles apresentados e discutidos neste artigo – 

inserem o óleo de coco na categoria hoje classificada como superalimento 

funcional.( Online / acesso 22/07/2018/11:30am.) 
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Com o uso dos termos “sal”, “sódio”, “pressão alta”e “hipertensão” é possível 

encontrar 17.090 artigos publicados,entre 1966 e 2001, em sites especializados 

na internet (MEDLINE)1. Isso mostra a complexidade em resumir e oferecer uma 

versão diferenciada sobre o assunto e seu papel na saúde humana/Online / 

acesso 22/07/2018/11:30am. 
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