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Resumo: Este trabalho versa sobre o denominado efeito placebo, 
fenómeno que tem intrigado e confundido médicos, cientistas e 
investigadores ao longo de muitos anos, e que deu origem a diversas 
teorias explicativas, no esforço de tentar compreender porque é que o 
organismo humano responde, por vezes de forma tão positiva, e até 
categórica, a um medicamento inócuo, uma falsa cirurgia ou um falso 
tratamento. 
Os estudos clínicos feitos com a administração de placebos a pacientes, em 
grupos de controle, sem que os próprios médicos que fazem essa 
administração saibam que se trata de placebos (apenas o orientador do 
estudo o sabe), constituem a prova maior de que existe algum factor, força 
ou tendência, a nível psicológico ou organísmico, que provoca de facto tais 
mudanças em direcção à cura, as quais são tudo menos ocasionais ou 
ilusórias.  
Na Abordagem Centrada na Pessoa chamamos a esse factor, força ou 
tendência, Tendência Actualizante, a qual é um dos pilares da Terapia 
Centrada no Cliente, construto que Carl Rogers brilhantemente 
desenvolveu, do ponto de vista teórico, ao longo da sua vida, assim como 
outros depois dele.     
 
Palavras-chave: Placebo, Efeito placebo, Tendência Actualizante, Auto-
cura, Estudos duplo-cegos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“First, do no harm (antes de mais nada, não cause danos)”. 
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Princípio da medicina atribuído a Hipócrates 
 
“O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, 

quem o suportará?”                           
           (Provérbios de Salomão 18:14) 

 
     “O núcleo da personalidade do homem é o próprio organismo, que quer 

essencialmente estas duas coisas: conservar-se a si mesmo e ser social.” 
(Rogers, C., “Tornar-se Pessoa”, p. 92)  

 
 
 

O termo “placebo” vem do latim, do verbo “placere”, que significa 
“agradar” e, segundo Krentzman (1), foi repescado da Bíblia, de um dos 
Salmos, tendo vindo a adquirir uma conotação científica ao longo dos 
tempos. Outros traduzem a palavra latina pela expressão “ficarei bem”(2).  
Por placebo entende-se uma substância inerte, ou cirurgia, ou terapia “a 
fingir” usada como controle numa experiência, ou administrada a um 
paciente tendo em vista o seu possível ou provável efeito benéfico. É um 
tratamento inócuo.  
Já o denominado efeito placebo é o efeito mensurável ou observável sobre 
uma pessoa ou grupo, ao qual tenha sido dado um tratamento placebo. Mas 
a razão porque uma substância inerte, denominada “pílula de açúcar”, ou 
uma falsa cirurgia ou terapia produzem efeito na pessoa não está 
definitivamente clara, tendo sido ensaiadas várias teorias, ao longo do 
tempo, numa tentativa de explicar o fenómeno.   
 
TEORIAS EXPLICATIVAS   
Uma das teorias que tentam explicar este fenómeno é a que defende que o 
efeito placebo poderá classificar-se como sendo essencialmente do foro 
psicológico, e que produz resultados em função de uma crença ou através 
de uma ilusão subjectiva. Ou seja, a condição física da pessoa não muda 
de facto, mas a pessoa sente que ela mudou. Ou então, se a pessoa acredita 
que a pílula a vai ajudar, ela sente-se mesmo ajudada. 
Kirch, psicólogo da Universidade de Connecticut (3) acredita que a eficácia 
do Prozac e drogas do género, pode ser atribuída quase por inteiro ao efeito 
placebo. 
Outra das teorias que tentam explicar o efeito placebo é a da natureza-
seguindo-o-seu-curso, isto é, que muitas vezes nos curamos com o tempo, 
mesmo não fazendo nada para tratar a doença ou lesão, pelo que, na ideia 
dos que perfilham a teoria, o placebo será erradamente considerado eficaz 
quando, afinal, o corpo está a curar-se espontaneamente.  
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No entanto, esta hipótese não resolve o facto das curas e remissão 
espontânea de doenças que ocorrem devidos à administração de placebos 
ou de medicamentos ou tratamentos activos. 
Existem também teorias decorrentes de diversas escolas de psicologia, 
como a do reflexo condicionado, inspirado inicialmente no fisiologista 
russo Ivan Pavlov (distinguido com o Prémio Nobel em 1902), e que 
justifica o efeito placebo como “um efeito orgânico causado no paciente 
pelo condicionamento pavloviano ao nível dos estímulos abstratos e 
simbólicos” (4).  
A ontogenese daria então suporta a esta explicação de carácter fisiológico. 
A chamada teoria do processo de tratamento está a ganhar terreno como 
explicação para o fenómeno e, uma vez que o efeito placebo é 
principalmente ou puramente físico, e se deve a mudanças físicas que 
promovem a cura ou o bem estar, atendendo a que as mudanças físicas 
nunca poderiam ser causadas por uma substância inerte em si mesma, que 
mecanismo explicaria os resultados? Talvez o processo de administração 
do placebo.  
Esta hipótese explicaria porque é que remédios inertes ou terapias 
questionáveis, no âmbito da chamada medicina alternativa, muitas vezes se 
revelam eficazes. Da mesma maneira, justificaria porque razão pílulas ou 
procedimentos usados pela medicina tradicional actuam com eficácia, até 
que seja demonstrado que não possuem qualquer valor terapêutico. 
Outra das teorias é a de que o placebo pode reduzir a ansiedade do 
indivíduo que recebe o tratamento, reduzindo-lhe o stresse e gerando 
efeitos fisiológicos que contribuem para a sua recuperação. Além disso, os 
placebos podem estimular a libertação de endorfinas, uma espécie de 
“analgésicos” naturais. 
A teoria da cura mente-corpo, criada por Milton Erickson, pai da 
hipnoterapia moderna, reconhece uma ligação estreita entre a mente, 
cérebro e corpo. Esta teoria defende a existência de uma rede de 
informação que passa do ambiente à mente do indivíduo, desta para o 
cérebro e de seguida ao corpo, através do que são chamadas as “moléculas 
mensageiras”(5).  
Wood fala no conceito de auto-cura, começando por denominar o efeito 
placebo como um “exemplo do organismo a reagir segundo certos padrões 
previsíveis enquanto a mente que está no comando produz todos os tipos de 
explicações pessoais e, algumas vezes, fantasiosas para aquilo que está a 
ocorrer”. 
E acrescenta: “Dados sobre o efeito placebo demonstram-me que a mente 
que governa não abarca completamente a realidade na qual funciona e que 
o organismo total é capaz de uma auto-cura que ultrapassa de longe a 
nossa compreensão actual”(6). 
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IMPLICAÇÕES DO PLACEBO   
Por outro lado, tem sido feita a demonstração de casos em que os placebos 
chegaram a provocar efeitos colaterais desagradáveis, existindo até relatos 
de doentes que se tornaram viciados em placebos.  
De facto, o chamado efeito placebo é um dos fenómenos mais observados 
na medicina, e também um dos mais misteriosos. É um efeito real e 
poderoso. Em estudo realizado na Universidade de Harvard (7), testou-se a 
eficácia dos placebos numa gama de distúrbios bastante variada, como a 
dor, a hipertensão arterial e a asma, tendo-se verificado um resultado 
impressionante: cerca de 30% a 40% dos pacientes obtiveram alívio em 
resultado directo da administração do placebo.  
Mas o efeito placebo não se verifica apenas na administração de fármacos, 
podendo surgir em qualquer procedimento médico. Numa pesquisa sobre o 
valor da cirurgia de ligação de uma artéria no tórax na angina de peito (dor 
provocada pela isquemia cardíaca crónica), o placebo consistia apenas em 
anestesiar o paciente e cortar a pele. Verificou-se então que os pacientes 
operados ficticiamente apresentaram 80% de melhoras, enquanto que os 
efectivamente operados não passaram dos 40%. Por outras palavras, o 
placebo funcionou melhor do que a cirurgia efectiva (8).  
 
PREOCUPAÇÕES ÉTICAS 
No entanto, a administração de placebos não se tem furtado a velhas 
discussões do ponto de vista da ética médica. Até que ponto pode ser 
considerado correcto administrar placebos a um paciente, os quais, afinal, 
não passam de substâncias inactivas? Ou até que ponto tal procedimento 
poderá ser considerado adequado, sabendo-se das potencialidades do efeito 
placebo? Porém, embora tal discussão possa ser considerada perfeitamente 
legítima, não cabe no âmbito deste trabalho. 
 
ESTUDOS DUPLO-CEGOS   
O conhecimento sobre o placebo desenvolveu-se muito através da 
necessidade da medicina realizar ensaios clínicos controlados, como 
metodologia científica corrente que pretende aferir a eficácia terapêutica de 
novos fármacos. Nestes casos, administra-se obrigatoriamente um placebo 
a um grupo de controle de pacientes, comparando-se à posteriori os 
resultados obtidos com os verificados no grupo que recebe a medicação 
activa, cuja acção se pretende demonstrar. Quanto maior for a diferença nos 
resultados entre ambos os grupos, maior será a eficácia farmacológica da 
substância em teste. Pormenor importante: nem os doentes do chamado 
grupo de controle, nem os clínicos que lhes administram a medicação 
sabem que se trata de um placebo. 
 



 5 

 
 
Rapidamente se verificou que os placebos produziam muito mais efeitos 
sobre a doença estudada do que se poderia supor, tendo até, nalguns caos, 
os efeitos colaterais indesejados dos placebos chegado a ultrapassar os do 
medicamento activo. Esse facto provocou a curiosidade científica de 
muitos investigadores que passaram então a tentar compreender o que 
provocava o efeito placebo. 
Nestes estudos, denominados “duplo-cegos”, os pacientes são 
aleatoriamente divididos em dois grupos, o grupo experimental e o grupo 
de controle. O primeiro recebe o fármaco sob investigação, enquanto que o 
segundo não recebe tratamento. O resultado de ambos os grupos é 
comparado entre si, procurando então evidenciar-se o efeito efectivo do 
tratamento experimental, ou a ausência de efeito. 
Segundo o efeito placebo, os pacientes que julgam estar a receber um novo 
tratamento experimental tendem a ser mais optimistas sobre o resultado. 
Quando são questionados tendem a minimizar os problemas de saúde e a 
dar mais peso aos efeitos positivos. Tendem a cuidar-se mais e a cumprir 
melhor as condições da experiência. 
Existe uma evidência substancial de que, independentemente dos factores 
acima, os pacientes que depositam maiores expectativas sobre o seu 
tratamento evoluem melhor do que os que não as têm. Em muitos casos, o 
efeito placebo é pelo menos tão forte como quaisquer efeitos objectivos do 
medicamento.    
Por outro lado, os médicos que acreditam que o paciente está a receber um 
novo tratamento experimental tendem a ser mais optimistas sobre as 
possibilidades daqueles pacientes. Nestes casos, o médico tende a avaliar 
mais favoravelmente o estado de saúde do examinado. Além disso, tendem 
a comunicar expectativas mais positivas ao paciente, o qual, por seu lado, 
tenta melhorar, de modo a fazer prova de que o seu médico está certo.  
 
ESTUDOS VÁRIOS SOBRE O EFEITO PLACEBO 
Em estudo publicado na revista científica “Science”, pesquisadores da 
Universidade da Colúmbia Britânica afirmam que o simples acto de receber 
algum tipo de tratamento, seja ele activo ou não, pode ser eficiente devido à 
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expectativa de benefício que ele cria, justamente o efeito placebo. Em 
investigação efectuada com doentes que sofrem de Parkinson, o cientista 
coordenador do estudo da “Science”, Jon Stoessl, declarou que: “os nossos 
resultados mostram que o efeito placebo não só é real como de 
considerável magnitude. As modificações observadas são comparáveis às 
que ocorrem naqueles que tomam anfetamina, conhecida por libertar 
quantidades substanciais de dopamina”(9). 
Segundo outro dos autores do mesmo estudo, Fuente-Fernández, existem 
três patologias onde o efeito placebo já foi repetidamente verificado: dor, 
depressão e doença de Parkinson, curiosamente três desordens associadas à 
disfunção dos neurotransmissores no sistema nervoso central (10). 
Numa experiência relativamente recente, crianças asmáticas a que deram 
essência de baunilha juntamente com o seu medicamento habitual para a 
asma, passaram a dar a mesma resposta tomando apenas essência de 
baunilha. Segundo Brody, é “óbvio que o espírito pode curar o corpo 
quando reforçado pela esperança” (11). 
De acordo com Lemoine (12), a ansiedade, a depressão, o pânico, o 
síndroma pré-menstrual, as dores cancerosas, pós-operatórias, as 
enxaquecas, a febre dos fenos, a tosse, as constipações, a tuberculose e 
mesmo o crescimento tumoral, são doenças que já foram estudadas do 
ponto de vista do placebo e dos seus efeitos, além de outras patologias 
como artrite crónica, úlcera gástrica e duodenal, diminuição da mobilidade 
intestinal, falta de ar, e doença de Parkinson.  
A eficácia média do placebo situar-se-ia em cerca de 30 por cento. Mas 
este dado estatístico reveste-se de um significado muito relativo, já que “o 
efeito placebo varia em função de vários factores: sintoma-alvo, 
apresentação do placebo, personalidade do subscritor e do doente”, entre 
outros (13).  
 
UMA ABORDAGEM ROGERIANA 
A nosso ver, o efeito placebo será, antes do mais, uma manifestação 
eloquente daquilo a que Rogers chamou “Tendência Actualizante”, 
tendência organísmica universal, e por isso presente em todos os 
indivíduos. 
Este conceito, que é nuclear no contexto da Abordagem Centrada na 
Pessoa, corresponde ao pressuposto de que: “Todo o organismo é movido 
por uma tendência inerente a desenvolver todas as suas potencialidades e 
a desenvolvê-las de maneira a favorecer a sua conservação e 
enriquecimento” (14), sem esquecer que visa “a manutenção das 
condições elementares de subsistência”.  
De acordo com Rogers, este conceito é mais amplo do que o conhecido 
conceito de “necessidades vitais” de Maslow (15).  
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PROPOSTAS PARA A COMPREENSÃO DO EFEITO PLACEBO   
Porque razão fornece o conceito de Tendência Actualizante, em nosso 
entender, sérias propostas para a compreensão do efeito placebo? Por várias 
ordens de razões. 
Em primeiro lugar, porque o placebo parece funcionar, acima de tudo, 
como o catalisador que faz desencadear no indivíduo os seus 
mecanismos internos de conservação organísmica. Rogers fala numa 
tendência direccional à realização das potencialidades construtivas do ser 
humano, usando expressões como “tenacidade da vida”, ou “força vital”. É 
essa tendência que desencadeia os referidos mecanismos internos de 
salvaguarda da saúde e preservação do organismo.  
O placebo torna-se, assim, um simples pretexto para dar ainda mais sentido 
e força à tendência actualizante, presente desde sempre no organismo da 
pessoa. O facto de o placebo ser inócuo torna-o apenas numa espécie de 
rastilho psicológico que há de fazer detonar a “bomba” da auto-
preservação. Não explode, mas faz explodir.  
Também não será a única espécie de rastilho passível de desencadear este 
tipo de resposta, já que o carinho, o apoio familiar e/ou religioso funcionam 
muitas vezes no mesmo sentido, e provocam igualmente dificuldades em 
encontrar uma explicação científica satisfatória para os efeitos deles 
resultantes.     
Num estudo que se tornou clássico, dirigido pela Universidade de Stanford 
durante a década de oitenta, o psiquiatra David Spiegel provou que “os 
doentes sofrendo de cancro da mama e que estavam integrados num grupo 
de apoio, viveram em média dezoito meses mais do que aqueles que eram 
sujeitos a tratamentos normais, apesar do seu cancro da mama ter 
metastizado antes do estudo ter sido iniciado” (16). 
Brody adianta que os elementos do grupo de apoio ouviam-se uns aos 
outros, preocupavam-se uns com os outros, e trabalhavam juntos para 
compreender e gerir os seus sintomas. Sendo assim, o seu sucesso não 
constitui surpresa, já que “estas actividades enviam as mesmas mensagens 
que formam o efeito placebo”. De facto, “o poder não está nos 
comprimidos (placebo) mas sim em nós próprios” (17).  
Por outro lado, a tendência actualizante constitui uma força demasiado 
poderosa para ser limitada obrigatoriamente por um agente catalizador 
como um placebo. Está para lá dele, e a maior parte das vezes não deixa de 
se manifestar, com ou sem placebo. 
Em segundo lugar a Tendência Actualizante funciona como agente 
dinamizador da vitalidade humana, na perspectiva do enriquecimento 
e da complexificação. 
O pensamento de Rogers conflui, aliás, com o de outros investigadores 
como Sullivan (18), que afirmara: “a direcção básica do organismo é para 
a frente”. Isto é, existe uma espécie de impulso no ser humano que o 
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“empurra” constantemente para diante. Também Horney (19), quando diz 
que “a força básica de uma pessoa é no sentido de crescer fisiológica e 
psicologicamente, e de abandonar tudo que a impeça de atingir esse fim”.   
A própria sabedoria popular assimilou este fenómeno, embora de modo 
empírico, e desenvolveu formas de reconhecer esta tendência. Máximas 
como: “para a frente é que é o caminho”, “parar é morrer”, ou “quem não 
arrisca não petisca” são bem ilustrativas desta vertente que caracteriza a 
Tendência Actualizante, no sentido de avançar, descobrir, acrescentar, 
melhorar, superar-se constantemente. 
Até mesmo a famosa divisa do moderno olimpismo internacional não deixa 
dúvidas: “Mais alto, mais longe, mais forte”. 
Rogers referia-se a esta “tendência realizadora”, a que também chamou 
“processo direccional” desta forma: “Em cada organismo, não importa em 
que nível, há um fluxo subjacente de movimento em direcção à realização 
construtiva das possibilidades que lhe são inerentes. Há também nos seres 
humanos uma tendência natural a um desenvolvimento mais completo e 
mais complexo”(20). 
Sendo a vida um “processo activo, e não passivo” (21), porque as nossas 
potencialidades são capacidades que “não estão completamente 
desenvolvidas”, e uma vez que “dentro de cada indivíduo, há sempre uma 
multidão de potencialidades”, compreende-se assim que a tendência 
actualizante, que se manifesta no “self” da pessoa (22), esteja na origem 
desse movimento impulsionador para diante, no sentido do 
aperfeiçoamento e da complexidade.  
Segundo Rogers (23): 
“Há uma fonte central de energia no organismo humano. Essa fonte é uma 
função do sistema como um todo e não uma parte dele. A maneira mais 
simples de conceituá-la é como uma tendência à plenitude, à auto-
realização, que abrange não só a manutenção mas também o crescimento 
do organismo.”  
Em terceiro lugar o efeito placebo não é alheio à teoria actualizante, a qual 
pressupõe a ideia de motivação inerente.  
Segundo Brodley (24) “esta motivação é uma espécie de sabedoria do 
organismo que o leva a sobreviver, manter a sua organização, sarar, se for 
necessário, e desenvolver as suas capacidades”. E, ainda de acordo com 
Rogers (25), toda a espécie de motivação está ligada, na sua génese, à 
tendência organísmica para a realização. Daí que a Tendência Actualizante 
possa e deva ser considerada, em nosso entender, como a fonte de toda a 
motivação que anima o ser humano. 
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M: Motivação 
P / A: Preservação / Auto-Cura 
A / C: Aperfeiçoamento / Complexificação 
 
 
 
CONCLUSÃO 
Fernando Namora, escritor-médico, relata na sua obra “Relatos da Vida de 
um Médico” o caso de uma jovem que havia recorrido em tempos aos seus 
serviços clínicos, com sua mãe, quando o mesmo trabalhava na província, 
porque insistia que ficara com um osso de carneiro cravado na garganta. 
Feita a observação, e uma vez que não havia lá osso nenhum, mas porquê a 
jovem insistia teimosamente que sim, que estava lá e que o sentia, Namora 
terá recorrido a um tratamento placebo, isto é, à simulação da extracção do 
osso, em consulta posterior, tendo-se prevenido anteriormente com um 
pequeno osso que lhe exibiu como se fosse o extraído. A partir dessa 
encenação, a jovem ficou bem e feliz, nunca mais sentindo qualquer 
incómodo na garganta.     

A / C 

P / A 

M 
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Segundo Lemoine (26) o placebo “representa o ponto modal da 
terapêutica, entre a farmacologia, a psicoterapia e a magia, entre a 
ciência e o irracional”.  
É importante ficar claro que a Medicina prescreveu exclusivamente 
placebos, isto é, substâncias inactivas, durante séculos e milénios. As 
farmacopeias antigas, e as boticas da Idade Média e da Renascença, 
comprovam-no.  
O Código de Hamurabi, na Mesopotâmia, e os papiros do antigo Egipto 
prescrevem listas intermináveis de substâncias pretensamente médicas (p. 
e. sangue de lagarto, excrementos de crocodilo, carne de víbora, dentes de 
porco, líquido espermático de rã, cascos de burro) e suas indicações, das 
quais talvez apenas o ópio e a aspirina atravessaram séculos (a casca de 
salgueiro terá sido utilizada no Egipto como antitérmico e antálgico).   
Só no século XVII a Europa veria surgir uma substância com actividade 
terapêutica, a quinquina, pela mão da condessa de Chinchon, a qual 
inventou assim, sem o saber, o conceito de medicamento (27). 
Pelas perplexidades que levanta, o efeito placebo é cada vez mais um caso 
de estudo: “Hoje em dia, verifica-se (...) maior atenção dada ao estudo dos 
casos clínicos de pacientes que, contra toda a expectativa ou previsão, 
melhoram consideravelmente ou mesmo se curam (sobretudo em oncologia 
ou em outras patologias graves como a SIDA) ou até no caso de 
‘patologias sociais’ que fazem uma excelente evolução social e 
profissional”(28). 
Em nosso entender, a teoria da Tendência Actualizante elaborada por 
Rogers, a partir das suas próprias observações e reflexões, mas igualmente 
a partir de estudos de outros cientistas que o precederam e que trabalharam 
também no âmbito de outras disciplinas, oferece uma resposta 
compreensiva para o fenómeno do chamado efeito placebo. 
Trata-se de uma resposta inserida na lógica da Abordagem Centrada na 
Pessoa, já que a Tendência Actualizante é uma teoria fundamental na 
cosmovisão rogeriana, o que significa que outras tentativas de explicação 
serão eventualmente possíveis, mas geralmente não respondem 
satisfatoriamente a uma lógica teórica humanística. 
A questão da sobrevivência, antes de mais, que sugere o desencadear das 
forças para a auto-cura, a questão do progresso, isto é, do aperfeiçoamento, 
na permanente actualização das possibilidades da pessoa, e por último a 
questão da motivação, paralela a ambas, compõe a explicação do motivo 
porque a Tendência Actualizante funciona como pano de fundo do 
chamado efeito placebo, essa “ilusão de medicamento” (29) que ainda hoje 
continua a deixar perplexa grande parte da comunidade médica e científica 
em todo o mundo. 
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