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DEPRESSÃO E SOMATIZAÇÃO1

Fernando Almeida*

Resumo
O autor apresenta um caso clínico que

vem seguindo em psicoterapia desde há cerca
de um ano. Neste doente, a somatização,
sibilino iceberg da dor mental, apresenta-se
indiscutivelmente sinalizadora do sofrimento
psíquico. A dissecação do fenómeno, a com-
preensão da indissociabilidade da relação cor-
po-mente, a análise do percurso vivencial do
doente, um mais amplo conhecimento e
revalorização do eu, a melhoria do coping e
uma concomitante maior autenticidade
relacional, permitiram ao doente uma melhor
saúde mental e uma progressiva dissolução da
sintomatologia.

Palavras-chave: Somatização; Psicote-
rapias.

SOMATIZAÇÃO, SIBILINO ICEBERG
DA DOR MENTAL

J., 35 anos de idade, empresário, vem à con-
sulta de psiquiatria pela primeira vez. A queixa es-
sencial é dor no hipogastro ("fundo da barriga")
desde há ano e meio. Consultou vários médicos,
efectuou inúmeros exames, sem que nada de sig-
nificativo lhe tivessem detectado.

Estamos perante um homem da classe mé-
dia-alta que se apresenta muito bem cuidado. O
ar levemente petulante acentua a aparência de
estar realizado nos planos sócio-económico, pro-
fissional e familiar. O não-verbalizado é, aparen-
temente, concordante com o verbalizado, na afir-
mação de que não existem razões de ordem pes-
soal e relacional que justifiquem as queixas já re-
feridas. Uma anamnese mais cuidada permite
constatar que o doente tem uma enorme dificul-
dade ejaculatória desde há cerca de dois anos. Por
vezes, não consegue mesmo ejacular e tem de in-
terromper a relação sexual com a esposa sem con-
seguir atingir o orgasmo. Posteriormente a esta
dificuldade ejaculatória, começou a sentir dores
no hipogastro que se acentuavam sempre que ti-
nha relações sexuais com M. (estão casados há
mais de dez anos). Associou as dores à prática se-
xual pelo que, como consequência, começou a
reduzir a quantidade de relações sexuais, o que
contribuiu para um maior distanciamento do ca-
sal. Posteriormente, viria a constatar que as do-
res no hipogastro se verificavam independente-
mente de ter ou não relações sexuais. Uma fu-
gaz sortida adulteriana (com prostitutas), na ten-
tativa de resolver com outra mulher a dificulda-
de ejaculatória, não resultou, pelo que não re-
petiu. A esposa, mulher inteligente mas pouco
tolerante com incompetências de qualquer or-
dem, salpicava esta dificuldade ejaculatória, mas
sobretudo as queixas dolorosas do doente, com
crescente impaciência e intolerância (pura e sim-
plesmente, não o queria ouvir queixar-se). Pe-
rante a repulsa (às queixas) conjugal, acompa-

1 Trabalho apresentado nas 1.as Jornadas de Psi-
quiatria de Ligação da U.L.S. de Matosinhos.
Integradas no Dia da Saúde Mental, decorre-
ram em Matosinhos, em 1 de Junho de 2001.

2 Assistente Hospitalar Graduado e Coordena-
dor de Psiquiatria Forense do Hospital de Ma-
galhães Lemos; Director do Departamento de
"Psicologia e Comunicação" do Instituto Su-
perior da Maia, e docente do Curso de Psico-
logia da mesma instituição; Docente (ensino
pós-graduado) em vária instituições do ensi-
no superior; Delegado da Ordem dos Médi-
cos no Hospital de Magalhães Lemos.
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nhada de um ou outro comentário mordaz, J.
reagia com um misto de ressentimento e resig-
nação, recalcando a raiva que dizia sentir, mas
que nunca o levou a ter para com a mulher uma
atitude ostensivamente agressiva.

J. revelar-nos-ia que a empresa atravessava
sérias dificuldades económicas há cerca de dois
anos e meio – três anos, o que se repercutiu na
descida do nível económico da família e na con-
sequente necessidade de contenção de despesas.
Algo inicialmente compreendido por M. mas
que, rapidamente, degeneraria em acusações e
comentários, cada vez menos velados, acerca da
competência profissional dele. Por vezes, as crí-
ticas eram mesmo acutilantes e ferozes (ex: fu-
lano e fulana, nomes de amigos, vão para (local
exótico, habitualmente) passar férias... fulana
tem sorte de ele (marido) não ser um falhado...).
J. não interpretava estes comentários de casuais,
bem pelo contrário, sentia que havia premedita-
ção neste tipo de exemplos os quais, aliás, se po-
deriam multiplicar, e que versavam os mais di-
ferentes assuntos (ex: mudança de carro, com-
pra de uma nova habitação, etc.).

A intolerância da mulher contribuíra para
acentuar o seu mal estar. Dada a sua (da esposa)
não propensão à confidência, assim como a repul-
sa à lamentação, vivia isoladamente as suas angús-
tias e preocupações. Embora a empresa sobrevi-
vesse com inúmeras dificuldades, os problemas
mais graves, porém, foram ultrapassados. O nível
de vida do casal melhorou, a ira de M. aplacou-se.

DISSECAR, COMPREENDER...

Na psicoterapia, J. começou por se espantar
com a coincidência das dificuldades que sentia
na empresa, o consequente agravamento da re-
lação conjugal, e as dificuldades ejaculatórias e
queixas do hipogastro. Aquilo que parecia uma
evidência facilmente detectável, e J. era um in-
divíduo intelectualmente dotado, não o fora
para ele. Desvalorizando, inicialmente, qualquer
recalcamento agressivo relativamente à mulher,
admitiria, sem dificuldade, ter ficado magoado
com a forma como ela reagiu às dificuldades eco-
nómicas. Magoado e abalado. Porque subjacen-
te às críticas dela estava a noção de que ele era

um incompetente. J., que sempre se orgulhara
do seu desempenho enquanto estudante, ouvi-
ra mais do que uma vez o comentário satírico e
maligno de que um bom aluno nem sempre dá
um bom profissional, de que se pode ser bom na
escola e mau na vida prática. Ouvira estes co-
mentários repetidamente, por vezes algo a des-
propósito, e numa altura em que o que menos
precisava era de os ouvir. Muito menos expres-
sos pela esposa. A nem sempre sibilina insinua-
ção de que não era merecedor da família que
tinha, e muito menos da dedicação dela, pertur-
bara-o. Sentira falta de solidariedade dela. Não
tivera dúvidas de que se as dificuldades econó-
micas persistissem e se agravassem, ela o aban-
donaria. Sentira que ela só estava disponível
para vencedores. Não associou os problemas na
empresa e conjugais, e as queixas ejaculatórias e
do hipogastro, porque estas queixas surgiram
numa fase em que os problemas na empresa e a
relação com M. se começavam a encaminhar
num sentido menos negativo. Pelo que ele nun-
ca associou as queixas, dolorosas e ejaculatórias,
a qualquer problema relacionado com a mulher,
muito menos admitira que pudesse existir uma
grande agressividade contra esta.

Inicialmente algo defensivo e renitente em
abordar questões em que se tivesse de expor
com franqueza, J. compreendeu, à medida que
se abria, que a dissecção do seu mundo era in-
dispensável. Soltaram-se, exuberantes e
emotivas, a raiva e revolta que para com ela
mantinha, as recalcadas fantasias de separação.
Pai, verbalizaria, espontaneamente, que fora a
existência dos filhos e a dificuldade sexual a im-
pedir o seu abandono do lar, embora jamais ti-
vesse abordado esta questão com M..

Nessa consulta, J. descreveu um sonho em
que ele estava à porta de casa e um comboio pa-
rou e o levou para um sítio desconhecido. Nesse
sonho a mulher entrara no comboio mas para
outra carruagem. J. acordou, aflito, numa enor-
me ansiedade em saber onde e como estavam os
filhos. Incitado a explorar o sonho e dissecar os
sentimentos que este lhe proporcionara, surpre-
endeu-se porque, durante o sonho, não sentira a
mínima ansiedade, revolta, perplexidade por a
mulher ter ido para outra carruagem. Nem se-
quer o desejo de a chamar para a carruagem dele.
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Aliás, no sonho, não esboçara o mínimo gesto
para a chamar para junto dele. Sentira-a como
alguém que ele conhecia muito bem mas por
quem se nutre uma certa indiferença afectiva.
Como se estivesse anestesiado relativamente a
ela. Apenas se angustiara e preocupara com os
filhos. A discrepância de sentimentos (no sonho)
fora tal que o doente se lhe viria a referir repeti-
damente. Como se de uma revelação se tivesse
tratado. Contribuiu este relato e a interpretação
do sonho para o doente nos revelar, visivelmente
triste (nos antípodas do homem que nos aparece-
ra na primeira consulta), que se sentia mal/não
amado pela esposa. Mas, sobretudo, que as suas
dificuldades com as mulheres eram antigas. Re-
velou-nos, então, que tinha sido rejeitado pela
primeira namorada, a qual, subitamente, segun-
do o relato dele, o tinha trocado por um amigo.
Dado relevante, confessou-nos ainda que achava
que era, de entre os irmãos, aquele de quem a
mãe gostava menos, apreciação que não era ex-
tensiva ao pai. De algum modo, acabaria por ad-
mitir que sempre tivera dúvidas acerca da sua ca-
pacidade em agradar realmente às mulheres, e
sentia que o seu poder económico e o da sua fa-
mília de origem eram determinantes na relação
com as mulheres. A imagem transmitida pelo ho-
mem que estava perante nós, à terceira ou quarta
consulta, nada tinha a ver com a do sujeito, dir-
-se-ia levemente arrogante, que inicialmente
transmitia. Diluído o manto queratinóide, era
uma pessoa com um humor há muito tempo pre-
dominantemente triste, com uma auto-estima
baixa, dúbio acerca do seu valor, inclusive no pla-
no profissional, porque considerava que não ti-
nha ido tão longe quanto o ponto de partida e as
condições de que dispôs lhe teriam permitido.
Culpabilizava-se, mais do que às condições do
mercado e do país, pelas dificuldades que a em-
presa ainda atravessava, de pouco lhe valendo as
apreciações positivas que fizessem do seu desem-
penho. Sem o explicitar, sentíamos que
interiorizara a palavra "falhado", e com esse fer-
rete amargamente convivia. A confissão de que
se sentia há muito tempo deprimido, que a vida
deixara de ter para ele o valor que sempre tivera,
que não conseguia ter prazer com coisas que an-
teriormente lhe agradavam, que chegara a pen-
sar pôr termo à vida, e que essa ideia, embora

esbatida, nunca mais o abandonara completa-
mente, não nos espantou. O homem bem pareci-
do e bem apresentado, de verbo ágil e fácil, culto,
socialmente bem posicionado, com um excelente
valor de mercado, auto-analisava-se distorcida-
mente, de um modo auto-depreciativo, incom-
patível com uma adequada saúde mental.

O PERCURSO VIVENCIAL, A REVALO-
RIZAÇÃO DO EU...

Não posso deixar de lhes confessar o quanto
é gratificante tratar este homem. Inteligente, foi
dissolvendo, lenta mas progressivamente, as res-
sequidas camadas de lodo que o cobriam,
versatilizando-se e enriquecendo o coping. Flexi-
bizando conceitos e atitudes anteriormente
rigidificadas em pressupostos inamovíveis. A tí-
tulo de exemplo, poder-lhes-ei dizer que, para
J., abordar com a mulher o seu mal estar conju-
gal era um assunto tabu dado que fazê-lo impli-
cava, implicitamente, pôr em causa uma relação
que jamais poderia ser desfeita. Havia que
aguentar, custasse o que custasse, porque assim
fora concebido e assim se devia manter, inde-
pendentemente das consequências que ele pu-
desse sofrer. Independentemente da autentici-
dade e da erotização da relação. A mudança de
atitude dele ajudou-o a afirmar-se de um modo
mais respeitado. A relação conjugal sofreu pro-
gressivas ondas de choque e um ou outro abalo
telúrico sem contudo se desmoronar (até ao
momento, o que não significa que tal não possa
vir a acontecer). Todavia, a relação conjugal, e é
o próprio doente a admiti-lo, está muito mais
autêntica. Ao anterior receio, dir-se-ia incapaci-
dade, em confrontar a mulher com o seu mal
estar, sucedeu-se um sujeito muito mais franco,
aberto e sinalizador, à mulher, do que lhe vai na
alma. Menos recalcado mas menos avinagrado,
com menor azedume para com ela.

J. falou-nos repetidamente da mãe, uma
mulher austera, rígida, não muito afectuosa mas
com uma particular atracção pelo filho mais ve-
lho. Concedeu que a análise que fazia da mãe po-
deria estar incorrecta, desfocada e desvirtuada por
si próprio, ou, mesmo, ser de todo em todo injus-
ta. Admitiu que as emoções e afectos da mãe já
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que, no plano dos afectos, era um sujeito mais
interessante. Era capaz de se entregar com maior
sinceridade e de sentir genuíno interesse na outra
pessoa por ele.

MELHORAR A MENTE, DISSOLVER O
SINTOMA…

Mas o lodo ainda se mantinha agarrado. No-
meadamente aos genitais. As dores ainda não o
abandonaram. É certo que o incomodam menos.
Mas ainda não desapareceram. E nova angústia
surgiu! Apaixonado pela nova companheira, J.
vive cada vez mais o dilema de manter a relação
anterior ou de partir para um novo enlace. Se a
rota até aqui seguida se afigurava tumultuosa e
nem sempre muito gratificante, novo rumo impli-
ca perigos e ameaças não despiciendos. E perdas,
nomeadamente do convívio diário dos filhos me-
nores. A opção afigura-se mais complicada porque,
imergido num cenário não estático, a relação com
a esposa também melhorou. No plano relacional e
afectivo, mas também sexual. Deixou (quase) de
ter problemas em ejacular quando tem relações
sexuais com ela. Militante do prazer, está a procu-
rar compensar o tempo perdido e distribuir o bem
(sexual) sempre que ambas lhe proporcionam o
ensejo. Aliás, a este nível, sabe ser capaz de
performances excelentes, e sente que seria lamentá-
vel não fazer o bem a quem tanto o aprecia.

As dores no hipogastro não desapareceram
completamente mas ocorreu entretanto algo de
novo. J. passou a não lhes dar tanta importân-
cia. Tudo se passa como se cognitivamente tives-
se virado o foco de luz para outro plano que não
o dos genitais. Estes ainda se integram no cená-
rio mas já não no primeiro plano. Como se, com
sobranceria, o cineasta os tivesse remetido para
um plano secundário, distante, quem sabe se
prontos a saírem de cena – dos cenários malig-
nos entenda-se, porque para os cenários benig-
nos, diria idílicos, são indispensáveis e exige-se a
sua presença orgulhosa e afirmativa.

Nos outros planos as melhorias são também
evidentes. No plano profissional, e embora a situa-
ção da empresa se revele ainda periclitante, passou
a admitir a importância da partilha de responsabi-
lidades. Enquanto líder da empresa, J. tendia a

estariam muito preenchidos quando ele nasceu.
Resultou para ele evidente, todavia, que a sua re-
lação com a mãe, por mais correcta ou incorrec-
tamente analisada por ele próprio, condicionou
seriamente a sua relação com as mulheres.

Deu consigo a tentar ser mais realista e pres-
sentir alguma injustiça no modo como a tinha
avaliado e nos juízos que fizera acerca dela (mãe).
Compreendeu que a relação mãe-criança é bila-
teral e que algumas crianças suscitam maior pre-
ocupação, aproximação, distanciamento, etc., re-
lativamente às mães. Pelo que aos comportamen-
tos manifestos das mães nem sempre correspon-
dem proporcionais e directamente relacionados
sentimentos. J. admitiu que a suposta menor es-
tima/amor da mãe por si jamais se tinha traduzi-
do em qualquer atitude identificável, e que o
pressuposto que o habitara e condicionara, ou
melhor, condiciona, carecia de fundamentação
inequívoca. Todavia, o doente sabe que, mesmo
que fantasioso, esse sentimento/pressentimento
de um menor amor da mãe por si, o tinha marca-
do no seu desenvolvimento e na sua relação com
o mundo, que não apenas na sua relação com as
mulheres. Algum tempo após o início das consul-
tas, J. revelou-nos que a relação com a mãe tinha
melhorado. Na verdade, porém, J. melhorara a
sua relação com as mulheres em geral e não ape-
nas com a mãe.

J. deu consigo a gostar mais das mulheres e
a pressentir-lhes sinceridade nas emoções e afec-
tos que para com ele demonstravam. Começou
a sentir como menos interesseiras e mais inte-
ressadas as atitudes de aproximação do sexo fe-
minino. Percebeu que era um sujeito apetecível
para algumas almas femininas. O que o impeliu
a desejar retribuir-lhes o afecto, interiorizado
que estava um espelho menos desilusório, com
consequente melhoria da auto-imagem. A qual
melhorou consideravelmente com a reactivação
de uma relação antiga. Para seu espanto, essa
amiga nunca o esquecera e mostrava-lhe um
afecto maior do que da experiência anterior.
Acresce que, com a amiga, passou a funcionar
sexualmente de um modo totalmente compe-
tente. Não tinha tido qualquer problema
ejaculatório! Percebeu que o problema não era
orgânico mas funcional. Percebeu que funcio-
nava tão bem quanto anteriormente. Percebeu
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concentrar em si todas as responsabilidades, no-
meadamente as da orientação estratégica da em-
presa. Achava um desprestígio colocar dúvidas às
pessoas (familiares, pessoas menos qualificadas
que ele) que lhe tinham confiado os destinos da
empresa. Que isso seria um sinal de fraqueza e in-
decisão. Com o esboroar do dogma, promoveu
mais do que uma reunião, nomeadamente com os
outros accionistas (família) em que não apenas lhes
explicou a situação da empresa e das múltiplas
envolventes, como solicitou sugestões sobre os ca-
minhos a percorrer, situações a corrigir, desafios a
enfrentar ou evitar, acções a promover. Concluiu,
com espanto, que é mais criativo e ponderado do
que supunha, e que a crítica fácil está, muito fre-
quentemente, mais próxima da inconsequência e
do disparate, do que da clarividência e da criativi-
dade. As críticas, nomeadamente as mais veladas,
dissiparam-se, sentiu que obteve maior respeito e
confiança dos familiares, o amor próprio começou
a insuflar o seu eu.

Os dias parecem-lhe, actualmente, menos
cinzentos, à anterior anedonia seguiu-se agora
um maior entusiasmo em actividades tão
comezinhas como trabalhar, comer, passear, con-
viver com os amigos. A mímica é mais rasgada, o
olhar mais interessado, a postura mais confiada.

Mantém consulta, actualmente quinzenal, e
ainda que não se possa dizer que está curado, é
indubitável que se encontra incomparavelmente
melhorado e num percurso que nos parece pro-
missor. Numa depressão arrastada como a narra-
da, à melhoria da sintomatologia depressiva não
tem que se sobrepor, imediatamente, o desapare-
cimento dos sintomas somáticos, embora a me-
lhoria neste caso fosse muito evidente.

Este breve resumo das consultas deste doen-
te ajuda-nos a relevar a necessidade de um ade-
quado conhecimento da patobiografia (relato da
vida e do adoecer) do doente, de modo a com-
preendermos a sua patografia (relato do adoe-
cer). Sem aquela (patobiografia), não consegui-
remos nunca decifrar todos os acordes desta
(des)sintonia corpo-mente, das (des)conexões
entre o sujeito e o que ele valoriza, e as conse-
quentes repercussões no corpo, também ele re-
lação com o mundo, e sujeito ao pathos do corpo
que o pathos da relação provoca no sujeito, en-
quanto entidade corpo-mente.

Abstract
The author presents the clinic story of a patient

that began psychotherapy one year ago. In this patient,
somatisation, iceberg of mental pain, signalizes the
psychic suffering. The phenomenon’s dissection, the
comprehension of the body-mind indivisibility, the
analysis of the life’s course, a larger knowledge and
revalorization of the "self", the coping’s improvement
and at the same time a larger relational authenticity,
allowed the patient a better mental health and the
progressive symptoms dissolution.

Key-wors: Somatisation; Psychotherapy.
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