
Caso 7 – 

A dor como expressão de problema de saúde mental. A dor de costas como exemplo de “dor da

alma”

O José tem 50 anos e é a sexta vez que pede consulta por dores na coluna, nos últimos três meses.

Na  última consulta,  o  Sr.  José  confessa  que  se  sente  triste  e  preocupado  porque  o  filho  foi

internado por “problemas com a droga”. A família sabe deste problema há muito tempo e tem

tido várias dificuldades em gerir a situação, incluindo convencer o filho a aceitar o tratamento. A

relação com a esposa Maria está muito tensa, ela culpa-o por passar muito tempo no escritório

em vez de dar mais atenção ao filho.

PONENTE: Arianna Ida Borelli, interna 3° ano de Medicina Geral e Familiar, Lisboa 

TUTOR VIRTUAL: Nanci Giraudo, Especialista en Medicina General y Comunitária, Buenos Aires

A somatização  é o fenômeno através do qual as pessoas vivenciam e expressam o sofrimento

mental na forma de sintomas físicos. Quando estes eventos impactam de forma significativa e

prolongada  com  a  funcionalidade  dǝ  utente,  então  podem  ser  considerados  patológicos  e

definidos, de acordo com a nomenclatura biomédica, como transtornos de somatização.

Apesar  dos  processos  de  somatização  serem normais  e  cotidianos  (o  chorar  quando  estamos

tristes  ou  felizes,  por  exemplo),  nem  sempre  são  fenómenos  compreendidos  e  aceites  pelǝs

utentes, famílias, comunidades ou profissionais de saúde. 

Muitas  vezes  estes  fenómenos  caem na  categoria  simplista  dos  “MUS -  medical  unexplained

symptoms”.  De  facto,  os  eventos  de  somatização  poem em  discussão  alguns  dos  dogmas  da

biomedicina,  filha  do  dualismo  cartesiano  e  adepta  aos  modelos  individualistas,  biologistas,

curativistas. O aumento da prevalência dos episódios de somatização (ou da capacidade médica de

os reconhecer) oferece, neste sentido, uma possibilidade de revisão da concepção da biomedicina

de bem-estar, para ir ao encontro das exigências da população que se propõe de curar.

Os episódios de somatização podem ou não estar associados a doença orgânica, representando

um diagnostico desafiante e trazendo uma vasta dose de incerteza e frustração, tanto na vivencia

dǝ utente como na gestão realizada pelǝ profissional de saúde.  A primeira fase do percurso de



cuidado do evento de somatização é, por antonomásia, a fase da confusão. Por um lado, ǝ utente

com o seu sofrimento e os seus medos, por outro ǝ médicǝ que elabora a sua lista de diagnósticos

diferenciais. Pode ser difícil para as pessoas reconhecer que a sua dor é uma manifestação de tipo

funcional. Muitos esperam encontrar uma causa orgânica para os sintomas, de forma a conseguir

reduzir  facilmente  e  rapidamente  o  sofrimento.  Uma  desvalorização  da  dor  por  parte  dǝ

profissional  de  saúde  arrisca  criar  insatisfação  com  os  cuidados  recebidos  e  comprometer  a

relação terapêutica. Ao mesmo tempo, ǝ médicǝ tenta despistar as causas orgânicas, sem atrasar

o diagnostico e sem expor a pessoa a exames complementares e terapias desnecessárias.  Como

perceber quando parar com a investigação do diagnostico diferencial? 

Podem  existir  vários  sinais  de  alerta  que  alimentam  a  suspeição  de  haver  um  fenómeno  de

somatização como expressão do sofrimento. No caso exposto, destaca-se o (ab)uso excessivos dos

serviços de saúde (6 consultas em 3 meses), que representa um grande fator de alerta.  A essência

do processo patológico de somatização são os pensamentos, sentimentos e/ou comportamentos

inadequados  do  utente  em  resposta  aos  sintomas  físicos.  Entre  esses,  a  procura  excessiva  e

disfuncional dos cuidados de saúde. Esta conduta representa frequentemente uma chamada de

atenção, um grito de ajuda, uma tentativa de resolução do próprio sofrimento. O João demorou 6

encontros para falar da sua situação familiar e desvelar o motivo não expresso da consulta.  O

momento apropriado vai ser escolhido pelo próprio utente, contudo, o que podíamos ter feito

para facilitar este processo?

Perante casos de utilizadores frequentes é boa pratica explorar o contexto familiar e social. O João

traz  uma  situação  familiar  delicada,  caraterizada  por  incompreensões,  conflitos,  acusações  e

sentimentos de culpa e impotência. Trata-se de uma consulta por doença mental grave de um

familiar próximo, nomeadamente com problemas de dependências, com todas as peculiaridades

do sofrimento que derivam da doença em si e do estigma social que a envolve. Será importante

aprofundar alguns aspetos da vida do João, em particular a relação com a esposa, com o filho, a

existência  de  redes  de  suporte  informal  (amigos,  familiares,  colegas  de  trabalho),  e  ainda  as

condições laborais e de habitação, entre outras. 

Outra razão pela qual a somatização é um processo desafiante é o fato de trazer a luz falhas de

comunicação e de relação médico-utente. Este problema relacional reflete as diferenças entre os

conceitos de dolência e doença, e a capacidade da biomedicina de corresponder as expetativas

dos utentes. Portanto, seria importante explorar a opinião do João em relação a(s) causa(s) do seu

problema, assim comos as expectativas pelo percurso de cuidados. Quais os modelos explicativos



de matriz cultural a qual faz referência? Quais os grupos de pertença que lhe dizem respeito?

Qual(is)  o(s)  modelo(s)  de  cuidados  no qual  confia? Que estratégias  de  autocuidado foram já

implementadas? De acordo com Menéndez, nos referimos ao autocuidado como ao conjunto de

representações  e  práticas  que  ǝ utente  (e  o  grupo  social  no  qual  está  inseridǝ)  utiliza  para

diagnosticar, explicar, controlar, aliviar, curar, corrigir ou prevenir os processos que afetam o seu

bem-estar.  Investigar  e  incentivar  as  estratégias  de  autocuidado  dǝ utente  favorece  o  seu

processo de empoderamento e valoriza as suas capacidades e conhecimentos, entre as quais se

ressalva a auto compreensão emotiva.  Uma vez que a biomedicina nem sempre compreende o

significado profundo dessas situações de somatização, quais estratégias podiam ser adotadas e

quais  práticas  podiam  ser  incluidas  no  percurso  de  cuidado  para  orientar  os  episódios  de

somatização?

Enfim, o caso apesentado obriga a uma reflexão acerca da disponibilidade, qualidade e intenção

dos  serviços  disponibilizados  pelo  sistema  de  saúde.  No  caso  concreto  dos  problemas  de

dependências,  quais  os objetivos das intervenções previstas? Quais são os serviços disponíveis

para os familiares de um utente com problemas de abusos? Existem na comunidade grupos de

entreajuda de pais/familiares próximos/cuidadores de pessoas com doença mental? A falta de

recursos e de ferramentas para lidar com o sofrimento pode afastar ǝs utentes da procura de

cuidados. Paralelamente, a ausência de apoio a nível comunitário, social e hospitalar podem criar

sentimentos de frustração e impotência nǝ médicǝ de medicina geral e familiar, que é deixado

sozinhǝ no acompanhamento do sofrimento mental de toda a família. 

O  papel  dos  cuidados  primários  é  primariamente  importante  no  diagnostico,  orientação  e

seguimento dos episódios e transtornos de somatização. A proximidade e longitudinalidade dos

cuidados  permitem conhecer  o  contexto  familiar  e  social  dǝ  utente,  e  facilitam  uma relação

médicǝ-utente apoiadora e consistente. Estas são características essenciais para que as pessoas

comecem o seu trilho até a  compreensão dos eventos de somatização,  até  a sua aceitação e

planeamento conjunto do tratamento integrado.
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