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Rastreio e diagnóstico da Somatização em cuidados primários: validação da 

Screening for Somatoform Symptoms-2   

 

RESUMO  

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora não tenham sido publicados em Portugal estudos de prevalência de 

Perturbações Somatoformes (PSF) no âmbito dos cuidados primários de saúde (CP), 

este é um dos primeiros passos para conhecer a dimensão de uma patologia com uma 

prevalência elevada noutros países, sobretudo quando, no seu diagnóstico, são utilizados 

critérios menos restritivos do que os definidos nas classificações internacionais em vigor. 

O diagnóstico de PSF exige a presença de sintomas não explicados medicamente 

(MUS), que devem ser avaliados para exclusão de doença orgânica e outras condições. 

O método de rastreio de PSF foi utilizado em vários estudos que advogam não ser 

necessário discriminar na fase inicial (screening) os sintomas medicamente inexplicados 

dos explicados por causas orgânicas, embora outros defendam já a viabilidade de uma 

discriminação entre os dois tipos de sintomas numa fase precoce, sobretudo quando é 

possível recorrer a um teste de rastreio adequado aos CP. A Screening for Somatoform 

Symptoms-2 (SOMS-2) é um instrumento de rastreio de PSF, de auto-preenchimento, 

que avalia a existência de sintomas medicamente inexplicados nos últimos dois anos, 

requerendo que uma resposta afirmativa seja dada pelo participante apenas quando as 

queixas apresentadas como critério para PSF tenham, da parte do seu médico 

assistente, sido qualificadas como não devidas a doença orgânica e tenham afectado as 

actividades da vida diária e o bem-estar do indivíduo. 

 

OBJECTIVOS 

 

O objectivo principal deste estudo é a adaptação e validação de um instrumento de 

rastreio de queixas médicas não explicadas, a SOMS-2, para o contexto dos cuidados 

primários em Portugal. Para o estudo da validade do instrumento é necessário conceber 

e implementar um método de diagnóstico clínico da somatização em geral, utilizado como 

gold-standard. É também objectivo do estudo estimar a prevalência de somatização e 

perturbações comórbidas numa amostra dos CP. 
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MÉTODOS 

 

Adaptação do instrumento: Para elaborar a versão da SOMS-2 em português foi obtida a 

autorização dos autores, recorreu-se à retroversão e tradução subsequente feita por 

peritos nas línguas inglesa e portuguesa. Procedeu-se a uma exploração do questionário 

num pequeno grupo de doentes (pré-teste). Seleccionaram-se as queixas em que houve 

dificuldades de compreensão no pré-teste e pediram-se sugestões a clínicos 

experimentados.  

Estudo piloto: Decorreu durante dois dias do mês de Janeiro de 2007 num centro de 

saúde urbano. Todos os utentes com idades superiores a 17 anos que soubessem e 

pudessem ler português foram convidados a participar neste estudo. Os participantes 

preencheram um questionário socio-demográfico e a versão adaptada da SOMS-2, 

incluindo uma lista de 53 sintomas somáticos e 15 questões para avaliar a gravidade e 

existência de PSF específicas. Foi igualmente feita uma avaliação da ansiedade e 

depressão utilizando uma versão portuguesa da HADS (Hospital Anxiety and Depression 

Scale). 

Estudo de prevalência e validação da SOMS-2: Seguindo procedimentos idênticos aos 

do estudo piloto, todos os utentes que recorreram durante um período de dez dias a uma 

outra unidade de CP urbana foram convidados a participar. Neste estudo foi utilizada a 

versão adaptada da SOMS-2, de 46 sintomas, resultante das conclusões do estudo 

piloto. Todos os MUS foram posteriormente avaliados numa entrevista clínica, pela autora 

da tese e, sempre que necessário, aprofundadamente investigados pelo questionamento 

do CG, pela consulta do processo clínico e dos médicos de outras especialidades que o 

utente tivesse consultado, tendo-se atingido uma Avaliação Clínica Final do Sintoma 

(ACFS). Uma entrevista clínica e a ACFS permitiram o diagnóstico de Somatização 

Clínica (SC) usado como gold-standard para validar a SOMS-2. A estabilidade dos 

sintomas, 6 meses depois, foi avaliada por um outro psiquiatra que desconhecia os 

resultados da primeira avaliação numa sub-amostra aleatória com 15% dos participantes. 

 

RESULTADOS 

 

Estudo piloto: Participaram no estudo 122 (16%) dos 760 utentes elegíveis. A idade 

média foi de 46,5 anos (dp = 16,3) e 63% eram mulheres. Após aplicação de critérios de 

frequência (> 10%) e poder discriminante em relação à incapacidade, a escala final inclui 

19 sintomas. Tendo como padrão o critério dos sintomas requeridos pela DSM-IV-TR 

para a existência de Perturbação de Somatização (sem utilizar o critério tempo de 

duração) foi estimado o ponto de corte de oito ou mais sintomas na escala reduzida, com 
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uma sensibilidade de 94,1% e especificidade de 89,5%. Com este ponto de corte a 

estimativa de possíveis somatizadores é de 22,1%. O risco relativo de um somatizador 

apresentar ansiedade é de 3,4 (IC95%: 2 a 6) e o de estar deprimido é de 4,3 (IC95%: 

1,6 a 11,6). Os resultados preliminares obtidos com a versão da SOMS-2, apontam para 

que seja adequada ao rastreio da somatização, nos CP, desde que a sua adaptação 

tenha em conta as conclusões empíricas resultantes deste estudo exploratório. 

Estudo de prevalência e validação da SOMS-2: Dos utentes que preencheram os 

critérios de inclusão, 167 (18%) consentiram na participação. A prevalência de SC foi 

34.1% (95% IC: 27.4-41.6) e a taxa de prevalência mais que duplicou nos participantes 

com perturbação de ansiedade ou depressiva (PR=2.65, 95%IC: 1.75-4.03). A correlação 

entre o número de sintomas assinalados no auto-preenchimento e o número de sintomas 

que permanecia como medicamente não explicado, na ACFS, foi de 0.63 e, em média, 

mais três sintomas somatoformes foram acrescentados na ACFS. Depois de se terem 

excluído sintomas com baixa frequência (<2.5%), sintomas com baixo poder 

discriminante (o intervalo de confiança para o likelihood ratio inclui o valor 1) ou com fraca 

correlação com a escala total (r<0.20), 29 foram retidos numa versão final, reduzida, da 

SOMS-2 (R-SOMS-2). Um ponto de corte de 4 sintomas deu uma sensibilidade de 86.0% 

e uma especificidade de 95.5% na ACFS e 56.1% e 93.6% no auto-preenchimento. Esta 

última versão, de 29 sintomas, apresentou uma estabilidade satisfatória, relativamente ao 

número de sintomas, 6 meses depois (k= 0.57). Sempre que estava presente 

simultaneamente uma perturbação depressiva ou de ansiedade, a sensibilidade 

aumentava (72.7%) e a especificidade mantinha ainda um valor de 87.5%. Mais de 50% 

dos “verdadeiros” somatizadores da amostra estava contida no grupo dos falsos-

negativos, apontando para a dificuldade na detecção de somatização, neste sub-grupo 

específico de somatizadores, com instrumentos de auto-preenchimento. 

 

CONCLUSÕES 

 

Quer a SOMS-2, quer a sua versão reduzida, a R-SOMS-2, são instrumentos de rastreio 

válidos para a detecção de somatização moderada a grave num contexto de cuidados 

primários de saúde, apresentando boas características psicométricas. O ponto de corte 

de 4 sintomas apresentou uma alta especificidade e uma boa sensibilidade, 

especialmente quando coexistem perturbações de ansiedade e/ou depressivas actuais 

(DSM-IV). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Somatização; SOMS-2; Validação; Cuidados Primários; 

Instrumentos de rastreio; Comorbilidade  
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Screening and diagnosis of somatization in primary care: validation of the 

Screening for Somatoform Symptoms-2 

 

SUMMARY 

 

INTRODUCTION 

 

Although no studies of the prevalence of Somatoform Disorders (SFD) in primary care 

(PC) have been published, in Portugal, this is one of the first steps to understand the 

dimension of these conditions which have a high prevalence in other countries, especially 

when, in their diagnoses, used criteria are less restrictive than that stipulated in current 

international classification. The diagnosis of SFD requires the presence of symptoms, 

which are medically unexplained (MUS), and, therefore should be evaluated to ascertain 

the exclusion of organic illness or other conditions. The SFD method of screening was 

used in various studies which advocate that it is not necessary to discriminate, in the initial 

stages (screening), unexplained medical symptoms from those explained by organic 

causes, whilst others defend the viability of discriminating between the two types of 

symptoms at a screening stage, particularly when it is possible to have recourse to a 

screener appropriate to the PC. The Screening for Somatoform Sypmtoms-2 (SOMS-2) is 

a self-report screening instrument for Somatoform Disorders (SFD) that evaluates the 

existence of unexplained medical symptoms during the past two years, requiring that an 

affirmative answer is only given by the participant when the complaints presented as 

criteria for SFD have been qualified, by their accompanying doctor, as not deriving from 

an organic illness and have affected the subject’s daily activities and well-being. 

 

OBJECTIVES 

 

The principal objective of this study is the adaptation and validation of a screening tool for 

unexplained medical complaints, the SOMS-2, for primary care settings in Portugal. In 

order to study the validation of this instrument it is necessary to develop a clinical 

diagnostic method of somatization in general, using it as a gold-standard. It is also the 

objective of this study to estimate the prevalence of somatization and comorbid disorders 

in a PC sample. 
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METHODS 

 

Adaptation of the tool: In order to elaborate a Portuguese version of the SOMS-2, we 

obtained author’s agreement and carried out a subsequent translation to and from English 

by experienced translators of the English and Portuguese language. We then went on to 

trial the questionnaire on a small group of patients (pre-test). We selected those 

complaints where there had been difficulties in understanding the wording used in the tool, 

in the pre-test, and asked for suggestions from experienced practitioners. 

Pilot Study: This took place during two days in January of 2007, in an urban primary care 

centre. All participants who were older than 17 years old and could read and understand 

Portuguese were invited to participate in this study. The participants filled in a socio-

demographic questionnaire and an adapted version of SOMS-2, which included a list of 

53 somatic symptoms and 15 questions to evaluate the severity and existence of specific 

SFD. An evaluation of anxiety and depression was also done using a Portuguese version 

of the HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). 

Study of validation of SOMS-2 and estimates of prevalence: Following procedures 

identical to the pilot study, all subjects who used, during a period of ten days, another 

urban primary care centre were invited to participate. In this study an adapted version of 

SOMS-2 of 46 symptoms was used, resulting from the pilot study. After this, all the MUS 

were evaluated in a clinical interview by the author of the thesis, and, where necessary, 

thoroughly investigated by questioning the General Practitioner (GP), by consultation of 

clinical records and by questioning other doctors, specialised in other fields, that the 

patient had consulted, arriving at a Final Clinical Symptom Evaluation (FCSE). A clinical 

interview and the FCSE permitted a diagnosis of Clinical Somatization (CS) used as gold-

standard to validate the SOMS-2.The stability of these symptoms, 6 months later, was 

evaluated in a randomized sub-sample of 15 % of the participants. 

 

RESULTS 

 

Pilot study: Out of 760 eligible patients, 122 (16%) participated in the study. The average 

age was 46.5 years old (sd=16.3) and 63% were women. After applying the frequency 

criteria (>10%) and the discriminative power criteria with reference to disability, the final 

scale included 19 symptoms. Taking as standard the symptoms required by the DSM-IV-

TR for Somatization Disorder (without time criteria), a cut-off point of 8 or more symptoms 

was estimated on the reduced version of the scale with a sensibility of 94.1% and a 

specificity of 89.5%. With this cut-off point the estimate of possible somatizers is 22.1%. 

The relative risk of a somatizer to present anxiety is 3.4 (CI95%: 2 to 6) and of being 
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depressed is 4.3 (CI95%: 1.6 to 11.6). The preliminary results obtained from the version of 

SOMS-2 indicated that it was suitable for somatization screening in CP, as long as its 

adaptation took into account the empirical conclusions resulting from this exploratory 

study. 

Study of validation of SOMS-2 and estimates of prevalence: Out of the patients who 

fitted the inclusion criteria, 167 (18%) agreed to participate. The prevalence of CS was 

34.1% (95% CI: 27.4-47.6) and the prevalence more than doubled in participants with 

anxiety or depressive disorders (PR=2.65, 95% CI: 1.75-4.03). The correlation between 

the number of symptoms at self-report and the number of symptoms that remained as 

medically unexplained, in the FCSE, was 0.63 and on average three more somatoform 

symptoms were added at FCSE. After excluding symptoms with a low incidence (<2.5%), 

symptoms with a low discriminative power (the confidence interval to the likelihood ratio 

included the value 1) or with a weak correlation to the total scale (r>0.20), 29 symptoms 

were retained in the final reduced version R-SOMS-2. The cut-off point of 4 symptoms 

yielded a sensibility of 86.0% and a specificity of 95.5% at FCSE and 56.1% and 93.6% 

respectively at self-report. This final version of 29 symptoms presented a satisfactory 

stability relative to the number of symptoms, 6 months later (k=0,57). 

Every time there was a simultaneous presence of a depressive disorder or of an anxiety 

disorder the sensibility grew (72.7%) and the specificity remained at a value of 87.5%. 

More than 50% of the “true” somatizers from the sample were contained within the group 

of false negatives revealing the difficulty of the detection of somatization, in this specific 

sub-group of somatizers, by self-report. 

 

CONCLUSIONS 

 

The SOMS-2 or its reduced version, the R-SOMS-2, are valid screening tools for the 

detection of moderate and serious somatization in primary care settings, showing good 

psychometric characteristics. The cut-off point of 4 symptoms presented a high specificity 

and a good sensibility, especially when comorbidity with anxiety and/or current depression 

(DSM-IV) is present. 

 

Key words: Somatization; SOMS-2; Validation; Primary Care; Screening tools; 

Comorbidity 
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Dépistage et diagnostic de la somatisation dans les soins primaires: validation du 

Screening for Somatoform Symptoms-2   

 

RÉSUMÉ  

 

INTRODUCTION  

 

Il n’existe pas d’études publiées au Portugal sur la prévalence des troubles somatoformes 

(TSF) dans le cadre des soins de santé primaires (SP). Toutefois, ces études 

représentent une des premières étapes pour évaluer l'ampleur d'une maladie à forte 

prévalence dans d'autres pays, en particulier lorsque, dans le diagnostic, sont utilisés des 

critères moins stricts que ceux définis dans les classifications internationales existantes. 

Le diagnostic des TSF requiert la présence de symptômes médicalement inexpliqués 

(SMI), qui doivent être évalués pour l'exclusion d'une maladie organique et d'autres 

conditions. La méthode de dépistage des TSF a été utilisée dans plusieurs études qui 

considèrent qu’il n’est pas nécessaire de faire la distinction, dans la phase initiale 

(screening), entre des symptômes médicalement inexpliqués et des symptômes expliqués 

par des causes organiques, tandis que d'autres défendent la viabilité de la discrimination 

entre les deux types de symptômes déjà dans une phase précoce, en particulier quand il 

est possible d'utiliser un test de dépistage approprié aux SP.  

Le Screening for Somatoforme Symptoms-2 (SOMS-2) est un instrument de dépistage de 

TSF, auto-administré, qui évalue l'existence de symptômes médicalement inexpliqués au 

cours des deux dernières années. Il n’exige qu’une réponse affirmative soit donnée par le 

participant que lorsque des plaintes présentées comme critère de TSF aient été classées 

comme ne pas dues à une maladie organique par un médecin.  

 

OBJECTIFS  

 

L'objectif principal de cette étude est l'adaptation et la validation d'un outil de dépistage 

pour les plaintes médicales inexpliquées, le SOMS-2, dans le contexte des soins 

primaires au Portugal. Pour étudier la validité de l'instrument, il faut concevoir et mettre en 

œuvre une méthode de diagnostic clinique de somatisation en général, utilisée comme 

gold-standard. Un autre objectif de l'étude consiste à estimer la prévalence de la 

somatisation et de ses comorbidités dans un échantillon aux SP.  
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MÉTHODES  

 

Adaptation de l'outil: pour développer une version du SOMS-2 en portugais on a demandé 

l'autorisation des auteurs et utilisé la rétroversion et la traduction ultérieure réalisée par 

des experts en anglais et en portugais. On a fait une exploitation du questionnaire avec 

un petit groupe de patients (pré-test) et ensuite les items sur lesquels il y avait des 

difficultés de compréhension ont été sélectionnés. Finalement, on a demandé des 

suggestions à des cliniciens expérimentés sur ces items-là.  

Étude pilote: cette étude a eu lieu pendant deux journées de Janvier 2007 dans un 

centre de santé urbain. Tous les utilisateurs âgés de plus de 17 ans capables de lire le 

portugais ont été invités à participer à cette étude. Les participants ont rempli un 

questionnaire sociodémographique ainsi que la version adaptée du SOMS-2, comprenant 

une liste de 53 symptômes somatiques et 15 questions pour évaluer la gravité et 

l'existence de certains TSF. Une évaluation de l'anxiété et de la dépression a également 

été mise en place, en utilisant une version portugaise de l'HADS (Hospital Anxiety and 

Depression Scale).  

Etude de prévalence et la validation du SOMS-2: suivant des procédures similaires à 

celles de l'étude pilote, tous les patients qui se sont adressés pendant dix jours à une 

autre unité urbaine de SP ont été invités à participer. Dans cette étude on a utilisé la 

version adaptée du SOMS-2, constituée par 46 symptômes, d'après les conclusions de 

l’étude pilote. Tous les SMI ont ensuite été évalués dans un entretien clinique par l'auteur 

de cette recherche et, le cas échéant, étudiés soit au moyen d’une enquête approfondie 

auprès du médecin de santé familiale, soit en se rapportant au dossier clinique et des 

médecins d'autres spécialités consultés par le patient. On a obtenu comme résultat une 

Évaluation Clinique Finale du Symptôme (ECFS). Le diagnostic de Somatisation Clinique 

(SC) a été obtenu au moyen de l’ECFS et d’un entretien clinique, et a été utilisé comme 

gold-standard pour valider le SOMS-2. La stabilité des symptômes, six mois plus tard, a 

été évaluée par un autre psychiatre qui n'était pas au courant des résultats de la première 

évaluation sur un sous-échantillon aléatoire de 15% des participants.  

 

RÉSULTATS  

 

Étude pilote: l'étude portait sur 122 (16%) des 760 utilisateurs qui réunissaient les 

critères d’inclusion. L'âge moyen était de 46,5 ans (écart type = 16,3) et 63% étaient des 

femmes. Après l'application de critères de fréquence (> 10%) et de pouvoir discriminant 

en matière d’handicap, l'échelle finale comprend 19 symptômes. En prenant comme 

standard le critère des symptômes requis par le DSM-IV-TR pour qu’il y ait un Trouble de 
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Somatisation, on a estimé le point de coupure de huit ou plus symptômes sur une échelle 

réduite, avec une sensibilité de 94,1% et une spécificité de 89,5 %. Avec ce point de 

coupure l’estimation de somatiseurs possibles est de 22,1%. Le risque relatif d’anxiété de 

la part du somatiseur est de 3,4 (IC 95%: 2 à 6) et celui de dépression est de 4,3 (IC 95%: 

1,6 à 11,6). Les résultats préliminaires obtenus avec la version du SOMS-2 suggèrent que 

celle-ci est adéquate au dépistage de la somatisation, en SP, à condition que son 

adaptation prenne en compte les résultats empiriques découlant de cette étude 

exploratoire.  

Etude de prévalence et validation du SOMS-2: parmi les utilisateurs qui ont rencontré 

les critères d'inclusion, 167 (18%) ont consenti à participer. La prévalence de la SC a été 

de 34,1% (95% IC: 27,4 à 41,6) et le taux de prévalence a plus que doublé chez les 

participants ayant des troubles dépressifs ou d'anxiété (PR = 2,65, IC 95%: 1,75 à 4,03). 

La corrélation entre le nombre de symptômes rapportés dans l'auto-administration de 

l’outil de dépistage et le nombre de symptômes qui sont restés médicalement inexpliqués 

dans ECFS a été de 0,63 et, en moyenne, trois autres symptômes somatoformes ont été 

ajoutés à ECFS. Une fois supprimés les symptômes avec une fréquence basse (<2,5%), 

les symptômes de pouvoir discriminant faible (l'intervalle de confiance pour le likelihood 

ratio inclut la valeur 1), ou de faible corrélation avec l'échelle totale (r <0,20), 29 ont été 

conservés dans une version réduite finale du SOMS-2 (R-SOMS-2). Un point de coupure 

de quatre symptômes a donné une sensibilité de 86,0% et une spécificité de 95,5% dans 

le ECFS et 56,1% et 93,6% dans l'auto-administration de l’outil de dépistage. Cette 

dernière version, composée de 29 symptômes, a montré une stabilité satisfaisante par 

rapport au nombre des symptômes présents 6 mois plus tard (k = 0,57). La où un trouble 

à la fois dépressif ou d'anxiété était présent, la sensibilité augmentait (72,7%) et la 

spécificité gardait encore une valeur de 87,5%. Plus de 50% des ‘vrais’ somatiseurs de 

l’échantillon étaient compris dans le groupe des faux-négatifs, en montrant la difficulté de 

détecter la somatisation, au sein de ce sous-groupe, avec des outils d'auto-administration. 

 

CONCLUSIONS  

 

Soit le SOMS-2 soit sa version abrégée, le R-SOMS-2, sont des instruments de dépistage 

dotés de validité pour la détection de la somatisation de modérée à grave dans le 

contexte de soins de santé primaires, avec de bonnes caractéristiques psychométriques. 

Le seuil de quatre symptômes a montré une spécificité élevée et une bonne sensibilité, en 

particulier lorsque les troubles anxieux et/ou dépressifs sont présents (DSM-IV).  
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1. INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

No projecto inicial da tese que agora se apresenta planeava-se o estudo da expressão do 

fenómeno da somatização e o estudo da sua relação com outros constructos da 

personalidade.  

Contudo, a continuação do aprofundamento da revisão da literatura, veio a revelar uma 

plétora de propostas de conceitos e de classificações da somatização, variando, 

inclusivamente, consoante os contextos clínicos considerados. A extensão das propostas 

de conceptualização e de classificação, exigindo um amplo trabalho de revisão crítica, 

prometia ser compensada pelo estímulo intelectual que a investigação de um fenómeno 

de charneira, entre o físico e o mental, entre vários diagnósticos, entre várias 

especialidades medico-cirurgicas e alvo de vários tipos de propostas terapêuticas, iria 

proporcionar. 

Por conseguinte, optou-se por aprofundar a revisão da literatura no que à definição do 

conceito de somatização dissesse respeito, investigando, nessa revisão, as validades 

convergente, divergente e de critério do(s) diagnóstico(s) de somatização. E por escolher 

um contexto particular para o estudo de campo, no qual a expressão da somatização 

fosse não só relevante, mas também um contexto no qual o estudo do fenómeno tivesse 

grande utilidade em termos clínicos e económicos, para o planeamento dos cuidados de 

saúde: o contexto dos cuidados de saúde primários, no qual, noutros países, uma 

percentagem significativa de consultas e referências para admissões hospitalares se 

ficavam a dever a sintomas medicamente não explicados1-2. Com efeito, num estudo 

multi-centrico, patrocinado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), nos cuidados 

primários de saúde (CP), em 15 cidades, pertencentes a 14 países, de vários 

continentes, com uma amostra de 25 916 sujeitos, foi avaliada a associação de 

incapacidade com a doença física e com a doença mental e os resultados permitiram 

concluir que o contributo da doença física para a incapacidade era independente, mas 

“fraco”. Pelo contrário, controlada a gravidade da doença física, a psicopatologia emergia 

como consistentemente associada ao aumento da incapacidade, havendo um efeito de 

dose entre a gravidade da doença mental e a incapacidade3. Outros autores, analisando 

os custos ocasionados por várias doenças mentais, nos cuidados primários de saúde, 

obtiveram resultados que indicam que as perturbações somatoformes (PSF) aumentam a 

utilização dos serviços de saúde (mais consultas de clínica geral e de especialidade, mais 

internamentos, mais gastos durante o internamento e mais consultas de urgência) e 

outros custos (mais consumo de medicamentos, mais custos com saúde em regime 
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ambulatório), e que esse efeito é independente das outras perturbações mentais, bem 

como da comorbilidade médica (doenças orgânicas)2. 

Um segundo obstáculo que o aprofundamento da revisão da literatura veio a revelar foi o 

da quase ausência de instrumentos validados, para a língua e realidade portuguesas, 

para a medida da somatização. Por outro lado, uma boa parte dos estudos 

epidemiológicos efectuados, noutros países, não pesquisavam a somatização, 

provavelmente dadas as particularidades e dificuldades de que a medida desta entidade 

clínica se reveste. Sendo, porventura, a controvérsia que envolve a sua classificação, 

uma das mais importantes. 

Mais uma vez, o estímulo em que esse trabalho prometia constituir-se, permitiu que se 

ultrapassassem as dificuldades. Teve que proceder-se à alteração de alguns dos 

objectivos iniciais da tese e introduzir novos objectivos, fundamentalmente o de validar, 

para a população dos cuidados de saúde primários portugueses, um instrumento de 

medida de somatização. Este propósito exigiu que tivesse que se desenhar uma forma de 

obter um método de diagnóstico clínico sólido da somatização, que pudesse funcionar 

adequadamente como diagnóstico padrão, contra o qual o instrumento de medida 

escolhido pudesse ser validado e analisado. A elaboração desse diagnóstico, nos 

indivíduos que integram a amostra, constituiu uma boa parte do trabalho de campo, tendo 

envolvido, sempre que necessário, o contacto com todo e qualquer médico que o doente 

tivesse consultado, de qualquer especialidade, para além do contacto com o seu médico 

de família e respectivo processo clínico. 

Um dos objectivos introduzidos, em relação ao projecto inicial, foi o do estudo da relação 

da somatização com as afecções comórbidas, perturbações de ansiedade e depressivas, 

bem como a análise da performance do instrumento a validar em presença destas 

perturbações. Por isso, teve que introduzir-se na metodologia e procedimentos do estudo 

uma forma de diagnosticar aquelas perturbações: uma entrevista clínica estruturada, que 

foi administrada a todos os participantes da amostra pela autora deste estudo, sendo 

esse trabalho uma outra parte substancial do trabalho de campo.  

Deve referir-se ainda que se trabalhou com duas amostras diferentes, em duas unidades 

de saúde diferentes: uma, a do estudo piloto exploratório (n=122) e, outra, a do estudo de 

validação propriamente dito (n=167). Como a bateria de instrumentos de medida foi 

ligeiramente diferente, nos dois casos, e como os contextos da colheita foram igualmente 

diversos, sendo que os participantes do estudo piloto não foram avaliados por entrevista, 

optou-se por não utilizar os dados da primeira amostra em nenhuma das análises do 

estudo de validação. Os resultados das duas amostras são pois apresentados em dois 

capítulos diferentes: um para o estudo piloto, outro para o estudo de validação 

propriamente dito. 
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O relatório que se apresenta engloba, para além desta, as seguintes grandes secções: 

2- Revisão da literatura: a) do conceito de somatização em geral; b) da epidemiologia das 

perturbações somatoformes e da somatização nos cuidados primários; c) e dos 

instrumentos de rastreio de somatização e perturbações somatoformes. 

3- Objectivos e hipóteses do estudo. 

4- Tradução da Screening for Somatoform Symptoms-2 (SOMS-2).  

5- Estudo piloto exploratório com a SOMS-2 traduzida e adaptada. 

6- Estudo de validação da SOMS-2 e da sua versão reduzida, a R-SOMS-2. 

Comportamento do instrumento em face das perturbações de ansiedade e depressivas. 

7- Conclusões. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. SOMATIZAÇÃO EM GERAL: UMA REVISÃO DO CONCEITO  

 

2.1.1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história tem sido difícil distinguir entre as várias formas de PSF e outros 

síndromes afins. Ainda hoje, os estudos publicados referem as dificuldades relacionadas 

com a distinção entre somatização, hipocondria, neurastenia (síndrome de fadiga 

crónica), perturbações dissociativas, perturbação conversiva, perturbações da adaptação 

e da personalidade com sintomas somatoformes e perturbações factícias. Estas 

dificuldades persistem, apesar de já serem válidas, e bastante próximas das que são 

aceites actualmente, definições antigas de alguns destes conceitos clínicos, como é, por 

exemplo o caso da definição de hipocondria, através da qual Sims, em 1799, diferenciava 

este quadro da histeria e da melancolia: os pacientes hipocondríacos estariam numa 

situação em que “praticamente toda a sua mente era preenchida com [preocupações 

sobre] o estado da sua saúde, que eles imaginam que é infinitamente pior do que [de 

facto] é”1.  

Do ponto de vista clínico, existem zonas de transição entre os conceitos nosográficos 

referidos e casos que apresentam mais do que um dos síndromes mencionados, isto é, 

populações que apresentam comorbilidades, como se tornará saliente, ao longo desta 

revisão. 

Contudo, procuraremos delimitar apenas os conceitos de somatização funcional e de 

somatização em geral, diferençando-os dos restantes quadros referidos. 

A somatização funcional esteve integrada no quadro clínico da histeria até à DSM-II 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-II)2. 

 

2.1.2. HISTÓRIA DO CONCEITO 

 

2.1.2.1. O útero como factor etiológico- I (Antiguidade) 

 

Existem textos egípcios, datados de 1900 A. C., que atribuem a etiologia da histeria ao 

deslocamento ou migração, através do corpo, do útero3. 

Hipócrates (460-370 A. C.) situava a origem das doenças mentais no cérebro e contribuiu 

enormemente para separar a medicina clínica das crenças religiosas3 enfatizando a 

prioridade que devia ser atribuída à observação dos doentes. Contudo, pensava que a 



 5

histeria tinha origem no útero, que secaria e perderia peso devido à abstinência sexual. 

Procuraria, então, recuperar, “subindo” em direcção ao abdómen, ao hipocôndrio, ao 

coração e à garganta, provocando directamente os sintomas comuns no quadro da 

histeria, incluindo o “globus histericus”, pela pressão que causava a sua migração para 

estas regiões4. 

O modelo de Platão (429-347 A. C.) compreendia o espírito dividido em três secções, 

dispostas hierarquicamente: o desejo, com sede na região pélvica, as emoções, com 

sede no coração, e o conhecimento, com sede no encéfalo3,5. Em relação à histeria, 

Platão escreveu que “a matrix é um animal que deseja ardentemente engendrar crianças. 

Quando permanece muito tempo estéril depois da puberdade, tem dificuldade em 

suportá-lo, indigna-se, percorre todo o corpo, obstruindo saídas do ar, parando a 

respiração, lançando o corpo em perigos extremos e ocasionalmente várias doenças, até 

que o desejo e o amor reúnam o homem e a mulher e façam nascer um fruto”6. A 

concepção de que o útero seria um “animal vivo” no interior do corpo feminino atravessou 

os séculos e podia ainda detectar-se nas narrativas populares de algumas regiões 

europeias no século XX e nas fichas clínicas de doentes dessas regiões7. Existem 

inúmeros relatos de intervenções “cirúrgicas”, que baseando-se na sugestão, consistiam 

na simulação, por parte dos médicos, da extracção do corpo da mulher do suposto animal 

(em algumas regiões e casos, um sapo) 7. 

Galeno (129-199) entendia que o útero produzia uma secreção análoga ao sémen e a 

sua estase, na ausência de actividade sexual, causaria os sintomas na histeria. A 

retenção da secreção seminal teria uma acção tóxica no sangue e arrefeceria o corpo 

dando origem às crises histéricas, que podiam igualmente acontecer no homem, em 

virtude da retenção do sémen4. As teorias de Galeno sobre a histeria vão manter-se 

como válidas durante cerca de um milénio3. 

 

2.1.2.2. A histeria como possessão demoníaca 

 

Alguns autores4 atribuem às ideias de Santo Agostinho (354-430) sobre a vontade, que 

terão exercido uma prolongadíssima influência na igreja e sociedade medievais3, a 

responsabilidade pelo facto de a Inquisição, instituída no século XIII3, perspectivar os 

sintomas da histeria como manifestação de um pacto voluntariamente assinado com o 

demónio. O tratamento seria do âmbito da teologia e dos exorcistas. As consequências 

práticas destes postulados foram a morte na fogueira de pessoas com histeria4. Existem 

relatos dos esforços desenvolvidos por médicos, no início do século XVII, para tentar 

salvar jovens mulheres da condenação a este tipo de morte, alegando que eram 

portadoras dos sintomas da histeria4. 
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Na primeira metade do século XVII, numa região em que as guerras religiosas do século 

anterior tinham deixado marcas (Loudun, França) assiste-se a uma explosão de casos de 

“possessões”, sobretudo no convento da recém-criada Ordem das Ursulinas. Este 

fenómeno terá inclusivamente atraído visitantes…constava-se que era frequente verem-

se pessoas “a voar sobre o pináculo das igrejas”. No inventário das monjas identificadas 

como estando “possuídas”, vem sempre referido o sítio onde se encontrava alojado o 

demónio ou demónios: “no estômago”; “sob a anca direita”; “na parte anterior do cérebro”; 

“vai e vem em todas as partes do corpo”; “alojado sobre o coração”, “na omoplata direita”, 

“obcecada pelo demónio fornicação”, etc8. Na resolução da complexa situação criada em 

Loudun, vemos já implicadas, não só as autoridades eclesiásticas e políticas, mas 

também autoridades em medicina9. Esta é, segundo Michel de Certeau, uma das 

características que permitem constituir este século como um tempo de charneira em 

relação ao corpus teórico das queixas somáticas e da histeria9. A demanda de 

acolhimento para uma satisfação ideal do desejo, no limite da ligação à realidade, ora 

com a face de hipo-sexualidade e aura de santidade ora com a face de hiper-sexualidade 

e “ninfomania”, propicia a intervenção deste tipo de autoridades, muitas vezes solicitadas 

para fins terapêuticos. Tal demanda ainda hoje se mantém, para alguns autores, como 

uma das características do quadro10. 

 

2.1.2.3. As mudanças de paradigma no século XVII  

 

A partir do século XVII, a secularização da ideia de alma ou de espírito carreia para o 

âmbito da ciência realidades que eram, até aí, do âmbito da teologia e da filosofia5. No 

final do processo, já no séc. XIX, a noção de psiquismo herda elementos constitutivos do 

antigo operador que o conceito de alma constituía. 

A “força vital substituiu-se, no domínio do saber, ao princípio da alma”, que no 

pensamento antigo seria “um sistema psicofisiológico”5. Este “desaparecimento” da alma 

e a localização do princípio vital no interior do organismo é uma das características da 

revolução vitalista que contribuiu para estabelecer a Biologia como uma disciplina5. A 

divisão vai estabelecer-se em torno da questão da origem dessa força, energia ou élan 

vital: divina e não controlável pelo indivíduo (Stahl, entre outros), ou física e 

exclusivamente confinada ao corpo, como, por exemplo, para os pensadores fisicalistas 

do século XIX11. Segundo as correntes monistas, tudo se reduz ao corpo/matéria ou tudo 

é, finalmente, espírito3, enquanto que, de acordo com as dualistas, corpo e espírito são 

irredutíveis (advogando alguns pensadores, como Espinoza, a existência de um 

paralelismo psico-físico3) e deixando a questão da relação do corpo com o espírito em 
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aberto, sem a pretensão de querer prematuramente definir os locais ou formas do 

encontro dos dois elementos.  

Ao dualismo cartesiano, à luz do qual o corpo era como que um maquinismo cujo 

funcionamento poderia ser explicado pela física, sendo a alma de natureza divina, e algo 

externo ao corpo, vêm a suceder-se as ideias de Stahl, posteriormente muito influentes 

na escola de psicologia alemã do início do séc. XIX, que restabelecem o primado da 

alma5. O corpo ganharia vida apenas pela acção daquela5. Segundo Smadja, os 

postulados de Stahl representariam um sistema psicogenético radical avant la lettre5. 

Segundo Stahl, a alma seria o princípio da ordem, mas este conceito de princípio 

organizador teria conotações morais5. Assim, as desordens ou desregulações que 

acontecem à pessoa, tanto no âmbito físico como psíquico, decorreriam de desordens da 

vida moral. Reconhecemos nesta concepção alguns dos elementos presentes ainda na 

prática e cultura terapêuticas actuais, contra os quais os pacientes, particularmente os 

somatizadores, se insurgem. Alguns investigadores pretendem eliminar este tipo de 

concepção, antiquíssima e sempre presente, que entende a doença como uma espécie 

de castigo divino para as desordens do comportamento, que coloniza também o 

diagnóstico de somatização, contribuindo para o cíclico desejo de mudança do nome das 

perturbações, como acontece agora com o movimento para mudar o nome das 

perturbações somatoformes12, 13, 14. 

 

2.1.2.4. Os empiricistas refutam a etiologia centrada no útero - I (séc. XVII) 

 

Thomas Sydenham (1624-1689), amigo e seguidor das ideias de Locke, acreditava que 

todo o conhecimento provinha da observação e entendia que se deviam colocar de lado 

os sistemas e hipóteses filosóficos3, a fim de garantir boas condições de observação dos 

fenómenos. As suas descrições sobre a histeria foram extensas e abrangentes, 

holísticas, diríamos hoje. Concluiu que a histeria era uma afecção multifactorial, 

determinada por factores físicos e psicológicos, incluindo os familiares, podendo ocorrer 

nos dois sexos. Estava inteirado da interacção entre factores pessoais e 

constrangimentos sociais no desencadear dos sintomas. Quanto à descrição do quadro, 

referiu que a histeria era uma patologia “crónica das mais comuns” e que os sintomas 

histéricos “podem simular praticamente todas as formas sintomáticas das doenças 

verdadeiramente orgânicas”3. Diferençava-a da hipocondria (declarando embora que são 

muito próximas) a qual seria muito mais frequente nos homens1.   

Sims (1799) fez a distinção entre histeria, hipocondria e melancolia. Na histeria o humor 

seria inconstante (mutável), enquanto que na hipocondria era deprimido1. Porém, os 
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quadros de hipocondria e histeria definidos pelos dois últimos autores incluíam sintomas 

depressivos e ansiosos1. 

Na sua celebrada nosografia publicada em 1769, William Cullen integrou a classe das 

neuroses e trouxe firmemente para a teoria das queixas somatoformes o sistema nervoso 

(contra as teorias que defendiam o útero como a sede da patologia na histeria)7. Cunhou 

o termo de neurose para designar perturbações que não implicavam uma lesão de órgão 

e que, por isso, “eram imputadas a uma desregulação funcional dos nervos” que regeriam 

o funcionamento das vísceras. Estas perturbações funcionais nada teriam a ver com a 

loucura tratada pelos alienistas de então15. 

 

2.1.2.5. O útero como factor etiológico - II  

 

2.1.2.5.1. Teoria da “irritação da espinal medula” 

 

O interesse crescente pela investigação do sistema nervoso está na base da perda de 

influência das teorias que faziam intervir os humores e os fluidos internos na explicação 

dos sintomas somáticos, tendo aberto caminho para as teorias da irritação da espinal 

medula e reflexa, que dominaram os meios médicos e psiquiátricos do século XIX7. 

Porém, veremos adiante como, sob a égide sobretudo da segunda destas teorias, que 

usava conceitos resultantes da investigação empírica, os órgãos responsabilizados pelos 

sintomas somáticos não explicados foram novamente o útero e, agora, os ovários e o 

clítoris.  

Entre 1757 e 1766, Haller, um empiricista, publica que as fibras musculares, quando 

tocadas, encurtavam por momentos e depois se mostravam irritáveis: “a característica da 

irritabilidade consiste no facto de que um estímulo leve produz um movimento sem 

proporção com o estímulo e de que [o músculo] continua a fazer o mesmo repetidamente 

desde que a fibra permaneça viva” 3. A partir destas experiências, em 1780, Brown 

postulava que todos os tecidos eram irritáveis7. A doença ocorreria quer quando os 

tecidos eram pouco excitados, quer quando eram demasiado excitados. Todas as 

questões epistemológicas e metodológicas inerentes a este “salto” do tecido muscular 

para o nervoso, e no organismo humano, foram esquecidas, dado que as propostas de 

Brown tiveram uma enorme receptividade. Este “salto” elevou a “irritabilidade” à categoria 

de uma entidade patológica sólida7. Mas isso só aconteceu porque certos clínicos, como 

Broussais, depois de 1808, começaram a usar o termo “irritação”e o termo “inflamação” 

como se sinónimos fossem7. Era suposto que a inflamação implicava a existência de 

lesão orgânica. O tomar os dois termos no mesmo pé corresponderia, hoje, a dizer que 

os sintomas medicamente inexplicados têm uma explicação orgânica comprovada, tal 
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como tantos doentes somatizadores desejam ouvir. Já no século XIX, existem cartas de 

médicos, dirigidas às pacientes, pedindo desculpa pelo facto de ter ressaltado, da 

consulta havida, a ideia de que a origem da perturbação podia ser psíquica7.  

Nos primeiros anos do séc. XIX, a teoria da “simpatia entre os órgãos” (Galeno) – 

segundo a qual um órgão doente poderia causar sintomas num outro órgão, dele 

afastado - tinha muitos adeptos7. Mas, enquanto que a inflamação poderia ser 

comprovada no órgão determinante, pela observação dos sinais que a acompanham, o 

órgão determinante, na irritação produzida noutro órgão, à distância, tinha que ser 

inferido (uma vez que, por definição, a irritação não implicava a existência de lesão 

orgânica). Este facto deixava talvez demasiada liberdade ao critério do observador, na 

decisão sobre qual seria o órgão distante causador da queixa somática7. Robert Whytt 

demonstrou em 1750, através de experiências em animais, que era a espinal medula, e 

não os gânglios do abdómen, a responsável pela comunicação nervosa, na acção 

reflexa7. Veio a diferençar os quadros da histeria, da hipocondria e da exaustão nervosa3. 

Todavia, embora concedesse que as emoções também tinham uma cota parte de 

responsabilidade, Whytt entendia que os sintomas nervosos resultavam da perturbação 

dos sistemas nervosos na espinal medula. Poucos anos depois da publicação do seu 

livro, os doentes chegavam, numerosos, aos consultórios, às termas e demais locais de 

consulta, queixando-se de que tinham o sistema nervoso tenso e irritável7 enquanto que 

alguns médicos culpavam Whytt por ter feito sofrer do sistema nervoso pessoas que, 

anos antes, “nem saberiam que tinham nervos” 3… 

A evolução da conceptualização que é feita pelas elites e pelos médicos, e a sua 

popularização, modula a evolução da sintomatologia na somatização, conformando-a às 

conceptualizações existentes7 e determina ainda o local/instituição apropriado para cuidar 

e tratar dos casos sintomáticos. 

As teses da simpatia entre os órgãos, e a descoberta da existência do arco reflexo, 

levavam a afirmar que a irritação da medula espinal poderia ocasionar sintomas em 

locais distantes. Como comprovar que a causa de um sintoma periférico estava de facto 

sediada na espinal medula? Player, em 1821, publica referência ao facto de ter 

encontrado “pontos dolorosos” na coluna de algumas das suas pacientes, que, até aí, 

não tinham tido consciência da existência dessa dor (quer dizer que estavam sem 

sintomas, na coluna, até que a sua atenção foi nela centrada)7. Este autor continuou a 

publicar artigos em que referia a existência de hipersensibilidade, não já em alguns 

pontos, mas em toda a coluna vertebral, cujo tratamento local, permitiria a resolução de 

afecções “no estômago e em geral”7. Para o tratamento local, directamente na pele, sobre 

a coluna, Player recomendava a aplicação de ventosas, a sangria e a provocação de 

supuração purulenta pela introdução cirúrgica, na pele, de sedenhos (sedas de cauda de 
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animais ou com outra origem). Este tipo de intervenções, sobretudo se repetidas, levava 

a que os doentes intervencionados passassem meses e anos imobilizados, no leito7. Em 

1828, Thomas Brown cunhou o termo de “Irritação da espinal medula” (spinal irritation) 

para esta afecção que atingia sobretudo mulheres jovens das classes altas e era, 

segundo alguns clínicos, “extremamente entediante e intratável”7. Brown chegava ao 

diagnóstico da perturbação da seguinte forma: se um doente apresentava dor em alguma 

zona do corpo, pressionava pontos da coluna (podendo também ser tocados com algo 

embebido em água quente), até que algum suscitasse a dor de que o paciente se 

queixava, noutro local, assumindo que esta “irradiação” “distintamente fornecia a conexão 

entre as duas [dores]”7. Nas mulheres, em que existiria “uma mais abrangente 

irritabilidade constitucional”, os sintomas estariam relacionados com “a acção peculiar do 

útero”7: algumas cegavam, outras apresentavam vómitos, paralisia dos membros, 

incapacidade para deglutir sólidos7. Apresentavam, outras vezes, marcha instável e 

joelhos que mal podiam suportar o peso do corpo7. A teoria da “irritação da espinal 

medula” permitia a respeitabilidade de um diagnóstico de doença estritamente orgânica e 

permitia que, ao abrigo da “simpatia entre os órgãos”, se incluísse de novo o útero na 

etiopatogenia da doença, ligando a mente, a espinal medula e a pélvis num círculo de 

relações. 

Em 1855, um cirurgião londrino, Frederic Skey, tal como outros médicos seus 

contemporâneos haviam reconhecido, referia a facilidade com que os doentes histéricos 

conseguem reproduzir os sintomas neurológicos e observava que certos locais de 

veraneio estavam repletos de “centenas de mulheres jovens que estavam confinadas à 

posição de deitadas durante anos, excluídas da sociedade, arruinando a sua educação, 

restringindo a sua alimentação normal e compelidas e adoptar, em substituição, uma 

dieta miserável, simplesmente porque uma esponja quente lhes tinha suscitado uma 

sensação de mal-estar, ou se preferirem, de dor, numa dada vértebra”7. Shorter refere 

ainda textos de médicos da época que explicitamente referem ser este diagnóstico muito 

útil para os casos em que não é possível fazer nenhum (orgânico). Claramente, nessa 

altura, a “irritação da espinal medula” era utilizada como o diagnóstico de recurso, ou 

“saco do lixo” 7 onde se acomodavam todo o tipo de casos, sem diagnóstico orgânico 

positivo. O mesmo autor encontrou relatos de diversas variantes de tratamento, que se 

prolongaram, no tempo, na periferia de então, menos sofisticada, havendo até um médico 

americano que, em 1908, aplicava cauterizações na coluna com ferro quente, 

entendendo que o importante era adquirir, a todo o custo, autoridade aos olhos do 

paciente7. O problema da autoridade perante o paciente é uma questão hoje menos 

abordada, nos artigos científicos, mas que interfere com a intervenção terapêutica e 

porventura com muitas das controvérsias presentes em torno da nomenclatura e 
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nosografia da somatização. Na Alemanha e na França, a teoria da “irritação da espinal 

medula” teve pouca penetração nos médicos que trabalhavam em instituições públicas, 

embora tenha tido bastante aceitação nos médicos e nas clientelas das termas 

francesas7.  

 

2.1.2.5.2. Teoria Reflexa (Neurose reflexa) 

 

Segundo esta teoria, “as conexões nervosas, propagando-se através do corpo, 

regulavam todos os órgãos, incluindo o cérebro, independentemente da intervenção 

humana”7. O arco reflexo, descrito por Hall (1830), serviu de base para que todos os 

sintomas nervosos fossem atribuídos a alterações na espinal medula7. Segundo a teoria 

da “irritação da espinal medula”, se um órgão pode exercer a sua influência à distância, 

então a doença, nesses locais periféricos, pode ser curada pela intervenção no órgão 

responsável. 

A teoria reflexa, que pode ser encarada como uma variante da teoria anteriormente 

abordada, comprovadamente defendida tanto por médicos como por médicas7, ligou 

tenazmente o útero ao cérebro (onde antes existia uma relação de “simpatia” entre 

órgãos era agora observada a manifestação do arco reflexo em acção). O útero, que 

tinha sido destronado pela coluna, como local de intervenção terapêutica recuperou a 

centralidade perdida anos antes. Bomberg, em 1857, entendia que era a irritação dos 

órgãos genitais a responsável pelos sintomas, na histeria. Contudo os órgãos genitais 

das mulheres estariam “num estado de permanente irritação”, ao contrário do que 

acontecia nos homens, cujos genitais só ocasionalmente estariam “irritados”7. Por essa 

razão, a histeria apresentava uma frequência mais elevada nas mulheres. Laycock (1846) 

localizava a irritação nos ovários7. Estes pressupostos determinaram a massificação da 

histerectomia, da ovarectomia e da clitoridectomia ou cauterização do clítoris como 

tratamento das crises e sintomas histéricos, nas mulheres, a partir da puberdade. A 

primeira das intervenções era ainda efectuada nos Estados Unidos, com esta indicação, 

durante o primeiro quartel do século XX4. Para proceder a este tipo de oblações, o quadro 

de pessoal dos asilos psiquiátricos compreendia ginecologistas7. Os meios técnicos 

sofisticados dos séculos XIX e XX permitiram a erradicação do órgão considerado o 

responsável pelos sintomas histéricos, desde a antiguidade. No final do século XIX, foram 

escritos artigos científicos que atribuíam ao útero inúmeras doenças do foro 

oftalmológico, e, quase todo o tipo de doenças7. Um dos últimos capítulos da teoria 

reflexa foi o dos tratamentos em otorrino-laringologia, para controlo dos sintomas 

histéricos, celebrizados pela correspondência entre Freud e Fliess7.  
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Simultaneamente, alguns clínicos estariam mais cientes da contribuição da vertente 

psicogénica na manifestação dos sintomas. Atribuíam a convicção existente em tantas 

doentes de que tinham doença pélvica à sugestionabilidade7. Advogavam que o 

tratamento deveria consistir em desfocar a atenção do doente em relação à doença e 

que, em muitos casos, o médico deveria abster-se de intervir7. Estão documentados 

casos em que a procura obstinada da operação pélvica era o principal sintoma 

apresentado e casos de homens (raros) que reclamavam igualmente a castração7. 

Segundo Shorter (2002), desde o momento em que se descobriram as vias nervosas 

mediante as quais uma sensação poderia desencadear uma acção involuntária, foi 

induzido o aparecimento massificado da histeria com sintomatologia motora espectacular, 

que floresceu nas enfermarias da Salpêtrière, no pontificado de Charcot.  

 

2.1.2.6. Os empiricistas refutam a etiologia centrada no útero- II (séc. XIX) 

 

Enquanto as teorias da irritação e reflexa estavam no seu apogeu, Paul Briquet publicou, 

em 1859, o seu tratado sobre a histeria6 no qual apresenta conclusões e argumentos 

provenientes da observação de 430 casos, internados, ao longo de 10 anos e observados 

por vários médicos, que não discutiriam entre si as opiniões clínicas acerca dos casos 

observados: 1) a histeria não decorre de patologia uterina; 2) não é pelo facto de possuir 

um útero que a mulher se desenvolve física e psiquicamente (argumentava com 

resultados de casos autopsiados por si próprio); 3) a histeria não é exclusiva do género 

feminino (apresenta casos de homens por si observados) embora as mulheres “estejam 

expostas 20 vezes mais que os homens”; 4) a histeria seria uma “neurose do encéfalo, 

cujos fenómenos aparentes consistiriam principalmente na perturbação dos actos vitais 

que servem para a manifestação das sensações afectivas e das paixões”. Os sintomas 

da histeria não seriam mais do que “a repetição pura e simples dos actos” e sinais 

(tonalidades de voz, expressões faciais, gestos, movimentos) que, “aumentados, 

enfraquecidos ou pervertidos”, costumam “manifestar para o exterior os estados 

anímicos, as necessidades e os desejos”; 5) Elaborou um inventário de sintomas 

relacionados com a sensibilidade dolorosa e outro tipo de sensibilidades, distribuídos por 

22 secções (hiperestesias, dermatalgias, gastralgias, tosse histérica, artralgia, 

hiperestesia das vias respiratórias, cefalalgia, etc), seguidos de secções em que se 

arrumavam outro tipo de sintomas (espasmos, ataques histéricos, contracções dos 

músculos, paralisia histérica, etc.)6. A observação fenomenológica fina e cuidadosa de 

Briquet conduzia, contudo, a intervenções terapêuticas organicistas, semelhantes às 

usadas pelos médicos que seguiam as teorias anteriormente mencionadas, dado o 

pressuposto de que as alterações da vida mental observadas decorriam de perturbação 
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orgânica do encéfalo6. Segundo este autor, “a irritação dolorosa da pele é a melhor 

maneira de fazer desaparecer as dores situadas um pouco mais profundamente”. 

Prescrevia cataplasmas “tão quentes quanto a doente o possa suportar”, e a vesicação 

da pele, “o meio mais poderoso de todos”. A faradização local, um método muito 

doloroso, segundo Briquet, seria o que produziria resultados mais rápidos na maioria das 

localizações dos sintomas6.  

Na sua definição de histeria, Briquet tinha considerado a heterogeneidade e polimorfismo 

do quadro, ao afirmar que ele compreenderia “três síndromes: a personalidade histérica; 

os fenómenos conversivos e os sintomas somáticos crónicos e múltiplos”, isto é, a 

somatização funcional16. 

 

2.1.2.7. Da histeria como doença mental orgânica (cerebral) à histeria como 

perturbação mental: primeiros desenvolvimentos nos meios médicos. 

 

Charcot (1825-1893) dedicou grande parte do seu labor científico à investigação das 

causas da histeria, procurando conformá-la ao modelo anatomo-clínico aceite nas 

escolas médicas de então. Entendia que a pressão exercida sobre os “pontos 

histeriformes” poderia suster ou provocar um ataque histérico, dando grande destaque à 

pressão dos ovários, como terapia7. Contudo, ao introduzir a hipnose, nos meios médicos 

do século XIX15, veio a concluir que, para além de uma fraqueza constitucional com 

vulnerabilidades neurológicas3, existiam também, e contra as suas hipóteses iniciais, 

causas psíquicas, no desencadear dos sintomas (que podiam ocorrer através da 

sugestão)15. No final da sua vida, declarava que a histeria seria, em grande parte, “uma 

doença mental”15. Referiu a existência de três tipos sintomáticos de crises histéricas: 1) 

as perturbações sensoriais, como as hemi-anestesias; 2) as perturbações dos órgãos dos 

sentidos, tais como a surdez ou o estreitamento do campo visual; 3) as perturbações 

motoras como as afonias, as paralisias ou os ataques de tipo convulsivo16. Durante anos 

postulou que as crises de histeria motoras seguiam sempre a mesma sequência, 

obedecendo a “leis”. Este tipo de crises terá praticamente deixado de ocorrer após a sua 

morte e a dispersão dos seus alunos. Charcot tinha o hábito de permitir a entrada de 

leigos, nos anfiteatros, durante as suas aulas, desconhecedor do efeito que tal 

procedimento poderia ter na manifestação dos sintomas na histeria7. Desconhecia o 

efeito corrosivo que a evolução da histeria pode ter sobre a imagem pública de um 

médico, efeito que, no entanto, tinha sido relatado, à data, por vários clínicos7, quando 

referiam o ridículo de verem os seus esforços junto de um doente serem votados ao 

fracasso, enquanto uma visita do doente a um curioso que usasse a sugestão, poderia 

eventualmente fazer desaparecer por completo o sintoma7. Talvez por ter sido 
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testemunha da evolução das investigações conduzidas, nesses anos na Salpêtrière, em 

torno da histeria, é que Babinsky pôde definir o sintoma histérico, em 1901, como todo e 

qualquer sintoma que “pudesse ser induzido por sugestão e abolido pela persuasão”16. A 

passagem de Freud, pelas enfermarias da Salpêtrière, bem como a de Janet, influenciou 

os estudos e teorias posteriores de ambos sobre este tipo de quadros clínicos. 

Pierre Janet (1859-1947) entendia que as neuroses resultavam de uma “fraqueza moral 

particular consistindo na falta de poder, por parte do sujeito, para reunir, condensar a sua 

realidade psicológica e assimilá-la à personalidade”3. Uma das suas contribuições mais 

marcantes terá sido a caracterização de alguns fenómenos dissociativos (divisão na 

personalidade) em virtude da intolerância a experiências dolorosas. Existiria, na histeria, 

uma retracção no campo da consciência. Contudo, não atribuía os sintomas à existência 

de conflito no interior da personalidade, mas à fraqueza constitucional supra-citada3. Quer 

as teorias de Janet, quer as de Freud vão abrir uma nova etapa nos modelos de 

compreensão da histeria. 

 

2.1.2.8. Resumo intercalar da evolução do conceito de somatização 

 

Antes do desenvolvimento das teorias com componente psicogenética vincada, podem 

colocar-se em evidência alguns características específicas da histeria, com base nesta 

revisão, até aos finais do século XIX: 

1 - A existência de um elevado número de sintomas somáticos, na ausência de lesão 

ou mecanismo patofisiológico conhecido. Desde Sydenham, esses sintomas foram 

identificados como podendo mimetizar praticamente todas as doenças orgânicas 

conhecidas. Paul Briquet, em 1859, publica já uma listagem e sistematização por 

aparelhos e sistemas dos sintomas somatoformes. 

2 - A mimetização dos sintomas perfigura doença orgânica de difícil diagnóstico 

diferencial, permitindo a colocação dos sintomas nessa margem de ignorância dos 

médicos, de cada época, que obriga e garante mais facilmente novos e, por vezes 

prolongados, procedimentos diagnósticos. Por exemplo, a teoria da “irritação da medula 

espinal” é contemporânea de casos relativamente frequentes de tuberculose óssea, com 

a mesma localização, e obrigava a diagnóstico diferencial em relação a esta doença7.  

3 - A atribuição dos sintomas a uma doença orgânica é, por vezes, acompanhada pelo 

comportamento anormal de doença, definido por Pilowsky17. A busca reiterada de 

tratamentos específicos, que começa a dirigir-se para os médicos, a partir sobretudo do 

século XVIII, traduz o intenso sofrimento e insatisfação experimentados pelos pacientes 

em causa. Este fenómeno é hoje designado por Comportamento Anormal de Doente17.  
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4 - O facto de tantos clínicos, filósofos e estudiosos de vários sectores se terem 

comprometido com uma explicação etiológica da doença, sem que fosse possível a 

aceitação de um diagnóstico menos ambicioso, meramente sindromático, poderá estar 

relacionado com a pressão social e individual para que os clínicos formulassem uma 

explicação (atribuição) para os sintomas. A ser assim, estaria reforçado o impacto do 

sofrimento e mal-estar sublinhado, no ponto anterior. 

5 - Não sendo apanágio exclusivo do sexo feminino, a histeria manifestava-se 

maioritariamente nas mulheres: 20 casos de mulheres para cada caso masculino, 

segundo as estimativas de Briquet. 

6 - A distinção muito clara, feita pelo menos desde Sims (1799), entre hipocondria e 

histeria.  

7 - Desde o século XVIII, alguns clínicos detectaram a propensão para a 

sugestionabilidade nos pacientes que apresentavam sintomas medicamente não 

explicados. Esta sugestionabilidade tornou-se extraordinariamente saliente nas doentes 

da Salpêtrière, dirigida por Charcot.  

8 - Eventualmente a característica enunciada previamente conduz a que batalhões de 

doentes, que sofrem sem encontrar um coerente sistema de atribuições, esteja 

disponível, pelo menos desde o século XVIII no contexto da relação médico-doente, para 

as chamadas doenças da moda, sempre aguardando uma nova nomenclatura que re-

introduza a dúvida acerca da organicidade do quadro. 

9 - E a etiologia desta entidade nosográfica foi, para a maior parte dos autores, biológica 

e orgânica. Estes critérios etiológicos revelaram-se, em parte, inconsistentes e talvez este 

historial explique uma parte da rejeição dos mentores das classificações actuais em 

relação à etiologia. Excluindo o critério dos sintomas medicamente inexplicados 

numerosos, só em raros casos (por exemplo, Sydenham) os autores avançam outros 

critérios clínicos, de natureza psico-social. A dificuldade na validade de critério para a 

somatização, não é, portanto, uma dificuldade recente. 

 

2.1.3. TEORIAS PSICANALÍTICAS 

 

Freud iniciou a sua carreira de investigador, pela mão de Brücke, uma das figuras 

proeminentes da Sociedade Fisicalista de Berlim, segundo a qual não existiam “forças 

activas no organismo que não as forças físico-matemáticas”7, mas frequentava as 

conferências de Brentano, que se opunha às ideias fisicalistas que dominavam as 

escolas médicas europeias, e traduzia para o alemão o livro de um autor francês que 

defendia serem os sintomas físicos na histeria resultado da sugestão, Bernheim11. Apesar 

de o ideário fisicalista (monista) perpassar numa primeira tentativa para explicar a vida 
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psíquica a partir de correntes de “energia vital” que circulavam em estruturas físicas 

semelhantes aos neurónios18, viu-se obrigado, posteriormente, a reconhecer que 

construía os seus modelos no contexto do chamado “paralelismo psico-físico”: trabalhava 

com dois mundos diferentes que se regiam por leis e pressupostos diferentes (o sistema 

nervoso e o organismo, por um lado, e o aparelho psíquico ou mental, por outro). Assim, 

não ignorou os dados de natureza cognitiva, emocional e simbólica, que o método 

psicanalítico ia permitindo isolar. Ao definir fundamentos para uma alternativa terapêutica 

não organicista (enquanto aplicava e modificava os conhecimentos acumulados pelas 

correntes que trabalhavam com a hipnose, nos meios não médicos11 e o método catártico 

de Breuer11), enveredou por uma teoria explicativa de teor psicogenético mais vincado. 

Freud distinguia a histeria (uma psico-neurose), na qual o sintoma teria origem psíquica e 

seria a expressão simbólica de um conflito sexual infantil recalcado, da neurastenia e 

hipocondria (neuroses actuais) que eram definidas como somáticas na sua origem, 

resultando da acumulação de tensão sexual sem objecto no presente19, não acessíveis 

ao método psicanalítico20. O termo “conversão histérica”, proposto por John Ferriar, em 

179521, foi retomado e definido por Freud como resultante do recalcamento, na histeria, 

de certas ideias e pensamentos incompatíveis com a sensibilidade moral da pessoa22. A 

“energia libidinal” ligada a essa ideia incompatível ou insuportável, seria dissociada da 

ideia e transformada em sintoma somático. Esta transformação foi designada, por Freud, 

de conversão22. Os dois tipos de sintomas somáticos (conversivos e neurasténicos) 

poderiam estar presentes no mesmo sujeito (neuroses mistas)23. A perturbação 

conversiva, nas classificações actuais, é a entidade nosológica mais próxima do conceito 

psicanalítico de conversão histérica. Todos os elementos psíquicos referidos, a propósito 

da conversão, estão ausentes do conceito de ansiedade somática, própria da 

neurastenia, no modelo freudiano, que é semelhante ao actual conceito de somatização 

funcional, segundo o qual nenhum elemento simbólico ou cognitivo faz parte do quadro. A 

diferenciação entre histeria de conversão e somatização inespecífica deve a sua 

relevância ao facto de determinar abordagens diferentes, no que respeita à instituição de 

uma psicoterapia20. Tal distinção perde relevância quando não existe a possibilidade de 

recurso a este tipo de abordagens terapêuticas. Uma diferenciação entre estes dois tipos 

de quadros vem a ser retomada e aprofundada com contribuições várias de autores 

psicanalíticos. Exemplos de estruturas propensas à somatização inespecífica (sem 

elementos psíquicos associados) seriam os pensamento e funcionamento operatórios, 

nos quais existiria uma pobreza ao nível da capacidade de fantasiar, de identificar e de 

expressar sentimentos, bem como uma forte aderência do pensamento e do discurso aos 

elementos concretos e objectivos da realidade, com o excessivo apagamento da 

subjectividade (Escola Psicossomática de Paris)24. Outros autores psicanalíticos 
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diferenciavam entre personalidades cujos sintomas se inserem em estruturas capazes de 

suportar o conflito das instâncias do eu e outras cuja estrutura não atingiu esse nível de 

diferenciação e em que os sintomas decorreriam de um défice na personalidade, sendo 

que alguns aspectos deste último tipo de personalidades devem ser entendidos como 

“paragens” no desenvolvimento cognitivo e afectivo e não tanto em termos de conflito e 

de defesa25. O termo “somatização” foi cunhado por Steckel, já no início do século XX, e 

então definido como “a conversão de estados emocionais em sintomas físicos”21 dada a 

existência de uma neurose “profundamente sediada”. Era, assim, ignorada a distinção 

freudiana entre ansiedade com origem psíquica e atribuível a conflitos inconscientes e 

ansiedade com origem somática, inespecífica. Alexander21 mantém o conceito freudiano 

de conversão e defende que as perturbações orgânicas que afectavam órgãos sob o 

controle do sistema autónomo vegetativo (as “neuroses vegetativas”) seriam a 

consequência não-simbólica (logo inespecífica) de estados emocionais crónicos. No seu 

modelo, os conflitos poderiam originar sintomas somáticos não necessariamente através 

da conversão freudiana. No que diz respeito à hipertensão arterial, por exemplo, os 

conflitos poderiam aumentar a zanga, mas a hipertensão arterial não surgiria em vez de 

um afecto ligado a uma ideia, era antes o componente fisiológico da zanga21.  

Kohut relata situações clínicas nas quais uma extrema ansiedade de fragmentação 

parece encontrar alívio, e uma sensação de integração do eu, através da eclosão dos 

sintomas somáticos, que seriam, neste caso, uma última defesa contra a ansiedade 

psicótica de fragmentação26.  

 

2.1.4. A SOMATIZAÇÃO COMO EXPRESSÃO DE MAL-ESTAR SOMÁTICO VERSUS 

PSÍQUICO: A INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA.  

 

Em 1968, segundo Lipowsky, a somatização seria “uma tendência para experimentar, 

conceptualizar e comunicar estados psicológicos sob a forma de sintomas somáticos, 

mudanças funcionais e metáforas somáticas”2, estando implícita uma relação causal 

entre o sofrimento psicológico e os sintomas somáticos. Mais tarde, o mesmo autor, 

considerando que “a psicanálise usou o termo somatização para designar um mecanismo 

de defesa inconsciente” e pretendendo definir a somatização de uma forma descritiva, 

entende-a como “uma tendência para experimentar e comunicar ansiedade somática e 

sintomas não baseados em achados patológicos, para os atribuir a doença física e para 

procurar ajuda para eles”. Referiu ainda que “os somatizadores experimentam e 

comunicam experiências que são, de facto, primariamente somáticas e não mal-estar 

psicológico”1. Esta alteração do conceito de somatização, feita por Lipowsky, de um polo 

em que se assume que existem apenas causas psíquicas, para um outro que seria 
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apenas somaticamente fundamentado, ilustra a passagem de um paradigma (a 

somatização secundária a problemas psicológicos, hoje grosseiramente coincidente com 

o conceito de “somatização de apresentação”) a outro (a somatização como decorrente 

da ansiedade somática, hoje designada como funcional). Não considera que existam dois 

tipos de mecanismos ou processos para a somatização, até num mesmo caso. Coloca 

um problema de investigação: não tendo sido comprovado, empiricamente, que a 

somatização seja sempre causada por perturbações psicológicas e emocionais, que 

metodologias utilizar para estudar a sua etiologia e a natureza da sua relação com os 

problemas psicológicos? Estas questões de investigação têm sido analisadas sobretudo 

nos estudos que investigam a natureza da associação entre somatização e perturbações 

depressivas e de ansiedade (as perturbações psiquiátricas mais frequentemente 

estudadas no que respeita à associação com a somatização, nos CP). 

 

2.1.4.1. O problema da determinação da queixa somática  

 

Bridges e Golbeg, em 1985, entendiam a somatização como resultado de causas e 

mecanismos psicológicos. No seu estudo de 1985, consideram como critérios para 

somatização: 1) o comportamento de repetição de consultas, para problemas orgânicos, 

quando são exibidos sintomas psiquiátricos (comportamento anormal de doente); 2) a 

atribuição de uma causa somática para o sintoma psiquiátrico (atribuição somática); 3) 

referência a sintomas psiquiátricos que justifiquem um diagnóstico psiquiátrico (presença 

de perturbação psiquiátrica); 4) na opinião do “psiquiatra investigador”, o tratamento da 

perturbação psiquiátrica subjacente conduziria a uma diminuição ou melhoria das queixas 

somáticas (resposta ao tratamento)27. Numa amostra de 500 novos casos, nos CP, 32% 

são “somatizadores puros” (sem outros diagnósticos psiquiátricos), ou seja exibem 

somatização funcional.  

Garcia-Campayo et al (1999) procederam a uma revisão de todos os estudos, 

encontrados através da Medline, que, entre 1985 e 1998, aplicavam os critérios de 

Bridges e Golderg. A somatização emergiu como um diagnóstico “válido, fiável e estável 

ao longo do tempo”. Contudo, ao contrário do esperado, não foi possível distinguir os dois 

grupos, no que respeita a aspectos sócio-demográficos, problemas sociais ou histórias 

médicas e psiquiátricas. A única diferença demonstrável, entre os somatizadores e os 

psicologizadores, era a predominância de sintomas e perturbações depressivos entre os 

psicologizadores. Os dois grupos não apresentavam igualmente diferenças no que 

respeita aos traços hipocondríacos e ao locus de controle28. A dificuldade em diferenciar 

os dois tipos de somatização foi encontrada noutros estudos29. 
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2.1.4.2. Atribuição da queixa somática: Somatizadores e psicologizadores 

 

Kirmayer e Robbins levaram a cabo um estudo no qual a questão da relação causal entre 

perturbação psiquiátrica e sintomas somáticos foi investigada empiricamente. Definiram 

como sintomas somáticos decorrentes de perturbação psiquiátrica os que fossem 

apresentados por indivíduos que simultaneamente exibissem perturbação depressiva ou 

ansiosa. Numa amostra de 685 novos casos nos CP, encontraram três tipos de quadros 

com queixas somáticas: 1) os somatizadores com hipocondria, 7.7%; 2) os 

somatizadores de apresentação (somatização com perturbações psiquiátricas), 8%; 3) os 

somatizadores funcionais (nos quais não seriam demonstráveis problemas psicológicos 

concomitantes com a somatização), 16.6%. As três formas de somatização atingiam uma 

prevalência total de 26.6% e a comorbilidade entre elas era baixa30. Estes resultados 

foram replicados por Garcia-Campayo e colegas, em Espanha. Embora a prevalência 

total (das três formas de somatização) fosse menor (21.3%), e a comorbilidade entre elas 

tivesse sido, neste estudo, mais elevada31.  

Em 1993 Krimayer e Robbins, aprofundam os critérios de Bridges e Golberg e publicam 

dados que permitem distinguir entre psicologizadores e somatizadores, no que diz 

respeito à atribuição conferida aos sintomas físicos medicamente inexplicados, nos CP32. 

Mas, enquanto que no estudo britânico quem era chamado a distinguir, em relação a 

cada doente, era o seu médico de família (critério considerado, por alguns, como 

subjectivo e dependente do sistema de atribuição mais frequente no clínico em causa)2, 

no estudo canadiano quem decide se o caso é de um psicologizador ou não, é o 

paciente, mediante a resposta dada a perguntas estandardizadas. Os psicologizadores 

são os casos que se apresentam com “pelo menos um problema psico-social”, no seu 

sistema de atribuições32 e portanto este grupo é mais abrangente que o dos 

“somatizadores de apresentação”, que devem ter uma perturbação psiquiátrica. Os 

somatizadores de apresentação não procuram habitualmente os serviços clínicos ligados 

à saúde mental, apesar de facilmente se constatar que estão emocionalmente 

perturbados33. Geralmente os casos que não se qualifiquem para um diagnóstico 

psiquiátrico formal, caem no grupo da somatização funcional, e isto acontece a tantos 

mais destes casos quanto menor for o número de perturbações psiquiátricas pesquisadas 

nas amostras estudadas. Com a discriminação da somatização funcional, e através de 

esforços aturados para estabelecer um conceito de somatização unicamente descritivo, e 

supostamente desligado de teorias, tal como Taylor refere34 terminou-se na “ressurreição 

do antigo conceito freudiano das neuroses actuais” com queixas físicas inespecíficas, de 

origem somática. 
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2.1.4.3 Somatização de apresentação e estudos de comorbilidade  

 

Os estudos de comorbilidade das PSF permitem isolar o grupo dos somatizadores de 

apresentação e estimar a sua prevalência, desde que sejam avaliadas, na mesma 

amostra, as prevalências relativas das outras perturbações mentais, nomeadamente as 

perturbações de ansiedade e depressivas. Os padrões de comorbilidade das PSF podem 

sugerir chaves importantes para a investigação da etiologia das mesmas e, portanto, para 

as alterações a empreender na actual classificação deste tipo de patologias35. 

Partindo dos dados obtidos num Programa Epidemiológico realizado nos Estados Unidos, 

Swartz et al35 estimaram que os participantes com um diagnóstico, ao longo da vida, de 

Perturbação de Somatização (DSM-III), tinham uma probabilidade muito mais alta de ter 

uma história de perturbações da DSM-III: de pânico, 25 vezes mais, obcessivo-

compulsiva, 12 vezes mais, depressão major, 11 vezes mais. Num estudo longitudinal de 

dois anos, Craig et al compararam a evolução de quatro grupos de doentes dos CP, com 

critérios semelhantes aos de Bridges e Goldberg. Os somatizadores definiam-se por 

apresentarem uma perturbação emocional e sintomas físicos que não podiam ser 

assacados a uma perturbação orgânica (somatização de apresentação). Procuraram 

reduzir a possibilidade de vieses introduzidos pelos sistemas de atribuição causal dos 

sintomas, próprios do entrevistador : a decisão sobre se os sintomas eram ou não 

medicamente inexplicados foi suportada por informação médica objectiva, através da 

consulta dos processos clínicos dos doentes e o diagnóstico de perturbação psiquiátrica 

foi aposto mediante o recurso, não a um, mas a dois entrevistadores, que usaram a 

Present State Examination36. Concluíram que as alterações nos sintomas físicos dos 

somatizadores reflectiram, de uma forma muito próxima, o seu estado de activação 

emocional, ficando demonstrada a proximidade, no tempo, das alterações na gravidade 

quer do sintoma somatoforme quer do problema psico-social36. O conceito de 

somatização de apresentação indica-nos que existe simultaneidade da queixa somática 

com uma perturbação depressiva ou ansiosa. O facto de não se afirmar, como Kirmayer e 

Robbins não afirmam, que existe uma simultaneidade entre uma perturbação 

somatoforme e uma perturbação depressiva ou ansiosa, parece subentender que o 

sintoma somatoforme se insere num quadro depressivo ou ansioso e apenas isso. 

Portanto, só a somatização funcional seria somatização verdadeira e, na somatização de 

apresentação, estaríamos em presença de uma quadro depressivo ou ansioso, com 

queixas somáticas, que não foi reconhecido pelo médico. Apesar de nos parecer que esta 

questão não é explicitamente abordada, ela parece-nos da maior importância. Há que ter 

em mente que um quadro de somatização crónico, com numerosas e incapacitantes 

queixas somatoformes (que não atingem contudo os critérios de Perturbação de 
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Somatização), pode ser diagnosticado como Depressão Major e não como PSF, caso o 

indivíduo tenha perdido um sujeito significativo nos últimos 15 dias, mesmo que nunca 

tenha deprimido antes. Com efeito, quando estão presentes simultaneamente uma 

perturbação somatoforme e uma perturbação depressiva ou ansiosa não podem aplicar-

se os dois diagnósticos, a não ser nos casos, raros, da Perturbação de Somatização. Tal 

facto pode decorrer de serem as outras PSF diagnósticos “fracos”, na margem do 

diagnóstico “forte”, nuclear do grupo, a Perturbação de Somatização. Porém, podemos 

perguntar se esta subordinação dos diagnósticos das PSF aos diagnósticos de 

depressão, decorre de evidência científica ou decorre, eventualmente da maior facilidade 

em reconhecer clinicamente (e em rastrear) um quadro depressivo ou ansioso, ou de 

outro tipo de razões.  

 

2.1.4.4. Resultados e hipóteses a partir de estudos longitudinais e prospectivos 

 

As questões relacionadas com a natureza da associação deste tipo de diagnósticos 

perpassam neste debate: será uma relação de causalidade? E, se sim, em que sentido? 

É a somatização que determina os outros quadros ou, pelo contrário são a ansiedade ou 

a depressão que precedem a somatização?  

O estudo multi-cêntrico da OMS, que se prolongou, nos 14 países envolvidos, por um 

estudo de follow-up (12 meses)37 possibilitou resultados relativamente aos factores de 

risco, para a emergência de um novo episódio de somatização definida pelo Somatic 

Symptom Índex (SSI4,6), e factores de risco para a persistência da mesma, ao fim de um 

ano. A consideração destes factores tem interesse porque nos permite contextualizar o 

risco relativo que, nos resultados divulgados, nos estudos transversais, se associa às 

entidades comórbidas e a outros factores, também avaliados. 

Relativamente aos factores de risco para a incidência, por ordem decrescente do odds 

ratio, figuram: um baixo conceito (auto-reportado) sobre a situação de saúde (OR=2.26, 

95% IC 1.61-3.19, p<0.02); incapacidade ocupacional moderada a grave (OR= 1.93, 95% 

IC 1.36-2.73); depressão (OR=1.62, 95% IC 1.10-2.37, p<0.0001); perturbação de 

ansiedade generalizada (OR=1.11, 95% IC 0.70-1.78).  

No que se refere à persistência, os factores de risco com o odds ratio mais elevado são, 

de novo, o baixo conceito sobre a saúde própria, no auto-preenchimento e a 

incapacidade ocupacional moderada a grave. 

Estes resultados, num estudo longitudinal, relativizam o peso das perturbações 

depressivas e de ansiedade, na análise da sua associação com a somatização, pelo 

menos no que se refere às perturbações definidas como categorias. Efectivamente, é 

provável que o factor que parece mais pesar na emergência e persistência do SSI4,6, 
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neste estudo, seja ou esteja próximo da afectividade negativa2,38 ou do neuroticismo39, 

altamente associados à somatização nestes estudos, que analisam a relação da 

somatização com variáveis da personalidade, definidas como variáveis contínuas. 

Deve, porém, reter-se o valor da força da associação da incidência de somatização com 

a depressão, acima referido.  

Existem, ainda estudos longitudinais que não relatam existência de associação entre a 

somatização e a depressão ou a ansiedade40, referindo-se esses autores apenas ao risco 

que a somatização (definida com o critério da Multisomatoform Disorder-MSD) representa 

para que o indivíduo venha a ter/continue a apresentar somatização 

Um estudo longitudinal41, desenhado para estudar os padrões de comorbilidade da 

somatização, cobriu um período de cerca de 4 anos e foi realizado numa amostra 

representativa da população, de idades compreendidas entre os 14 e os 24 anos. Neste 

estudo, a grande maioria dos casos com somatização (79,8%) tinha simultaneamente, 

pelo menos, uma outra perturbação mental, avaliada pela M-CIDI (Munich-Composite 

International Diagnostic Interview). A perturbação de dor somatoforme estava fortemente 

associada com depressão major, perturbação de pânico e perturbação de stress pós-

traumático, enquanto que a perturbação conversiva e dissociativa sem outra 

especificação estavam fortemente associadas às perturbações alimentares. A análise da 

relação temporal do início das PSF e do início das outras perturbações mentais que lhe 

são comórbidas, sugere que as perturbações de dor somatoforme e de somatização são 

geralmente anteriores, no tempo, indicando que estas perturbações têm uma idade de 

início mais precoce que a das outras perturbações mentais (especialmente no que se 

refere às perturbações depressivas e de abuso de substâncias). Esta precedência 

temporal era menos clara no que se refere às perturbações de ansiedade, estando estes 

dados em linha com os estudos que encontram uma maior proximidade dos quadros 

ansiosos em relação à somatização (comparando com os quadros depressivos)42. 

Participantes com perturbação conversiva ou dissociativa sem outra especificação, 

geralmente reportavam que a sua PSF tinha tido início depois da perturbação mental que 

lhe era comórbida41. Na análise destes dados, como os autores referem, deve, contudo, 

ter-se em conta o facto de terem sido colhidos retrospectivemente. Quanto ao nível de 

incapacidades encontrado, os autores reportam que, comparando os participantes com 

diagnósticos somatoformes com os que exibiam outros problemas mentais, 4,2% dos 

primeiros tinham estado completamente incapacitados para as actividades da vida diária, 

pelo menos um dia do último mês, contra 1% dos participantes pertencentes ao segundo 

grupo (controlando o efeito das perturbações mentais comórbidas), atestando a diferença 

ao nível da incapacidade ocasionada pelas PSF, mesmo já nestas idades mais jovens41. 

Estes dados relativos à associação das PSF com as outras perturbações poderiam fazer 
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pensar na hipótese de haver efectivamente uma precedência, no tempo, das primeiras 

em relação às segundas (sem com isto poder afirmar-se uma relação causal).  

Posteriormente Lieb et al 43 divulgaram resultados de um estudo prospectivo (ao longo de 

42 meses), desenhado com o objectivo de estudar a incidência e a estabilidade das PSF, 

nas idades jovens já referidas: a taxa de incidência encontrada foi de 25.7% e 48% dos 

indivíduos apresentaram estabilidade de diagnóstico, considerando todos os grupos 

sindromáticos. Factores identificados como preditivos de novos casos de PSF foram: ser 

mulher; classe social e nível de instrução baixos; experiência de consumo de 

substâncias; ter perturbações depressivas ou ansiosas; experiência de traumatismo 

sexual ou de ameaça física. Factores de estabilidade (persistência) das PSF encontrados 

foram: ser mulher; consumo de substâncias; perturbações afectivas ou alimentares; 

experiência de acidente grave. Mais especificamente, as perturbações depressivas 

apresentavam-se como um factor de risco mais vincado, quer para a incidência de novos 

casos (OR=2.0, 95% IC: 1.50-2.69) quer para a persistência (estabilidade) de PSF 

(OR=1.9, 95% IC: 1.06-3.53) do que as perturbações ansiosas, com odds ratio 

ligeiramente mais baixos, quer relativamente à incidência (OR=1.8, 95% IC: 1.42-2.34), 

quer em relação à permanência (OR=1.4, 95% IC: 0.80-2.46). Porém, neste estudo, os 

factores de risco mais altos para a incidência e a persistência de PSF foram o ser mulher 

(incidência: OR=3.3, 95% IC: 2.64-4.09 e persistência: OR=2.2, 95% IC: 1.26-3.89) e o 

ter sofrido uma violação/abuso sexual (incidência: OR=2.8, 95% IC: 1.43-5.48 e 

persistência: OR=3.1, 95% IC: 0.79-12.09). Lieb et al43, analisando os resultados em 

relação aos factores de risco associados à incidência e a persistência das PSF, concluem 

que é possível que a perturbação de ansiedade ou uma experiência sexual traumática 

sensibilizem o indivíduo para a percepção das sensações corporais, mas que, uma vez 

iniciado este processo, a permanência das PSF parece depender de outros factores 

diferentes da ansiedade. 

 Uma análise posterior dos dados, levou Lieb et al35 a referir que não existem, portanto, 

dados nem estudos que permitam concluir, com segurança, que haja alguma relação de 

precedência (e muito menos de causalidade) de um tipo de patologias em relação ao 

outro e que os resultados existentes sugerem relações temporais “em ambas as 

direcções”: quer concedendo precedência às PSF, quer sugerindo que as perturbações 

de ansiedade e depressivas têm capacidade preditiva em relação às PSF. 

 

2.1.4.5. Somatização funcional 

 

Como se referiu, segundo Kirmayer e Robbins, a somatização funcional, nos CP, define-

se pela existência de sintomas medicamente inexplicados, na ausência de perturbação 
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psiquiátrica. Contudo, a definição tem sido aplicada, na esmagadora maioria dos estudos 

publicados nos CP, entendendo esta ausência de perturbação psiquiátrica, como 

ausência de perturbação depressiva ou de ansiedade, as mais comuns, neste contexto. 

Porém, se as psicoses e demências são frequentemente critérios de exclusão das 

amostras estudadas, o mesmo não acontece em relação às perturbações da 

personalidade, passíveis de influenciar o teor das queixas somatoformes e que aparecem 

altamente representadas, pelo menos nas amostras de doentes com perturbação de 

somatização44.  

As várias versões do Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, desde a DSM-

III até à DSM-IV-TR, bem como a Classificação de Perturbações Mentais e 

Comportamentais da ICD-10 classificam, salvo raras excepções, as PSF como 

somatização funcional, uma vez que não são considerados sintomas psíquicos para as 

várias entidades nosográficas que o grupo integra, exceptuando a ICD-10, quando 

requere para a Perturbação de Somatização, o Comportamento Anormal de Doente e as 

Perturbações Conversiva e da Dor Somatoforme, que devem ser precedidas de “conflitos 

ou outros stressores”, na DSM-IV. O mesmo se pode dizer em relação às formas sub-

clínicas ou ditas mais abrangentes: o SSI 4,645, a Perturbação Multissomatoforme 

(MSD)46 e a Perturbação com Sintomas Físicos (Physical Symptom Disorder) 47. Apenas a 

Perturbação Somatoforme Polissintomática (PSD, Polisymptomatic Somatoform 

Disorder)48 integra critérios psicológicos e de comportamento. A grande diferença entre a 

ICD-10 e a DSM-IV é o facto de a primeira ter colocado a Perturbação Conversiva (para a 

qual o conceito psicanalítico requeria a existência de dissociação) nas Perturbações 

Dissociativas e não nas Somatoformes. Este facto, ao arrastar os sintomas pseudo-

neurológicos das PSF para as Perturbações Dissociativas, torna a critério para 

Perturbação de Somatização, na ICD-10, ainda mais restritivo, porque privado daqueles 

sintomas. Existem estudos actuais que continuam a fundamentar tal procedimento49-50.  

Um segundo factor que diferencia substancialmente os critérios diagnósticos vigentes 

nestes dois sistemas de classificação é o facto de a ICD-10 requerer o Comportamento 

Anormal de Doente (CAD). 

 

2.1.4.5.1. Comportamento Anormal de Doente  

 

A assunção do “papel de doente” permite que o individuo se possa eximir do 

cumprimento das suas responsabilidades habituais, sendo pressuposto pela sociedade 

em que vive que a saída desse estado de doença, legitimado pela assunção desse papel, 

não depende exclusivamente da sua vontade17. Em contrapartida, o individuo aceita que 
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este estado não é desejável e coopera com os esforços de tratamento para conseguir a 

recuperação do estado definido como saudável17. 

O conceito de doença (disease) refere-se aos achados objectivos e é um conceito 

biológico, enquanto que a dolência (illness) se refere à apreensão subjectiva da 

experiência de doente por parte de cada um17.  

O comportamento de doença (illness behavior) foi definido por Mechanic e Volkart em 

196051 como dizendo respeito à forma como “ cada pessoa monitoriza o seu corpo, define 

e interpreta os seus sintomas, empreende acções curativas, e utiliza várias fontes de 

ajuda, bem como o sistema de cuidados de saúde, institucional”52. 

O conceito de comportamento anormal de doença (CAD) refere-se a comportamentos de 

doença que não são congruentes com os achados objectivos e podem ser influenciados 

pela psicopatologia presente em cada caso17. Embora Pilowsky tenha definido o CAD em 

1969 e 197853, em definição de 199654, mais abrangente, refere tratar-se da “persistência 

de um modo inapropriado de experimentar, avaliar e reagir ao estado de saúde próprio, 

apesar de um agente designado pela sociedade ter fornecido uma perspectiva 

razoavelmente lúcida e acurada do estado de saúde da pessoa e do tratamento indicado 

(se houver algum) após uma avaliação clínica completa em que tenha havido tempo para 

a clarificação e a negociação, tendo em consideração os factores socio-culturais e de 

linguagem”. Segundo este autor, os médicos são os agentes que, em última análise, 

poderão decidir sobre se o CAD está ou não presente17. O CAD implica a negação da 

doença ou de certos aspectos da doença, ou a afirmação inapropriada de doença ou de 

aspectos de doença que não são observados objectivamente17 e pode ser avaliado em 

duas dimensões: a gravidade do comportamento de doente e o grau de cooperação com 

o tratamento17. 

O CAD está também relacionado com a hipocondria. Num artigo de 199357, Pilowsky 

eleva o CAD a entidade clínica que aproxima da perturbação somatoforme da dor, e 

indica as medidas terapêuticas mais apropriadas para o seu tratamento. Neste artigo, 

CAD e Perturbação Somatoforme da Dor quase se sobrepõem. 

 

2.1.4.5.2. Diagnóstico de categorias: definição de pontos de corte 

 

Em relação à somatização em geral, um dos principais problemas de investigação é a 

validação dos pontos de corte que permitam a dicotomização das contagens de sintomas 

somatoformes e, assim, a obtenção de variáveis categoriais e não só contínuas. Para a 

particularização da forma como foram calculados os pontos de corte em cada sistema 

classificativo, e da sua evolução nas últimas décadas, deve consultar-se o artigo de 

Gucht, já citado2.  
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Quadro 1. Características dos diferentes conceitos relacionados com a somatização funcional (adaptado de 

DeGucht & Fischler, 20022) 

Conceito Nº MUS Duração 
Interferência 
c/ vida diária 

Consumo 
médico 

Grupos de 
sintomas 

Características 
psicológicas 

       

DSM-III PSF 12(M), 14 (F) I.a. 30 anos +a +a __ __ 

SSI 4 (M), 6 (F) I.a. 30 anos +a +a __ __ 

DSM-II R PSF 13 I.a. 30 anos +a +a __ __ 

MSD 3 
1 mês/ pelo 

menos 1 sint. 
nos últ. 2 anos 

+ __ __ __ 

DSM-IV PSF 8 I.a. 30 anos +a +a 4 __ 

PSPS 7 2 anos + +a 2 +a 

ICD-10 PSF 6 2 anos + + 2 __ 

       
 
MUS - Medically Unexplained Symptoms                                    SSI -  Somatic Symptom Índex 
I.a. -  Início antes de                                                                     MSD -  Multisomatoform Disorder 
PS - Perturbação de Somatização                                               PSD -  Polysinptomatic Somatoform Disorder 
PSF - Perturbação Somatoforme                                                +  -  a presença da característica é necessária; 
----- - a presença da característica não é necessária; 
+a  - é necessária a presença de uma das duas características indicadas por “+”  

 

 

Na DSM-IV, a Perturbação de Somatização é definida pela reunião de 8 sintomas 

somatoformes que devem estar distribuídos por 4 secções: 2 gastro-intestinais; 1 pseudo-

neurológico; 4 de dor e 1 sexual56. Na ICD-10, o ponto de corte situa-se nos 6 sintomas, 

pertencentes a pelo menos duas secções de entre as seguintes: gastro-intestinal; 

cardiovascular; genito-urinária e sintomas relativos à pele ou dolorosos57. Como 

relataremos adiante, em estudos relevantes, destinados a verificar a forma de 

agrupamento dos sintomas, pela análise factorial, não se tornou evidente empiricamente 

que a somatização tenha que compreender a reunião de sintomas de vários sistemas ou 

aparelhos (gastro-intestinal, cardio-respiratório, etc.) havendo sim evidência de um factor, 

comum a todos os estudos relevantes, de somatização geral.  

Os critérios adoptados pela DSM-III, DSM-III-R e DSM-IV têm revelado grande 

concordância entre si e com os critérios de Feigner, por sua vez decorrentes dos critérios 

de Briquet, operacionalizados por Perley e Guze, em 19622. Contudo, os critérios da ICD-

10 não apresentaram o mesmo nível de concordância com os referidos anteriormente2. 
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Dado que os critérios das classificações acima mencionadas não abrangiam um número 

substancial de doentes com sintomas de somatização, os quais, embora não atingissem 

os critérios de Perturbação de Somatização, apresentavam níveis altos de incapacidade, 

foram propostos síndromes somatoformes com critérios não tão restritivos como os da 

Perturbação de Somatização (já mencionados) com a preocupação de que esses critérios 

tivessem o mesmo valor preditivo que o da Perturbação de Somatização45-46, 48. Os 

pontos de corte desses diagnósticos foram definidos a partir do nível de incapacidade, 

consumo de consultas e perda de dias de trabalho 45-46. 

A DSM-IV apresenta ainda, na secção das PSF, e no âmbito da somatização funcional, 

as categorias de diagnóstico seguintes: 1) Perturbação Somatoforme da Dor - dor em 

uma ou mais localizações anatómicas, que se constitui como factor predominante do 

quadro clínico, cuja gravidade é suficiente para merecer atenção médica, sendo que os 

factores psicológicos desempenham um papel importante no início, gravidade, 

exacerbação e manutenção da dor; 2) Perturbação Somatoforme Indiferenciada (PSI) – 

uma ou mais queixas físicas (por exemplo, fadiga, perda do apetite, queixas 

gastrintestinais ou urinárias) com duração de pelo menos 6 meses; 3) Perturbação 

Somatoforme sem outra espeficicação (PSFSOE) – queixas físicas inexplicadas (por 

exemplo, fadiga ou fraqueza física), ou hipocondríacas, com menos de 6 meses de 

duração que não fazem parte do quadro de outras doenças mentais, para além de outras 

queixas mais específicas. Fazem ainda parte do grupo, actualmente, a : 1) Perturbação 

de Conversão – um ou mais sintomas ou défices afectando as funções motora voluntária 

ou sensorial que sugerem uma doença neurológica ou outro quadro físico geral, estando 

associados ao quadro factores psicológicos, “porque o início ou agravamento do sintoma 

ou défice é precedido por conflitos ou outros stressores”; 2) Perturbação Hipocondríaca – 

preocupação com o medo de ter, ou crença de que se tem (sem intensidade delirante), 

doença grave baseada na interpretação errada de sintomas físicos, que dure por mais de 

6 meses, e a preocupação persista apesar de adequada avaliação e tranquilização 

médicas; 3) Perturbação Dismórfica Corporal – preocupação com um defeito imaginado 

na aparência e, caso exista uma anomalia física, a preocupação deve ter um carácter 

marcadamente excessivo, em relação à mesma56.  

Em relação a todas estas categorias devem excluir-se os quadros de abuso ou 

dependência de álcool ou outras substâncias, a simulação (na qual o sintoma é 

intencional) e outros diagnósticos psiquiátricos, que melhor expliquem o quadro, bem 

como doença orgânica, evidentemente56. 

Na ICD-10, para além da Perturbação de Somatização definida como já referido, figuram 

a PSI, a Perturbação Hipocondríaca, a Perturbação Somatoforme Autonómica (deve 

haver sintomas de activação autonómica pelo menos em um de 5 aparelhos ou sistemas: 
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cardio-vascular; gastrintestinal superior e inferior, respiratório, genito-urinário), a 

Perturbação Somatoforme da Dor Persistente, a PSFSOE e Outras Perturbações 

Somatoformes (essencialmente perturbações monossintomáticas). Estes quadros 

apresentam características semelhantes às perturbações com o mesmo nome, na DSM-

IV, e são sobreponíveis ao nível dos critérios de duração (PSI, da Dor, Hipocondríaca) 57. 

Apresentam, contudo, um critério adicional: a recusa persistente para aceitar a 

tranquilização médica, sinal da presença do CAD, que segundo este sistema 

classificativo, deve ser apresentado pelos pacientes em praticamente todos os quadros 

de PSF, a par da ausência de abuso ou dependência de álcool ou outras substâncias, da 

simulação e de doença orgânica que possa estar implicada nos sintomas 57. A 

Perturbação Conversiva figura, neste sistema classificativo, fora das PSF, no grupo das 

Perturbações Dissociativas57.  

 

2.1.5. CONCLUSÃO:  

 

Os estudos sobre a somatização, nos CP, não discriminam, habitualmente, entre 

somatizadores - somatização funcional - e psicologizadores - somatização com 

perturbação psiquiátrica27 e/ou atribuição psíquica dos sintomas32. Não distinguem entre 

as três formas de somatização (hipocondríaca, funcional e de apresentação) e tomam a 

somatização no sentido geral.  

A somatização de apresentação não está solidamente definida porque ora se baseia na 

existência de diagnóstico psiquiátrico ora na existência de mero problema psicológico 

concomitante. Além disso, nos estudos existentes, não têm sido incluídas todas as 

perturbações psiquiátricas. Se isso fosse contemplado, qual seria, então a prevalência 

deste tipo de somatização no conjunto da somatização geral? Subsiste a dúvida sobre se 

este tipo de somatização é, em última análise, sintoma de uma perturbação depressiva 

ou de ansiedade. Embora haja um conjunto de trabalhos que associam a depressão37, 58 

e a ansiedade42, 59 às queixas somáticas sem explicação médica, parece estar por fazer a 

reunião de trabalhos empíricos que fundamentem a impossibilidade, existente nas 

classificações actuais, de um doente somatizador moderado poder apresentar uma 

perturbação depressiva ou de ansiedade simultaneamente, em certo tipo de situações. 

Essa possibilidade é defendida pelos mentores do grupo de trabalho conducente à 

elaboração da nova classificação destas entidades clínicas, na DSM-V60.  

Julgamos que, para se poder tomar uma decisão sobre qual o diagnóstico primário e qual 

o diagnóstico secundário, em cada caso e nas amostras em estudo, faltam ainda as 

seguintes condições: 1) fortalecimento da evidência da validade de critério da 

somatização moderada, para além da somatização grave, pela via do incremento da 



 29

comparabilidade dos vários estudos (utilização dos mesmos critérios para a definição de 

somatização); 2) o incremento da evidência de qual ou quais os grupos de sintomas a 

integrar no quadro (para além de um número mínimo dos mesmos, o critério da 

somatização em geral), quais os aparelhos e sistemas de onde devem provir.  

Alguns estudos relevantes analisam a forma de agrupamento dos sintomas na população 

e perscrutam se, sim ou não, existem tendências para o agrupamento dos mesmos 

(clusters)61. No estudo acabado de citar, com uma amostra representativa da população 

dos Estados Unidos, emergiram os seguintes resultados; 1) a existência de um factor de 

somatização (geral) único, quer no início do estudo, quer 12 meses depois; 2) havia, 

contudo, uma diferença entre os sexos, sendo que a melhor solução, para as mulheres e 

homens, foi um modelo de 3 factores, mas factores diferentes, consoante os sexos. No 

caso das mulheres ordenaram-se como segue: somatização em geral; sintomas 

conversivos- perda de voz, cegueira, surdez-; e items específicos para as mulheres 

(sintomas sexuais). No caso dos homens, a ordem foi idêntica até ao terceiro factor 

(exclusive) que foi, neste caso, o factor sintomas de dor, diversamente do que se 

verificou para as mulheres. 

Piccinelli et al62 analisaram a formação de clusters nos participantes do estudo multi-

cêntrico patrocinado pela OMS, que tivessem pelo menos três sintomas de ansiedade, 

depressão e/ou somatização, mas não perturbação formal, segundo a ICD-10. Os 

autores reportam a emergência de 6 “ tipos puros”: 1) Tipo I, incluindo o pleno dos 

sintomas de somatização; 2) Tipo II, com sintomas depressivos e de ansiedade; 3) Tipo 

III, sintomaticamente semelhante ao síndrome de ansiedade generalizada; 4) Tipo IV, 

com sintomas esporádicos de ansiedade, depressão ou somatização; 5) Tipo V, com 

problemas de sono; 6) Tipo VI, com sintomas de ansiedade incluindo sintomas tipo 

pânico.  

Fink et al 63 encontraram, numa amostra de 978 pacientes neurológicos, da medicina 

interna e dos CP, entrevistados com a SCAN, utilizando a análise factorial exploratória, 

as seguintes soluções para o agrupamento dos sintomas: 1) um factor cardio-pulmonar 

que incluía os sintomas autonómicos; 2) um factor gastro-intestinal e 3) um factor de 

tensão musculo-esquelética e da dor. De notar que o número de sintomas reportados foi 

igual, independentemente da proveniência dos doentes (neurologia, medicina ou CP) e 

nenhum dos contextos se destacou pelo facto de apresentar doentes com maior número 

de sintomas. Os autores perguntaram-se se estes três síndromes seriam “fenómenos 

distintos e independentes” ou “expressões diferentes de um fenómeno comum mas mais 

básico em termos de hierarquia causal”. Como os coeficientes de correlação (rho de 

Spearman) entre o número de sintomas apresentados pelos grupos de doentes com mais 

sintomas cardio-respiratórios, ou com mais sintomas gastro-intestinais ou com mais 
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sintomas musculo-esqueléticos iam de 0.40 a 0.45, concluíram que “os três grupos 

sindromáticos não definiam três diagnósticos independentes e distintos”. Acrescentando 

a estes, os resultados da latent class analysis, concluíram que “todos os pacientes caíam 

em duas ou três classes diferentes definidas pelo número total dos sintomas que 

apresentassem” (de uma forma sem sintomas a uma forma grave, com sintomas 

numerosos, passando por um quadro com número de sintomas intermédio), 

independentemente do grupo de sintomas que perdominassem63. Deve notar-se que, nos 

estudos relevantes citados, emerge o factor de somatização geral que fundamenta a 

utilização de instrumentos de medida destinados e medir a somatização em geral, 

compreendendo o conjunto dos sintomas utilizados nas classificações internacionais, 

independentemente do agrupamento específico em que, cada sintoma, possa vir a 

integrar-se, nas análises factoriais referidas. Deste último estudo, reforçando as 

conclusões de estudos anteriores64-66, emerge ainda a relevância do número de sintomas 

para a definição do quadro da somatização63. 

A reportada fraqueza da validade de critério, encontrada para a somatização no sentido 

geral (o que não acontece para as validades convergente e divergente, com resultados 

mais consistentes, em estudos de revisão) 67, pode decorrer do facto de ser a 

somatização funcional um fenómeno inespecífico, que só a partir de certo limiar atingiria 

o nível de gravidade suficiente para que se pudessem considerar e diagnosticar casos. 

Contudo o número de sintomas e o agrupamento de vários sintomas medicamente não 

explicados, tem uma validade preditiva reconhecida63-66. 

A somatização funcional não tendo, na sua origem, um problema psíquico escondido ou 

“recalcado”, pode manifestar-se dada a existência de um défice (de 

amadurecimento/processamento das emoções) na personalidade que poderia traduzir-se 

em Perturbação do Eixo II (DSM-IV) ou, ainda, como decorrendo de “mecanismos 

controlados a nível central” ligados a uma “hiper-actividade do sistema nervoso 

autónomo” ou a determinados tipos de “resposta ao stress”63. Estes doentes careceriam, 

então, de uma terapêutica psicológica/psiquiátrica e não exclusivamente médica. Seria, 

nesse caso, mais adequado colocar estes diagnósticos nos eixos I e II e não no eixo III12, 

tanto mais que esta decisão terá implicações ao nível do diagnóstico e sobretudo ao nível 

do setting e competências escolhidos para o tratamento. De facto, o estudo de Fink et 

al63, numa amostra que integrava pacientes com os chamados Síndromes Somáticos 

Funcionais (SSF) (fibromilagia, síndrome da fadiga crónica, etc.), apresentando os 

resultados acima referidos, corrobora os trabalhos que vinham retirando validade a estes 

tipo de diagnósticos68-71 e unifica num mesmo grupo diagnóstico os SSF e as PSF: 

Síndrome de Mal-Estar Somático (Bodily Distress Syndrome) 63,72. 
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 A frequência com que a procura de organicidade e a recusa de um diagnóstico 

psicológico/psiquiátrico ocorrem, podem estar também relacionadas com défices na 

personalidade (ao nível cognitivo e simbólico) que atraem o sujeito para explicações 

“objectivas e concretas”, como os doentes tanto solicitam.  

A multidimensionalidade dos síndromes somatoformes não é considerada pelas 

classificações actuais que não incluem características psicológicas, factores 

interpessoais, características biológicas e de personalidade, bem como, na maior parte 

das perturbações, aspectos do comportamento anormal de doente.  

O debate sobre a etiologia e a classificação das PSF é grandemente influenciado pela 

disponibilidade de meios terapêuticos existentes nas sociedades e parece revelar uma 

disputa por estes grupos de doentes, protagonizada por várias especialidades médicas (o 

que se torna mais claro quando se pensa nas SSF: fibromialgia, síndrome da fadiga 

crónica, etc), uma vez que o tipo de diagnóstico e tratamento depende do setting67, sendo 

que estes sindromes não estão validados empiricamente63, 68-71. 
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2.2. PERTURBAÇÕES SOMATOFORMES: REVISÃO DA EPIDEMIOLOGIA NOS 

CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE 

 

2.2.1. INTRODUÇÃO: 

 

Os valores da prevalência encontrados para a somatização dependem das classificações 

nosográficas empregues, dos instrumentos de medida utilizados e dos contextos em que 

a colheita de dados for efectuada.  

Embora não haja evidência de variação cultural, de país para país, nos aspectos que à 

somatização dizem respeito, na Europa1 o mesmo não parece ser o caso quando se 

analisam as diferenças transnacionais, relativamente à ansiedade somática, em estudos 

que envolvam outros continentes2. Assim, as comparações dos valores de prevalência 

encontrados em países fora do continente europeu, devem ser olhadas com precaução.  

 

2.2.2. MÉTODOS: 

 

Foi feita uma revisão sistemática dos estudos em que foram estimadas prevalências de 

somatização e PSF, nos CP, desde Julho de 1998 até Junho de 2009 (para estudos 

anteriores pode consultar-se a revisão sistemática de Creed e Barsky) 3.  

As palavras-chave da pesquisa, na PubMed, foram: somatoform disorders; somatization; 

somatisation; medically unexplained symptoms; MUS; functional somatic symptoms. Foi 

feito o cruzamento de cada uma destas palavras-chave com primary care e com 

population (os resultados obtidos relativamente aos estudos na população não são 

mostrados). 

Os CRITÉRIOS DE INCLUSÃO aplicados, num primeiro momento, aos estudos 

encontrados foram os seguintes: 

1. Incluírem dados directos de amostras de somatizadores, não previamente 

seleccionadas a partir de outras amostras (serem estudos primários). 

2. Incluírem dados de meta-análises ou revisões sistemáticas sobre prevalência de 

somatização. 

3. Artigos escritos em inglês. 

4. A distinção entre sintomas físicos e sintomas medicamente não explicados deveria ter 

sido assegurada utilizando método claramente exposto. 

5. Com excepção da Perturbação de Somatização, os estudos de prevalência de 

apenas uma das categorias diagnósticas que integram a secção de PSF, não foram 
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considerados (por exemplo, estudos de prevalência unicamente da Perturbação 

Dismórfica Corporal ou da Dor, etc.). 

A grelha de critérios para incluir os artigos compreendia ainda items particulares relativos 

aos participantes, tipo de estudo, de amostra e de instrumentos empregues: 

 

GRELHA DE CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DO ESTUDO 

Participantes 

1. com idade a partir dos 18 anos; não foram incluídos estudos especificamente sobre 

grupos etários particulares. 

2. nos CP. 

Intervenção 

1. rastreio de: PSF, como um grupo geral; Perturbação SSI4,6; MSD (Multisomatoform 

Disorder) 

2. diagnóstico: categorial: de PSF (como um grupo); SSI4,6; MSD. 

Desenho/Amostra 

1. nos CP (doentes consecutivos) ou representativa da população que recorre aos CP. 

2. transversal; 

3. longitudinal ou de follow-up (analisando os dados da amostra da primeira avaliação do 

estudo considerado). 

4. para validação de instrumentos. 

Instrumentos 
Avaliação dos critérios de PSF das DSM-III-R, DSM-IV, ICD-10, SSI4,6 e MSD, 

utilizando, pelo menos em parte da amostra, uma entrevista.  

NOTA: Na análise dos estudos incluídos foi assumida como pergunta condutora da pesquisa a de saber se a 
somatização (definida categorialmente) e as PSF apresentavam especificidade em relação às Perturbações 
Depressivas e de Ansiedade, nos estudos em que as prevalências destas perturbações comórbidas eram 
também estimadas. 
 

2.2.3. RESULTADOS: 

 

Foi feita uma primeira análise, através do título e, em alguns casos do resumo, de 1401 

artigos (considerando não só os estudos nos CP, mas também na população, estes 

últimos não analisados neste trabalho). Em seguida, pela leitura atenta dos resumos e, 

em boa parte dos casos, do artigo integral, e empregando a grelha dos critérios de 

inclusão, foram seleccionados 65 artigos, tendo sido incluídos alguns artigos relevantes 

para a compreensão da metodologia dos estudos de prevalência, embora não 

contivessem resultados com valores de prevalência.  

Estes 65 artigos foram escalpelizados, a partir do texto integral, quanto aos critérios de 

distinção entre sintomas medicamente explicados e inexplicados, bem como ao tipo de 

entrevista (se incluía items também para as PSF ou unicamente para as perturbações 

depressivas e de ansiedade). 
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Finalmente, aplicando aos critérios definidos, foram incluídos na revisão 12 estudos 

realizados nos CP, para análise aprofundada. E um estudo de meta-análise sobre 

sintomas medicamente não explicados, ansiedade e depressão, não restrito aos CP.  

 

Prevalências 

 

As várias classificações utilizadas para definição de somatização e PSF, a 

operacionalização/instrumentos escolhidos, as características fundamentais das 

amostras estudadas e os valores de prevalência de somatização e de PSF encontrados 

nos estudos, constam do Quadro II. 

 

QUADRO II – PREVALÊNCIA DAS PERTURBAÇÕES SOMATOFORMES NOS CP 

Estudo/Data/Local 
Desenho 

N 

Avaliação do 
Sint. Somatof. 

 

Definição de PSF 
(Pert.Somat.) 

Prevalência 
PSF 

Obs. /Limitações 

 
Garcia-Campayo J. 

et al 
22 

1998 
Espanha 

 

Transversal 
GHQ 28 
 
SPPI  

Somatiz. func.,  
 
Somatiz. 
apresent. e 
hipocondria 25 

21.3% 
Critério de somatiz 
inclui hipoc., pert. 
ansiosas e dep. 

Fink, P. et al 
10

 

1999 
Dinamarca 

Transversal 
 
1ª fase: 191  
 
2ª fase: 90 
(amostra 
estratif.) 

1ª : SCL-90 (25 
items) 
 
2ª : SCAN  
 
 
 
1 questão ao 
CG 

DSM-IV/ICD-10 

ICD-10: 
Total: 24.2% 
(s/ PSFSOE) 
 PSI:  7,1% 
 
DSM-IV 
Total: 57,5%  
30.3% (s/ 
PSFSOE) 
PSFSOE: 
29,93%  
PSI:  27.3%   

DSM IV e ICD-10 - 
completamente 
concordantes nas pert. 
da dor e hipoc. 

Lynch, D. et al 
6
 

1999 
EUA 

Transversal 
 
1ª fase: 172 
 
2ª fase: 119 
 
(Representa 
Consulta  22 
CG) 
 

1ª : Secção de 
somatiz  da DIS 
c/ e s/ mod. de 
Bucholz  
 
2ª : Análise dos 
processos 
clínicos (para o 
nº de consultas) 

 DSM-IV; 
 
 DSM-IV (mod. 
Bucholz); 
 
SSI4,6 
 
 DSM-IV-PC:MSD 
 DSM-IV (indif.); 

 
PSI.: 79%- 
 
P. Somatiz.:  
0.8%  
P.Somatiz. c/ 
mod Bucholz: 
8% 
 
SSI4,6: 6%  
 
MSD: 24% 

Só os diagnost de 
Pert.Somatiz. (c/ ou s/ 
mod de Bucholz) 
discriminavam os d. 
que iriam utilizar + os 
serv. 
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Allen, L. et al 
(11, 20) 

2001 
EUA 

1 455 pacientes 
novos 

CIDI (DSM-III-
R): 1 455  

SSI4,6 
SSI4,6: 22% 
(tav) 

Somatiz.  c/ P. Dep e 
de Ans. têm 
significativamente mais 
Incapacidade que 
doentes só com P. 
Dep. e de Ans. 
 
Somatizadores c/ Dep. 
e Ans. não estavam 
mais deprimidos q/ os 
dep. e ansiosos s/ 
somatização. 

 Becker, S. et al
23

 

2002 
Arábia Saudita 

Transversal 

 
1ª : PHQ: 431 
2ª : SCID-R: 
173 

DSM-IV (PRIME-
MD)  

MSD: 19.3% 
Estudo de validação do 
PHQ para a Arábia 
Saudita 

Gureje, O.2 
2004 

14 países 
 

Gureje, O15 
1997 

14 países 
 

 
Follow-up (1 
ano) 
 
1ª fase: 25 916 
 
2ª fase: 5447 
(sobrerepresent. 
dos estratos c/ 
pontuações 
altas no GHQ-
12) 
 

1ª : GHQ-12 
 
2ª : CIDI 

ICD-10 
 
SSI4,6 (1989) 

P. Dor: 21,5% 
 
P. Hipoc.: 
0,8% 
 
P. Somatiz.: 
2,8% 
 
SSI4,6: 
19,7%(actuais) 

 

Waal, M. et al 
4
 

2004 
Holanda 

Transversal 
 
1ª fase: 1046 
 
2ª fase: 473 

1ª:PSC (55 sint. 
actuais da  
DSM-III) 
 
2ª:SCAN 2.1  

DSM-IV 

PSI: 13,1%  
P. Conv.: 0,2% 
P.hipoc.: 1,1% 
P.somatiz.: 
0,5% 
 
Total: 16,1%-
21.9%  
 

Regras hierárquicas de 
diagn. da DSM-IV entre 
perturbações dep., de 
ansiedade e somatof. 
não foram seguidas. 
Dentro dos grupos 
diagnósticos, foram 
respeitadas. 

Lynge, I. et al 
13

  
2004 

Gronelândia 
 

 
Transversal  
 
376 escolhidos 
aleatoriamente 
 
100 
entrevistados  

1ª : 376  
 
2ª : 100 
(rastreados com 
GHQ-12):SCAN  

ICD-10 Total: 22.3%  
Total inclui F 44.7, 45, 
48 (P. Dissociativas). 

Jackson, J et al
 12 

2005 
EUA 

 
Follow-up 
 
500 (doentes 
consecut. c/ 
sint. físicos) 

1ª : PHQ-15 
 
2ª : PRIME-MD  

DSM-IV (PRIME-
MD) 
 
MSD  

 
Total: 12% 
 
MSD: 5% 

PSF c/ significativa/ + 
psicopatologia que os 
não somatiz. 
P. dep e de ansied não 
estavam associadas c/ 
somatiz. 

Toft,T. et al 
8 
 

2005 
Dinamarca 

 
Transversal  
 
1ª fase: 1785 
 
2ª fase: 701 
(am. 
estratificada) 
casos c/ "novos 
sintomas" 

1ª: Secção de 
somatiz. (SCL) 
e SCL-8  
 
2ª: SCAN 
 
 

ICD-10 

P. Somatiz.: 
10,1%  
PSI: 1.7% 
P. de Dor: 
4.4% 
Neurastenia: 
3.5% 
 
Total: 35, 9% 

Foram contabilizados 
apenas as 1ªs 
marcações: estes nºs 
podem induzir a 
conclusão que estes 
doentes se apresentam 
em situações agudas e 
não crónicas. 
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Broers, T. et al 
16

 
2006 

Bosnia-
Herzegovina 

1285 (mais de 
50 centros) 

 
1ª: PHQ 
 
2ª: Entrevista 
CG: para a P. 
de Somatiz.): 
1285  

DSM-IV 
P. Somatiz.: 
16.1%  

Jackson, J et al 24 
2008  

Follow-up 
 
500 (doentes 
consecut. c/ 
sint. físicos) 

1ª : PHQ-15 
 
2ª : PRIME-MD 

DSM-IV (PRIME-
MD) 
 
MSD 

MSD: 8% 
 

Trata-se da mesma 
amostra de 2005 

Roca, M. et al 
9 

2009 
Espanha 

1925 CG 
seleccionaram 4  
doentes  cada: 
7936 

1ª: CG 
 
2ª: PRIME-MD 

DSM-IV (PRIME-
MD) 
 
MSD 

Total: 28.8%  
(c/ PSFSOE) 
 
MSD: 14.0% 

 

 
Tav- toda a vida         PHQ- Physical Health Questionnaire 
MSD- Multisomatoform Disorder      GHQ- General Health Questionnaire 
SSI4,6- Somatic Symptom Index  SCAN- Schedules for Clinical Assessment in  

Neuropsychiatry 
CIDI- Composite International Diagnostic Interview   PSC-  Physical Symptom Checklist 
SCID-R - Structured Clinical Interview for DSM-III-R  Total- Prevalência total das PSF 
SPPI- Standardized Polyvalent Psychiatric Interview   c/ mod Bucholz- com modificação de Bucholz 
PRIME-MD- Primary Care Evaluation of Mental Disorders CG- Clínicos Gerais 

 

As estimativas da prevalência de Perturbação de Somatização constantes dos estudos 

realizados em unidades de cuidados primários de saúde são escassas e baixas, para os 

critérios da DSM-IV. De Waal et al reportam a prevalência de 0,5%4-5 e Lynch et al a de 

0,8%6. Contudo, seguindo os mesmos critérios, num estudo em que o diagnóstico é feito 

pelos clínicos gerais, realizado na Bósnia-Herzegovina, é encontrado um valor de 16,1%7, 

facto que os autores entendem ser justificável, dadas as sequelas da guerra, 

recentemente ocorrida naquela região. Outros autores8 referem valores tão altos quanto 

10,1%, com os critérios da ICD-10.  

Quando são consideradas as Perturbações Somatoformes, no seu conjunto, e tendo 

em conta os critérios da DSM-IV, as estimativas oscilam entre 16.1%, sem a Perturbação 

Somatoforme sem outra especificação (PSFSOE)4 e 57.5% 10 se se considerava também 

este último diagnóstico. Utilizando os critérios da ICD-10, Fink et al 10obtiveram os valores 

de 24.2% e Toft et al8 relataram a estimativa de 35.9% para prevalência pontual das PSF. 

Estes autores, porém, integraram nas PSF, as perturbações dissociativas com sintomas 

somatoformes (do grupo F 44.4, da ICD-10, em diante). 

Aplicando o critério do SSI4,6 aos somatizadores que procuram consulta médica, nos CP, 

os estudos referem valores entre 6%6 e 22%11-12. O estudo multicêntrico da OMS2 refere 

a estimativa global de 19.7%, para o SSI4,6, embora com grandes variações entre os 

locais, com valores limite de 7.6% para Ibadan e de 36.8% para Santiago do Chile2. 
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Diferenças por sexo 

 

A maioria dos estudos reporta prevalências mais altas para mulheres. Com os critérios da 

MSD, Roca et al 9 encontraram valores significativamente diferentes para mulheres e 

homens (16.7% vs 9.7%) e Toft et al8 concluem que mais mulheres que homens 

apresentavam Perturbação de Somatização (ICD-10) e Neurastenia. Num estudo 

realizado na Gronelândia, as estimativas de prevalência são também mais altas nas 

mulheres (23.8% vs 9.9%)13.  

Contudo, noutros estudos, não são encontradas prevalências estatisticamente diferentes, 

consoante os sexos4, 10, 15. 

 

Comorbilidades 

 

Num estudo de meta-análise14 em que foram incluídos 244 estudos (sendo 29 nos CP e 

20 na população), as perturbações depressivas e ansiosas acompanhavam (embora não 

sempre) os síndromes somáticos funcionais (síndromes do cólon irritável, de fadiga 

crónica, fibromialgia, dispepsia não ulcerosa) embora e evidência desta associação em 

relação aos sintomas medicamente inexplicados fosse limitada. A depressão major 

estava presente em 58.9% dos doentes com PSF e em 40.9% dos que apresentavam 

PSF com critérios mais abrangentes. Verificou-se igualmente nesta meta-análise que os 

pacientes com PSF têm uma maior comorbilidade com perturbação de pânico do que 

aquela que apresentam os doentes com PSF com critérios menos restritivos.  

No estudo multi-cêntrico patrocinado pela OMS, os indivíduos com PSF apresentaram 

significativamente um maior risco de ter depressão (de acordo com os critérios da ICD-

10) e síndrome de ansiedade generalizada15. Noutro estudo concluiu-se que existia uma 

associação altamente significativa das PSF com perturbações de ansiedade8. 

Num estudo de prevalência, usando os critérios da DSM-IV, a comorbilidade das PSF 

com as perturbações de ansiedade e depressivas era três vezes superior ao esperado 

para a população estudada4 e 17% dos indivíduos com PSF tinha uma perturbação 

depressiva, sendo que a mesma percentagem de sujeitos com PSF tinha uma 

perturbação de ansiedade. Jackson e Passamonti, utilizando o critério da MSD, 

encontraram igualmente dados que permitiram concluir que existia uma maior risco 

relativo, por parte dos pacientes com MSD, de terem outras perturbações mentais12.  
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Especificidade 

 

Alguns dos estudos incluídos na revisão procuraram investigar se a somatização é 

independente em relação às perturbações comórbidas, isto é, se é uma entidade com 

especificidade, discriminável, em relações às perturbações depressivas e de ansiedade. 

Waal et al 4 verificaram que os sintomas e as limitações funcionais dos doentes com PSF 

se agravam quando está presente comorbilidade com perturbações depressivas e de 

ansiedade: as PSF têm efeitos cumulativos, nas limitações funcionais, em relação aos 

efeitos das perturbações comórbidas (ansiedade e depressão). Noutro artigo, a mesma 

autora e colegas5 concluem que, mesmo a perturbação somatoforme indiferenciada, tem 

um impacto independente no uso dos recursos do sistema de saúde por parte dos 

pacientes, traduzido em 30% de consultas a mais. 

Os resultados do estudo da OMS, realizado em 14 países, permitiram concluir que a 

persistência dos sintomas inexplicados medicamente não estava relacionada com a 

depressão16 e que havia uma associação entre o número dos sintomas somatoformes 

reportados e o número de dias passados com limitações funcionais, no último mês15. 

Já anteriormente tinha sido reportado que a MSD tinha um efeito independente (em 

relação às patologias comórbidas) numa série de variáveis relacionadas com 

incapacidade e limitações funcionais17 e, posteriormente, outros autores, relataram 

conclusões semelhantes18 que conferem validade externa relativamente segura ao 

conceito de somatização e PSF. Conclusões idênticas foram retiradas pelos autores de 

outros estudos11-12, havendo autores que concluiram que os somatizadores (de acordo 

com os critérios do SSI4,6), com perturbação depressiva ou de ansiedade simultâneas, 

não estavam mais deprimidos do que os deprimidos e ansiosos sem somatização11, 

permitindo defender a especificidade da somatização em relação à depressão. 

O número de sintomas e o tipo de órgão/sistema envolvido pelos sintomas medicamente 

inexplicados, nas análises efectuadas por alguns investigadores, mostraram acrescentar 

especificidade e valor preditivo ao conceito de somatização19. Com efeito, em estudos e 

artigos de revisão posteriores, foi referido o facto de a estabilidade do diagnóstico de 

somatização aumentar com o agrupamento de sintomas em síndromes 20-21. 

 

2.2.4. Conclusões 

 

As diferentes formas de operacionalizar o conceito de somatização e o uso de diferentes 

sistemas classificativos serão os factores mais relevantes a dificultar a comparação de 

resultados de prevalência entre os estudos. Os valores díspares de prevalência que 

foram encontrados, nesta revisão, decorrerão, em parte, do uso de classificações e 
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critérios diversos, como se salienta num dos artigos seccionados6. Mesmo para a 

entidade clínica definida de forma mais estrita, a Perturbação de Somatização, a DSM-IV 

e a ICD-10 apresentam critérios diferentes: esta última não inclui os sintomas pseudo-

neurológicos (que, nesse sistema, fazem parte das Perturbações Dissociativas) 

apresentando valores de prevalência, por regra, mais baixos, para a Perturbação de 

Somatização, do que os valores da DSM-IV. A Perturbação de Somatização, segundo a 

DSM-IV, será mais prevalente também porque os critérios não incluem, como acontece 

na ICD-10, os pedidos repetidos de investigações médicas tranquilizadoras10 (CAD). 

Contudo, um dos estudos apresenta uma prevalência de 10% para esta perturbação 

segundo a ICD-108.  

A somatização sem o CAD, permitirá um nível de gravidade do sintoma com uma maior 

indeterminação. 

Os valores de prevalência da forma abrangente de somatização, pelo SSI4,6, 

apresentam-se como relativamente estáveis, em torno dos 20%, através dos vários tipos 

de estudo considerados e através das diferentes regiões onde os mesmos foram levados 

a cabo. 
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2.3. INSTRUMENTOS DE RASTREIO DE SOMATIZAÇÃO EM GERAL E 

PERTURBAÇÕES SOMATOFORMES NOS CUIDADOS PRIMÁRIOS 

 

2.3.1. INTRODUÇÃO: PERTINÊNCIA DO RASTREIO 

 

A pertinência do rastreio de uma entidade clínica depende da utilidade do diagnóstico 

que por sua vez depende da existência de tratamento de fácil acesso, para essa mesma 

entidade. O diagnóstico e o tratamento podem ser ponderados em duas vertentes 

fundamentais: benefício para o indivíduo (diminuição do sofrimento e prevenção de 

consequências danosas em termos físicos e mentais) e benefício para a sociedade em 

que se insere (diminuição dos gastos com saúde e do nível de incapacidade decorrentes 

da entidade clínica). 

A comorbilidade elevada da somatização e PSF com outros quadros clínicos, nos CP, 

poderia ser um argumento poderoso para retirar pertinência ao seu rastreio se se 

tornasse evidente que a somatização e as PSF não são discrimináveis das perturbações 

frequentemente comórbidas (de ansiedade e depressivas). Contudo, vários estudos 

encontraram uma contribuição específica1-7 e, por vezes, cumulativa1 da somatização e 

das PSF para os níveis de incapacidade e consumo de recursos. Outros estudos relatam 

a permanência de sintomas somatoformes residuais nos casos em que existia 

comorbilidade, após o tratamento farmacológico da perturbação depressiva ou ansiosa 

concomitante8 contribuindo para fundamentar a validade externa das PSF. E, enquanto 

alguns defendem a falta de estabilidade dos sintomas somatofromes9 os mesmos 

autores, na linha de outros estudos10, reportam, noutro artigo, níveis aceitáveis de 

estabilidade ao nível do número de sintomas, embora não de cada sintoma per se, para a 

somatização4. 

Quanto à existência de tratamento acessível e específico, ao nível dos cuidados 

primários, existem estudos que reportam resultados terapêuticos e melhoria de alguns 

indicadores do quadro das PSF11-14, 33. 

A pertinência, adequação e utilidade de um instrumento dependem, também, do 

propósito da sua utilização15.  

Existem, por exemplo, instrumentos para avaliar o domínio que nos ocupa, com o 

propósito de examinar minuciosamente a melhoria do quadro sintomático, depois de uma 

intervenção terapêutica. O QUISS16 e a SOMS-717 foram construídos com esta finalidade, 

isto é, para serem utilizados fundamentalmente em ensaios terapêuticos, segundo os 

seus autores. Referir-se-ão apenas os instrumentos de medida considerados apropriados 

para o rastreio de somatização em geral ou PSF.  
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Outro aspecto que interfere na pertinência de um instrumento é o contexto da sua 

aplicação. Um instrumento pode ser adequado e válido para rastreio, num contexto 

clínico hospitalar e não o ser quando utilizado em estudos populacionais ou nos CP, onde 

raramente se encontram as formas muito graves do espectro destes quadros, como é o 

caso da Perturbação de Somatização, segundo os sistemas nosológicos actualmente em 

vigor. Nesta secção, referiremos apenas instrumentos criados para rastreio da 

somatização e das PSF, nos CP, ou que se adeqúem a este contexto. 

Um instrumento deve por fim e fundamentalmente, ter as características que lhe 

permitam medir o conceito que se propõe medir. Por isso, os estudos de validação 

procuram comparar o desempenho do instrumento a validar com uma medida, 

considerada padrão, relativamente ao conceito que está a ser medido. Sempre que 

possível, serão referidas as medidas-padrão utilizadas para a validação dos instrumentos 

seleccionados na pesquisa efectuada. 

 

2.3.2. NOTAS ADICIONAIS SOBRE O CONCEITO A MEDIR E HIPÓTESES 

SUBJACENTES À ESCOLHA DO INSTRUMENTO 

 

Como já foi mencionado, noutra secção, os estudos de investigação vêem referindo três 

formas de apresentação de queixas somatoformes nos cuidados primários18-21. Para a 

diferenciação da somatização de apresentação e da hipocondria, por um lado, da 

somatização funcional, por outro, torna-se necessário que simultaneamente, nas 

amostras estudadas, se identifiquem os casos de Perturbações de Ansiedade e 

Depressivas bem como os de Perturbação Hipocondríaca, por meio de entrevistas 

adequadas. Para a identificação de todo o tipo de casos (somatização no sentido geral) e 

dos casos remanescentes (em relação à hipocondria e à somatização de apresentação), 

Somatização Funcional, torna-se necessário obter uma contagem ou pontuação de 

sintomas somatoformes de entre aquele grupo de sintomas considerados específicos, 

frequentes e graves, neste domínio. Quer se considere a PSF próxima do conceito de 

conversão, ou do conceito clássico de somatização; quer se tomem as queixas na 

perspectiva dimensional ou para definição de um diagnóstico (perspectiva categorial), a 

contagem dos sintomas continua a ser incontornável e como que o mínimo denominador 

comum destes quadros. 

O âmbito que estamos a considerar é o das Perturbações Somatoformes 

fundamentalmente subsidiárias do conceito de somatização, em que a ansiedade 

primária, inespecífica e dita somática é um dos componentes fundamentais do quadro: 

Perturbações Somatoformes Indiferenciada (PSI), sem outra especificação (PSFSOE), da 

dor e de somatização, deixando de lado as perturbações conversiva (que alguns autores 
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consideram uma perturbação dissociativa22) hipocondríaca e dismórfica corporal, (que 

alguns autores advogam venha a ser integrada nas perturbações de ansiedade23). 

Eis, pois, mais bem definido o âmbito em que se situa esta selecção de instrumentos de 

rastreio de somatização. 

Existem estudos que põem em causa a necessidade de distinguir entre sintomas 

explicados ou inexplicados medicamente, concluindo que bastará que os instrumentos 

de medida questionem os participantes acerca de sintomas físicos (esta é a modificação 

de Bucholz), sem a necessidade de distinguir se são ou não inexplicados medicamente7, 

24-26. Porém, nalguns desses estudos o diagnóstico clínico com o qual se comparam os 

valores obtidos no auto-preenchimento, não é efectuado por clínicos (médicos ou 

psicólogos clínicos) mas por “técnicos de saúde mental experimentados”24.  

Dado que uma das suspeitas que impende sobre o diagnóstico de somatização e PSF é, 

mais explicitamente desde as controvérsias desencadeadas por Slater27, a de saber se 

as queixas somáticas têm ou não uma explicação médica/orgânica, foi decidida a 

selecção de um instrumento que perguntasse por sintomas inexplicados, analisando as 

características que dificultam que este discernimento seja, feito já ao nível do rastreio (e 

não fundamentalmente ao nível do diagnóstico clínico). Esta opção foi ainda justificada 

pelo facto de a amostra estudada ser nos CP. Se é verdade que, hoje em dia, os 

procedimentos diagnósticos (consultas médicas, exames auxiliares de diagnóstico) se 

estendem a toda a população e a todos os níveis do sistema de saúde, incluindo os CP, 

pareceu-nos importante aproveitar esta circunstância para definir criteriosamente a 

distinção entre sintoma medicamente explicado e não explicado. O critério seguido para 

esta definição e para as indicações a fornecer aquando do preenchimento do instrumento 

seleccionado foi o de Kellner, 1990: “one or more physical complaints” a respeito das 

quais uma “appropriate evaluation” não encontre “organic pathology or pathophysiological 

mechanism (…) to account for the physical complaints” ou, quando existe uma patologia 

orgânica mas “the physical complaints or resulting social or occupational impairment are 

grossly in excess of what would be expected from the physical findings28.” 

O rastreio de PSF, segundo o critério seguido neste estudo, requer um julgamento clínico 

e convoca uma opinião clínica a respeito do sintoma, mesmo sabendo-se que alguns 

sintomas tornam difícil o discernimento entre orgânico e funcional29. 

 

2.3.3. INSTRUMENTOS QUE AVALIAM AS QUEIXAS SOMÁTICAS EXPLICADAS E 

INEXPLICADAS MEDICAMENTE 

 

Foram analisados apenas os instrumentos de rastreio que não comportam nenhuma 

secção com entrevista ou com questões colocadas pelos Clínicos Gerais aos utentes dos 
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CP. Os items de algumas destas entrevistas foram aproveitados e validados como 

questionários de auto-preenchimento e, nesse caso, foram considerados. 

Este tipo de instrumentos dividem-se em três tipos:  

1) os instrumentos multi-dimensionais que integram, a par de items que avaliam outras 

dimensões psicopatológicas, listas de sintomas somáticos, em geral curtas, para 

avaliação da dimensão somatização; 

2) instrumentos que avaliam sobretudo a intensidade dos sintomas e são, portanto, 

adequados para uma monitorização da gravidade dos mesmos (não são incluídos 

exaustivamente, como foi dito, os que foram desenhados para avaliação de ensaios 

terapêuticos);  

3) os que são fundamentalmente inventários de sintomas, para os quais são propostos 

pontos de corte, a fim de poderem obter-se resultados da somatização não só em termos 

dimensionais, mas também em termos de categoria diagnóstica. 

 

2.3.3.1. OS INSTRUMENTOS MULTI-DIMENSIONAIS  

 

Os instrumentos multi-dimensionais têm, como exemplo mais conhecido, e possivelmente 

mais utilizado até hoje a Symptom Checklist-90 (SCL-90)30, e desde 1994, disponível em 

versão revista, a SCL-90-R (Symptom Checklist-90- Revised)31. A SCL-90 avalia 9 

dimensões partindo de sintomas primários: de somatização, obsessivo-compulsivos, de 

ideação paranoide, de ansiedade, de depressão, de hostilidade, de sensibilidade 

interpessoal, de ansiedade fóbica e de psicoticismo. Ambas avaliam 12 items de queixas 

somáticas, presentes na última semana, e possibilitam a graduação de intensidade da 

queixa na resposta (escala tipo Likert em 5 pontos). Para além deste índice de 

intensidade dos sintomas (Positive Symptom Distress), a SCL-90-R gera pontuações da 

escala global (uma pontuação mais alta aponta para um índice mais acentuado de 

psicopatologia) e pontuações das sub-escalas que podem dar uma indicação acerca da 

organização psicológica do paciente. O índice PST (Positive Symptom Total) dá uma 

contagem dos sintomas positivos, no auto-preenchimento. A SCL-90 gera ainda um 

terceiro índice de ansiedade e mal-estar, o Global Severity Index, que é uma medida 

global de ansiedade actual32. A validade deste instrumento foi documentada em vários 

estudos, e alguns autores entendem que a SCL-90-R tem mais interesse como uma 

medida geral de mal-estar psicológico e como um índice de psicopatologia31 com isto 

diminuindo o interesse do seu uso nos CP31. A validade empírica da lista de sintomas de 

somatização constantes da sub-escala da SCL-90-R foi testada para uma população 

portuguesa dos CP, com bons resultados psicométricos, embora não tenha sido utilizada 

entrevista clínica como padrão33. 
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A SCL-90 pode ser usada como um instrumento de rastreio e como um instrumento de 

avaliação em ensaios terapêuticos. A consistência interna reportada nos numerosíssimos 

(mais de 700) estudos de validação varia entre 0.77 e 0.90. E o teste-reteste (uma 

semana) entre 0.80 e 0.9032.  

A BSI (Brief Symptom Inventory)34 é uma versão reduzida da escala anterior com apenas 

53 items, que avalia as mesmas nove dimensões e obteve boas correlações com os 

valores obtidos, nas mesmas dimensões, pelo instrumento de 90 items, numa amostra de 

565 doentes psiquiátricos do ambulatório. Em relação à somatização, mantém 7 dos 12 

items da SCL-90-R e foi obtida uma correlação de 0.96 entre os valores desta dimensão, 

nos dois instrumentos. A BSI foi testada em doentes psiquiátricos e numa amostra de 

sujeitos sem queixas, mas não nos cuidados primários34. Tal como a SCL-90-R, a BSI 

não questiona os inquiridos acerca dos sintomas medicamente inexplicados mas acerca 

de sintomas físicos (medicamente explicados incluídos). A consistência interna reportada 

nos numerosos estudos de validação (mais de 250) varia entre 0.71 e 0.85. E o teste-

reteste (duas semanas) entre 0.68 e 0.9132. Tal como a sua antecessora, o BSI pode ser 

utilizado como uma medida geral de psicopatologia31. 

O HPSI (Holden Psiquiatric Screening Inventory, Holden, 1991) compreende três sub-

escalas de 12 items cada. A sub-escala destinada à avaliação da psicopatologia 

compreende items de queixas somáticas. Contudo, não se encontram estudos que 

consistentemente tenham avaliado a sensibilidade e especificidade da sub-escala que 

avalia a somatização em relação a um ponto de corte ou definição de uma pontuação 

considerada como critério de somatização. Estes instrumentos têm sido utilizados para 

estudar a somatização enquanto dimensão da personalidade31. 

O PDSQ (Psychatric Diagnostic Screening Questionnaire, Zimmerman, 2001) é um 

instrumento multi-dimensional que foi testado em 630 doentes psiquiátricos do 

ambulatório e que questiona os inquiridos acerca de sintomas ocorridos nos últimos 6 

meses. Os items envolvendo queixas somáticas, foram, como todos os outros, validados 

contra os diagnósticos gerados por entrevista (SCID, secção das Perturbações 

Somatoformes). De acordo com o estudo referido, o ponto de corte de 2 sintomas, na 

sub-escala de somatização, com 5 items (tomando como medida padrão os diagnósticos 

de PSF obtidos com a SCID), apresentava uma sensibilidade de 53% e uma 

especificidade de 86%31.  

Outros instrumentos multi-dimensionais, que integram items de queixas somáticas, têm 

sido testados fundamentalmente como instrumentos de rastreio de morbilidade 

psiquiátrica geral, como acontece com a SPHERE (Somatic and Psychological Health 

Report, McFarlane, 2008)35. De entre os 34 items que a constituem, tem 6 items SOMA e 

6 items PSYCH, que, usados em conjunto, atingem valores satisfatórios de sensibilidade 
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e especificidade (78.6% e 89.5%, respectivamente) quando utilizados para rastreio de 

morbilidade psiquiátrica.  

Outros instrumentos que integram queixas somáticas são igualmente utilizados para 

rastreio de morbilidade psiquiátrica, uma vez que os sintomas medicamente não 

explicados são um índice de morbilidade psiquiátrica36. 

 

2.3.3.2. INSTRUMENTOS QUE AVALIAM A GRAVIDADE DOS SINTOMAS 

 

Este tipo de instrumentos possui uma escala tipo Likert em relação a cada sintoma que, 

assim, passa a poder ser cotado de acordo com um crescendo de gravidade.  

O PHQ-15 é um grupo de perguntas relativas a sintomas somatoformes, para avaliação 

da gravidade dos sintomas, que integra o PHQ. Inicialmente a validade do PHQ-15 foi 

testada em relação ao SF-20 (Medical Outcomes Study Short-Form General Health 

Survey)24. Só recentemente37 foram obtidos dados de validação do PHQ-15 usado como 

padrão uma entrevista estruturada, no que à somatização diz respeito, permitindo que 

este questionário não seja sobretudo utilizado como medida de gravidade dos sintomas. 

Os dados referentes a outros instrumentos usados como medidas de gravidade e 

intensidade das queixas somáticas constam do Quadro I. 

Quadro I- Instrumentos que avaliam a gravidade dos sintomas (tipo Likert) 

       

Autor(es) 
Ano 

Instrumento 
Origem da 
amostra 

N 
Nº de itens/ 
Ponto de 
Corte 

Duração dos 
Sintomas 
Focada 

OBS/Validação (standard) 

 
American 
Psychiatric 
Association. 
DSM-III. 
198038 
 

Listagem de 
Sintomas 
Físicos (PSC)  

  
55  

(4 de género) 
Última 
semana 

Categorias da DSM –III. 

Kroenke et 
al.24 
2002 

PHQ-15 

3000 – 
Obst./Ginec. 
3000 – Med. 
e CP 

6000 
(1578 
de CP) 

15  
(0-4 mínimo 

5-9 baixo 
10-14 médio 
15-30 alto) 

4 semanas 

 
Não solicita discriminação 
dos sintomas medicamente 
não explicados. 

Ribeiro et 
al.39 
2003  

Quest. de 
Manifestações 
Físicas de 
Mal-Estar 
(QMFME). 
Val. 
Portuguesa do 
Sunnya. 
 

Não refere 609 19 Variável 

Não solicita discriminação 
dos sintomas medicamente 
não explicados. 
Ad.de SUNNYA, Attanasio et 
al, 1984. 

Rief & 
Hiller.17 
2003 

SOMS-7 
Candidatos 

a 
tratamento 

325 53 Última 
semana 

IDCL (DSM-IV e ICD-10). 
Fornece 1 pontuação (nº de 
sintomas) e 1 índice de 
gravidade. 
 

IDCL- International Diagnostic Checklists for DSM-IV and ICD-10 
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2.3.3.3. INVENTÁRIOS DE SINTOMAS 

 

Os inventários de sintomas somatoformes ou físicos têm a sua relevância sustentada por 

vários tipos de razões. Como se referiu, na secção dedicada à evolução histórica do 

conceito de somatização, desde muito cedo, foram delimitados sintomas medicamente 

não explicados que faziam parte do quadro clínico e alguns permanecem nas sucessivas 

propostas de listagens de sintomas típicos até à actualidade. Os inventários têm a 

utilidade de inquirir sobre esses sintomas, independentemente do aparelho ou sistema 

(da Especialidade Médica ou viés de formação do clínico que observa e trata) e portanto 

reunir a constelação sintomática presente naquele paciente, sem escotomizar nenhum 

sector. Por outro lado, a contagem dos sintomas tem visto a sua relevância acrescida 

pelos estudos que concluem não ser o tipo de sintomas o dado que mais prediz a 

ocorrência de um diagnóstico de Perturbação Somatoforme, mas sim o número de 

sintomas encontrado, em cada caso7. As contagens de sintomas estão relacionadas com 

a gravidade do quadro clínico dado que o número de sintomas se correlaciona com o 

grau de incapacidade funcional produzida pela somatização3, 40 bem como com o índice 

de utilização dos cuidados de saúde 37, 41. As listas de sintomas são ainda necessárias 

para possibilitar a análise da sua distribuição por grupos ou por clusters e também para 

permitir a verificação de um diagnóstico nos sistemas classificativos que impõem o 

requisito de que os sintomas, para além de perfazerem uma certa contagem, estejam 

adstritos a determinado conjunto de sistemas ou grupos, como é o caso da DSM-IV e da 

ICD-10. 

O Quadro II contém os inventários de sintomas, apropriados para o rastreio de 

Perturbação de Somatização ou da somatização, nos CP, bem como alguns dados sobre 

o estudo em que cada instrumento foi validado e as características apresentadas pelo 

mesmo, nesse estudo. Alguns deles foram construídos com base nas listagens de 

sintomas da DSM-III e DSM-III-R, outros não perguntam por sintomas medicamente não 

explicados ou somatoformes, sendo o inquirido levado a responder tendo em conta todo 

e qualquer sintoma físico, mesmo que medicamente explicado, como, por exemplo, é o 

caso do PHQ-15 
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Quadro II - Inventários de Sintomas 
         

Autor(es)/ 

Ano 
Instrumento Origem da amostra N 

Nº de sintomas/ 

Ponto de Corte 
Sensibilidade Especificidade 

Duração dos 

Sintomas 

considerada 

OBS e Validação Clínica 

Othman & 
DeSouza43 
1985 

Teste de Othmer & 
DeSouza 

Doentes Psiq. 
(ambulatório) 

794 7/2 93% 59%  Actuais e toda a vida 
Sintomas extraídos da lista da 
DSM-III. 

Swartz et al.44 
1986 

Lista para rastreio de 
P. de Somatização 

População  11/5 97,6% 99% Actuais e toda a vida 
Estudo ECA*- DIS ( 1 médico 
revia a resposta se havia dúvida 
sobre a natureza do sint.). 

Smith et al.45 
1990 

Lista para rastreio de 
P. de Somatização 
(DSM-III-R) 

CP** 196 7/2 95% 34% Actuais e toda a vida 

Entrevista psiquiátrica e 
consulta dos processos clínicos. 
 

Sintomas extraídos da lista de 
DSM-III-R. 

OMS Isaac et 
al.46 
1994 

Lista de sintomas  
para rastreio de PSF  

  

12/3  
 

ou 2 
(+de3meses) 

  Actuais e toda a vida 
Não solicita discriminação dos 
sintomas medicamente não 
explicados (MUS). 

Janca et al.46 
1995 

Lista de Sintomas de 
PSF Versão 1.0 
(SDSC). Derivado 
da SFD Sched (SDS) 

A fiabilidade teste-
reteste da SDS foi 
explorada em psiq 
geral e CP15 

5 
centros 

60   Actuais 
Solicita discriminação dos 
MUS. 
 

Rief et al 
1997 (citado por 
Rief e Hiller, 
200147 

SOMS-2 
350 doentes de 1 
hosp. Psicossomático; 
110 saudáveis 

350+110 53 
86% -100% 

 
85% Últimos 2 anos 

SCID (DSM-IV)  
 

Kroenke et al.26 
1998 

PHQ-15 CP 
1000 
+258 

15/7 85% 77% Últimos 2 anos 

MSD  
Não solicita discriminação dos 
sintomas medicamente não 
explicados. 

Rief e Hiller48 

1999 
SOMS-2 (32 items) 

Clínica de Medicina 
Comportamental 

324 32/7 Não referida Não referida Últimos 2 anos 
Escala de incapacidade (4 
items). 

Ravesteijn et 
al.37 
2009 

PHQ-15 
1º estádio: amostra 
seleccionada nos CP  

904** 15/3 78% 71%  3 meses  

SCID-I (Eixo I). 
 

Não solicita discriminação dos 
sintomas medicamente não 
explicados. 

* ECA - Epidemiologic Catchment Area. Estudo do National Institute of Mental Health Epidemiologic Catchment Área (NIMH-ECA) Program. 
** Doentes seleccionados a partir dos CP, pelos Clínicos Gerais, com sintomas não explicados ou problemas mentais, ou frequentadores assíduos dos serviços. 
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Como foi referido, recentemente foram divulgados estudos de validação do PHQ-15, 

como medida de rastreio de somatização, contra os dados obtidos em entrevista, a SCID-

I37, por isso se inclui, agora, este instrumento, já anteriormente traduzido para 

português33, no quadro de Inventários de Sintomas. Um estudo anterior que validou o 

instrumento contra a CIDI42 obteve bons resultados apenas com a parte não hispânica da 

amostra. No grupo dos hispânicos, a PHQ-15 estava mais relacionada com mal-estar 

geral inespecífico e não tanto com sintomas não explicados medicamente42. Por outro 

lado, as boas correlações reportadas por Spitzer et al (1999) entre os diagnósticos 

obtidos com a PRIME-MD e a sua versão em formato de questionário de auto-

preenchimento, o PHQ, dizem apenas respeito a alguns dos diagnósticos daquela 

entrevista e as Perturbações Somatoformes não foram analisadas, no estudo referido49.  

Para além dos inventários que constam do Quadro II, existem ainda o Pennebaker 

Inventory of Limbic Languidness (PILL), 1982, um inventário de 54 sintomas que 

questiona o inquirido por sintomas físicos medicamente explicados e inexplicados e que 

está traduzido e adaptado para português33 e a SOMS-247-8. A SOMS-2 solicita a 

discriminação entre sintomas medicamente explicados e não explicados e compreende 

as listagens de sintomas das classificações diagnósticas actuais (DSM-IV e ICD-10). 

Possui ainda, no final, um conjunto de 15 questões que permitem o diagnóstico 

diferencial entre as perturbações somatoformes e a avaliação do comportamento anormal 

de doente50 e do consumo de recursos, tendo sido validada em relação a entrevista 

clínica estruturada (validade de critério)47. Este instrumento foi traduzido e adaptado 51-52 

para português e tem sido utilizado em vários estudos, noutros países, quer na versão 

integral53-60, quer em versão reduzida61 e, segundo os seus autores, está traduzida para 

15 línguas, embora não tenham ainda sido publicados estudos de validação. 

 

2.3.4. CONCLUSÕES 

 

Existem actualmente seis inventários de medida dos sintomas físicos traduzidos para 

português: 1) quatro instrumentos que não solicitam discriminação entre sintomas 

medicamente explicados ou inexplicados (a sub-escala de somatização da SCL-90-R, o 

PILL33, o PHQ-1533 e o Questionário de Manifestações Físicas de Mal-estar 39), este 

último validado contra outros questionários que pesquisam conceitos associados à 

somatização39, sendo que a consistência interna das várias dimensões (sistemas 

respiratório, digestivo, nervoso, muscular) não foi satisfatória 62; o PILL apresentou boas 

correlações item-escala total33 e foi validado no contexto dos CP; a sub-escala de 

somatização da SCL-90-R apresentou igualmente boas características psico-métricas 

neste contexto33; nenhum destes questionários foi validado recorrendo aos resultados 
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obtidos por entrevista clínica, na população portuguesa; 2) um inventário de sintomas, a 

listagem para PSF da ICD-1063, que, tanto quanto sabemos, não foi validada para 

nenhum contexto português específico; 3) a SOMS-2, que compreende os sintomas da 

lista da DSM-IV e da ICD-10, bem como da Perturbação Autonómica Somatoforme da 

ICD-10, que solicita aos inquiridos a discriminação entre sintomas medicamente 

explicados e inexplicados, traduzido para português, no contexto dos CP51-52. O 

questionário de dissociação somatoforme (SDQ-20) traduzido e validado, em amostra de 

doentes psiquiátricos, contra entrevista clínica22, não figura na selecção efectuada porque 

se destina fundamentalmente a avaliar a dissociação (e as queixas somatoformes 

associadas à dissociação) e não a somatização em geral22.  
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3. OBJECTIVOS E HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

3.1. OBJECTIVOS DO ESTUDO:  

 

1) Dado o desconhecimento da extensão do fenómeno da somatização em geral, na 

realidade portuguesa, e a escassez de instrumentos validados, que inquirindo os sujeitos 

acerca de sintomas medicamente não explicados, possam permitir a medida da mesma, 

pretendeu-se, neste estudo, validar um instrumento de medida de somatização que 

colmatasse essa falha, a Screening for Somatoform Symptoms-2 (SOMS-2). 

Uma vez que estudos prévios tinham reportado o facto de estes doentes serem 

observados sobretudo em contextos de medicina geral e dos cuidados primários 

(serviços que não são de saúde mental)1, optou-se pela validação do instrumento de 

medida da somatização para o contexto dos cuidados primários (CP).  

2) Estimar a prevalência da somatização e perturbações comórbidas (perturbações de 

ansiedade e depressivas), numa amostra dos CP. 

3) Comparar e discutir os resultados de prevalência obtidos com os de outros estudos 

nos CP. 

4) Em virtude de ter sido reportada alta comorbilidade da somatização com as 

perturbações de ansiedade e depressivas, nos CP, e na população, estudar a 

performance da SOMS-2, adaptada para os CP, em Portugal, relativamente às 

perturbações comórbidas. 

 

3.2. HIPÓTESE ADICIONAL: o grupo dos prováveis “verdadeiros somatizadores”2, não 

forneceria respostas fiáveis sobre se os seus sintomas são ou não medicamente 

inexplicados e, portanto, este grupo de doentes interferiria com a performance do 

instrumento de rastreio, colocando limitações ao rastreio da somatização sem recurso a 

entrevista e a consulta dos processos clínicos. 

 

1. KIRMAYER LJ, ROBBINS JM. (1996). Patients who somatise in primary care: a 

longitudinal study of cognitive and social characteristics. Psychol Med.. 26: 937-951. 

2. KIRMAYER LJ, ROBBINS JM, DWORKIND M, YAFFE MJ. (1993). Somatization and 

the recognition of depression and anxiety in primary care. Am J Psychiatry. 150:734-741. 
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4. TRADUÇÃO PARA PORTUGUÊS DA SCREENING FOR SOMATOFORM 

DISORDERS-2 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico de Perturbação Somatização (PS) requer a presença de certo número de 

sintomas somáticos. Cada uma dessas queixas, deve ser avaliada para exclusão de 

doença orgânica, consumo de substâncias psico-activas,simulação ou sintoma auto-

provocado. Para além disso, os sintomas devem sujeitar-se a: 

1) critérios de gravidade1, pois os sintomas de somatização estão permanentemente 

presentes nas populações, em formas moderadas ou suaves2; 2) critérios de persistência, 

no tempo, da tendência a apresentar sintomas somáticos e desde muito cedo (antes dos 

30 anos).  

A exclusão de doença orgânica compreende um juízo clínico, habitualmente laborioso, 

que torna difícil a abordagem destas perturbações através de instrumentos de rastreio. 

A SOMS-2 é um instrumento de rastreio de PS, de autopreenchimento, que lida com os 

requisitos referidos, requerendo que o participante, para responder afirmativamente e 

qualificar qualquer uma das queixas apresentadas como critério para PS, tenha obtido, 

da parte do seu médico assistente, a opinião de que aquela queixa não se deve a doença 

orgânica. 

Dada a actual cobertura da população portuguesa por uma rede de cuidados primários de 

saúde, que permite o estudo dos sintomas apresentados pelos utentes, desde que 

apresentem certo índice de severidade, partimos da suposição de que a SOMS-2 poderia 

ser um instrumento aplicável em populações portuguesas. 

 

4.2. POPULAÇÃO E MÉTODOS 

 

A SOMS-2 é uma escala de auto-preenchimento que consta fundamentalmente de uma 

lista de 53 sintomas somáticos não decorrentes de uma doença física. Os sintomas 

devem ter ocorrido nos últimos dois anos. Os participantes são instados a só responder 

sim, caso o sintoma tenha tido um certo grau de severidade e não tenham sido 

encontradas causas claras que o explicassem, por parte do médico assistente. A 

segunda parte da SOMS-2 consta de questões destinadas a avaliar o grau de severidade 

dos sintomas, o consumo de consultas médicas, critérios de inclusão e exclusão e a 

pesquisar a existência de outras perturbações somatoformes, bem como da perturbação 

de pânico 3,4. 
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A versão original da SOMS-2 apresenta uma boa consistência interna, com α de 

Cronbach de 0.873. O número de sintomas somáticos, obtidos pela SOMS e em 

entrevista clínica estruturada, obteve boa correlação (r =0.75) confirmando a validade da 

SOMS-2 5, 6. 

Obtida a anuência do primeiro autor da SOMS-2 procedeu-se à tradução do instrumento 

para português, recorrendo a dois tradutores experientes. Destas duas versões, foi 

elaborada uma versão de consenso em português, pela autora deste estudo, a qual foi 

traduzida para inglês por dois outros tradutores experimentados. A partir desta tradução 

para inglês foi também elaborada uma versão de consenso, pela autora deste estudo. 

De seguida, a versão da SOMS-2 em português foi aplicada (pré-teste) a um pequeno 

número de doentes (N = 24) que acorreram a uma consulta generalista de psiquiatria no 

sector privado, de idades e profissões variadas. Foi consultada uma especialista de 

clínica geral, com largos anos de experiência clínica, a propósito do item 21, para 

encontrar a formulação mais adequada para esta questão. 

Posteriormente, a versão resultante da SOMS-2 em português, foi utilizada num estudo 

piloto em doentes consecutivos que se dirigiram a um Centro de Saúde do Norte de 

Portugal (N = 122). 

Neste estudo, os participantes foram permanentemente acompanhados, em sala, por 

dois psicólogos familiarizados com a passagem de instrumentos de medida deste tipo, os 

quais registaram as questões e perplexidades que foram colocadas enquanto se procedia 

ao preenchimento do questionário. 

Após a realização deste estudo piloto, procedemos a alterações no instrumento que 

permitissem uma melhor recepção por parte da população em estudo (utentes 

portugueses dos CP).  

 

4.3. RESULTADOS 

 

Uma dificuldade que foi detectada frequentemente no preenchimento da SOMS-2 foi a de 

manter os participantes com a noção sustentada (até ao fim da listagem dos 52 sintomas 

para as mulheres e dos 48 sintomas para os homens) de que um sim como resposta a 

cada um dos sintomas, implicava um triplo sim. Era necessário fazer um duplo raciocínio 

em relação a cada item: para responder sim, era necessário ter tido o sintoma e também 

que, em relação a esse sintoma, o médico não tivesse encontrado causas claras que o 

explicassem; além disso, só se o sintoma tivesse afectado fortemente o bem-estar do 

inquirido, poderia este responder sim. Logo, cada sim implicava um sim simultâneo a 

estes três requisitos. 
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Esta situação foi sentida como uma grande dificuldade no preenchimento do questionário 

por parte significativa da amostra. 

Em relação à questão sobre se o médico assistente tinha ou não encontrado causas 

claras, surgia, por vezes, a dúvida se se trataria de causas orgânicas claras ou 

simplesmente de um diagnóstico claro ainda que fosse de uma perturbação psiquiátrica, 

por exemplo. 

Em relação a certos items do questionário foram sugeridas, pelos participantes, 

formulações mais próximas do português falado. 

Assim, os itens 11, 28 e 38 que figuravam como inchaço, falta de fôlego e retenção 

urinária, pareceram mais bem formulados, respectivamente, com sensação de estar 

inchado, falta de ar e não conseguir urinar. Também se verificou que em relação ao item 

45 (ataques) os participantes ficavam, por vezes, perplexos, perguntando ataques de 

quê?. 

Os items 37– Afonia (perda de voz) e 46 – Amnésia (perda de memória) –, ficaram 

apenas formulados com o conteúdo entre parêntesis. Na pergunta 54, em que os 

participantes são questionados sobre o número de vezes que consultaram o médico, 

pareceu necessário lembrar outra vez que a pergunta se refere aos últimos dois anos.  

 

4.4. DISCUSSÃO 

 

Em relação à dificuldade identificada nos participantes do estudo piloto em se manterem 

cientes de que, para cada item, uma resposta sim implicava um triplo sim e, implicava um 

duplo raciocínio, isto é, uma resposta sim e uma resposta não (o médico não encontrou 

causas claras) foi considerado necessário proceder a uma alteração do questionário. 

Assim, pareceu-nos mais adequado ao tipo de população estudada, e de acordo com as 

dificuldades detectadas, que uma primeira coluna, permita que o participante possa 

responder sim (teve o sintoma), colocando aí uma cruz e se adicione uma dupla coluna 

com hipótese de responder sim (o médico encontrou causas claras) e não (o médico não 

encontrou causas claras). 

Desta forma, a dupla questão foi desdobrada e o sim (existe sintoma somatoforme) 

necessita que a resposta seja, em relação a cada sintoma, um sim na primeira coluna e 

um não na terceira coluna. 

Nas instruções, alterou-se a indicação causas claras para causas orgânicas claras. 

Estas alterações tiveram o objectivo de dar à versão portuguesa do instrumento a 

possibilidade de continuar a ser considerada de auto-preenchimento, diminuindo a 

necessidade de monitorização estreita do seu preenchimento. 
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Como já foi referido, nesta amostra, a tendência foi, com a versão graficamente 

semelhante à original5, a de o participante necessitar de uma monitorização muito 

apertada, lembrando muito frequentemente que só deveria responder sim, se, para além 

de ter o sintoma, o médico não tivesse encontrado causas claras. 

Levantamos a hipótese de que, esta aparente diferença na dificuldade encontrada, na 

nossa população, em manter a capacidade de responder, considerando 

permanentemente as instruções (esta dificuldade não parece ter sido encontrada, pelos 

criadores do instrumento, com a versão original) se deva ao baixo índice de escolaridade 

da população portuguesa, que esta amostra reflecte. 

Quanto ao terceiro ponto a ter em conta para a resposta a cada item de sintomas 

somáticos ser sim, concretamente a necessidade de o sintoma ter afectado fortemente o 

bem-estar do indivíduo (critério de severidade do sintoma) constatámos uma tendência 

para grande parte dos inquiridos passar a assinalar o sintoma, esquecendo rapidamente 

este requisito, lido inicialmente. Por este motivo, parece ser necessário que os elementos 

que acompanhem os participantes estejam muito atentos a que este critério de 

severidade seja mantido e ainda que haja informações mais objectivas sobre o que se 

entende por afectar o bem-estar. Optámos por, na amostra do estudo propriamente dito 

(ver adiante), uniformizar o tipo de exemplos que eram dados a cada participante: 1) 

impediram-no(a) de ir trabalhar ou de sair, se tal estivesse programado, 2) levaram-no(a) 

a consultar, 3) tomar medicamentos ou 4) alteraram a sua rotina diária. Para os casos 

que, mesmo assim, permaneciam incertos, o acompanhante ouvia o participante sobre a 

alteração que o sintoma tinha produzido e cotava ou não o sintoma consoante parecesse 

que ele tinha efectivamente afectado o bem-estar. 

No conjunto da amostra, verificámos que alguns items (alguns dos que mais tinham 

suscitado dúvidas no preenchimento do questionário) tiveram uma frequência de 

respostas de menos de 5%, no conjunto dos participantes. 

À semelhança do procedimento utilizado pelos autores da escala (num dos estudos 

publicados) ao eliminarem os items com frequências de resposta inferiores a 10%4 

pareceu indicado retirar esses items que suscitam mais dúvidas e/ou surgem com 

frequências de resposta inferiores a 5%. Assim, na versão da SOMS-2 que foi produzida 

para a fase seguinte, estes items não figuraram. Os items eliminados foram os seguintes: 

20 – Diarreia frequente; 21– Escorrência de líquidos pelo ânus (não fezes); 23 – 

Necessidade frequente de evacuar; 40 – Perda do tacto ou da sensação de dor; 43 – 

Cegueira; 45 – Ataques; 51 – Vómitos frequentes ou contínuos durante a gravidez. 

Mais de metade deles (21; 40; 43 e 51) coincidem com aqueles que os autores da 

SOMS-2 eliminaram, no estudo referido, por não terem conseguido apresentar 

frequências de resposta superiores a 10%. 
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Na versão original, depois da consideração da lista de sintomas, o participante é 

convidado a saltar para a pergunta 64, caso não tenha assinalado nenhum sintoma. Mas, 

depois, nas perguntas 66 e 67 é questionado sobre sintomas de dor, que pode não ter 

assinalado, se ele foi um dos casos sem sintomas que saltou para a pergunta 64. Por 

este motivo, parece mais adequado colocar as perguntas 66 e 67 antes da pergunta 64, 

alterando, portanto a numeração original. 

 

4.5. CONCLUSÃO 

 

Por último, referir-nos-emos ao problema da evocação deficiente dos sintomas 

somáticos, ao fim de um ano, encontrado por Simon and Gureje7. Na nossa experiência, 

aconteceu frequentemente que o participante estava a referir sintomas ocorridos havia 

mais que dois anos (e que, por esse motivo, não podiam ser considerados). Este facto 

ocorria sobretudo se o sintoma tinha sido investigado, com exames auxiliares de 

diagnóstico, pelo médico assistente, e era evocado como estando relacionado com um 

acontecimento relevante, ou com afectos depressivos ou depressão. Logo, 

independentemente da existência de perca dos sintomas ao longo da vida, devida a uma 

deficiente evocação dos mesmos, ficámos com a impressão de que se conservavam na 

memória os sintomas associados com afectos da linha depressiva. Simon e Gureje 

referiam já que a existência concomitante de depressão era um dos factores que 

contribuía para a retenção do sintoma na memória. Estudos longitudinais que pesquisem 

os factores associados a esta retenção, contribuirão para uma maior validade e 

apuramento dos instrumentos que, como a SOMS-2, procuram avaliar os sintomas 

somatoformes, nos últimos 2 anos. 

Por outro lado, a questão que se coloca aos resultados do estudo supra-citado é a de 

saber se o achado mais relevante para o diagnóstico de PS não será muito mais do que a 

estabilidade no tempo de cada sintoma somático, a estabilidade no tempo da tendência 

para apresentar sintomas somáticos múltiplos. 
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5. ESTUDO PILOTO EXPLORATÓRIO COM A SOMS-2 ADAPTADA 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Kellner (1990) entende a somatização como uma ou várias queixas físicas, a respeito das 

quais uma investigação adequada revele “a não existência de patologia orgânica ou 

mecanismo patofisiológico” que expliquem a queixa física, ou, quando exista patologia 

orgânica, “as queixas físicas ou disfunção social ou ocupacional resultantes” estejam 

“marcadamente em excesso em relação ao que seria de esperar, tendo por base os 

achados físicos”1.  

A DSM-IV-TR requer, para o diagnóstico de PS, além de outras condições, a existência 

de pelo menos oito sintomas físicos, não explicados medicamente, distribuídos por quatro 

grupos ou sistemas (quatro sintomas de dor, dois gastrointestinais, um pseudo-

neurológico e um sexual)2.  

Vários investigadores têm referido o facto de os critérios actualmente em uso serem 

demasiado restritivos 3-8 conduzindo a prevalências muito baixas de PS na população ou 

no contexto dos CP9, 10. Existem estudos que colocam em evidência uma expressão mais 

significativa do fenómeno da somatização, seja nos CP 7, 11 seja noutros contextos 9, 11¸ 12, 

13 se forem utilizados outro tipo de critérios mais abrangentes. Em consequência, têm 

sido propostos critérios diagnósticos menos restritivos. Alguns baseiam-se quase que 

exclusivamente na contagem dos sintomas medicamente não explicados 5, 6 outros 

associam à contagem dos sintomas e à proposta de um ponto de corte para a definição 

de caso, algumas características psicológicas e comportamentais, essenciais para a 

definição da perturbação6, ou elegem como critério diagnóstico, sobretudo este tipo de 

características 12, 15-17. Relativamente ao rastreio da PS e das PSF, alguns investigadores 

entendem ser necessário, mesmo na primeira fase do rastreio na população, a entrevista 

clínica19 e outros propõem instrumentos mediante os quais, numa primeira abordagem, 

ela pode ser dispensada, desde que se consigam convocar os resultados do juízo clínico 

de um médico, efectuado a respeito de cada um dos sintomas referidos 6. 

A comorbilidade de sintomas somáticos medicamente inexplicados (e nem sempre da PS 

com todos os critérios diagnósticos) com as perturbações de ansiedade e depressivas 

tem sido encontrada por vários autores1, 16, 19-21. Esta associação também tem sido 

encontrada especificamente para os chamados síndromes funcionais somáticos como o 

síndrome do cólon irritável, a fibromialgia, a síndrome da fadiga crónica e a dispepsia não 

ulcerosa 22. 
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Os efeitos das perturbações depressivas, ansiosas e somatoformes sobre as limitações 

funcionais parecem ser independentes23 e cumulativos24 e, nesta perspectiva, as 

perturbações somatoformes teriam justificadamente direito a um lugar nas classificações 

nosográficas, independentemente de serem ou não acompanhados por perturbações de 

ansiedade ou depressivas.  

Noutra perspectiva, e num artigo de revisão, Creed e Barsky (2004) entendem que os 

critérios para o diagnóstico de PS “parecem ter sido definidos artificialmente num grupo 

restrito de casos graves” e referem não ter encontrado evidência “para suportar estas 

perturbações específicas nos cuidados primários e nas amostras populacionais”21. Assim 

sendo, e segundo estes autores, as perturbações somatoformes não poderiam “ser vistas 

como perturbações psiquiátricas” não por não terem necessariamente na sua base 

etiológica problemas mentais, como alguns autores defendem actualmente14, 25-26, mas 

por não serem independentes de outras perturbações mentais como as perturbações de 

ansiedade e depressivas. Outros autores têm encontrado, para além das perturbações de 

ansiedade e depressivas, situações clínicas em que se verifica a existência de quadros 

mistos24, também designados de ansiedade-depressão mista (mixed anxiety-depression) 
27.  

Os objectivos deste estudo piloto são: 1) testar a recepção, numa amostra nos cuidados 

primários, de um instrumento de rastreio para a somatização (SOMS-2); 2) explorar 

algumas das características psicométricas deste instrumento; 3) avaliar a relação da PS 

com a ansiedade e a depressão. 

 

5.2. METODOLOGIA 

 

5.2.1. Participantes 

 

Durante dois dias consecutivos do mês de Janeiro, todos os indivíduos que acorreram a 

um Centro de Saúde de grandes dimensões, numa zona urbana, foram convidados a 

participar no estudo, desde que tivessem completado 18 anos de idade e pudessem ler e 

escrever português. Foram excluídos os indivíduos que se deslocavam à unidade de 

saúde por motivos não relacionados com uma consulta médica. Para além da avaliação 

da somatização, ansiedade e depressão, todos os participantes preencheram um 

questionário solicitando informação socio-demográfica e uma declaração atestando o 

consentimento informado para adesão ao estudo. 
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5.2.2. Avaliação da somatização, ansiedade e depressão 

 

A SOMS-2 (Screening for Somatoform Symptoms-2)6 é um instrumento de auto-

preenchimento de rastreio de PSF, contendo uma lista de 53 sintomas somáticos, 

ocorridos nos últimos dois anos, integrando queixas físicas da lista de sintomas de PS da 

DSM-IV, e da lista de sintomas de PS e da Perturbação Autonómica Somatoforme da 

CID-10 (8). A resposta afirmativa a cada sintoma requer que o participante tenha obtido 

da parte do seu médico a opinião de que, aquele sintoma, não se deve a uma causa 

clara, ou não tenha sido encontrada explicação clara para ele, depois dos procedimentos 

diagnósticos habituais. A segunda parte da SOMS-2 consta de 15 questões destinadas a 

avaliar o grau de severidade dos sintomas, critérios de inclusão e exclusão e a pesquisar 

a existência de outras PSF. A versão original da SOMS-2 apresentou uma boa 

consistência interna4 e validade no re-teste às 72 horas, tendo o número de sintomas 

assinalado, evidenciado boa correlação com o número obtido em entrevista clínica 

estruturada (r=0,75)6,8. Foi utilizada uma versão portuguesa para investigação da SOMS-

2, elaborada pela autora deste estudo, depois de o instrumento ter sido traduzido e 

retrovertido de e para a língua inglesa, por dois pares de peritos fluentes nas duas 

línguas, após terem sido obtidas a confirmação e autorização por parte do autor da 

escala.  

A Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) concebida por Zigmond & Snaith (1983) 

apresenta 14 questões (em duas sub-escalas, de ansiedade e depressão), sendo que 

nenhuma delas compreende aspectos somáticos da ansiedade ou depressão, não 

concorrendo, deste modo, com os sintomas somáticos de doenças orgânicas. Permite 

avaliar populações não psiquiátricas e estabelecer um diagnóstico de ansiedade e 

depressão. Os autores da escala original propuseram um ponto de corte de 8, para as 

duas sub-escalas28, embora Snaith tenha proposto, em 2003, o ponto de corte de 1129. 

No manual da HADS, consideram-se vários níveis de ansiedade e depressão consoante 

as pontuações obtidas: “normal” para pontuações entre 0-7, “leve” (8-10), “moderada” 

(11-15) e “severa” (16-21) (29), sendo esta a classificação usada neste estudo. No estudo 

de validação de Pais-Ribeiro et al (2007)29 a HADS em português apresenta boa 

consistência interna para as sub-escalas ansiedade e depressão, com um alfa de 

Cronbach de 0,76 e 0,81, respectivamente.  

 

5.2.3. Análise estatística 

 

Após a descrição e comparação das características sócio-demográficas e avaliação da 

perturbação somatoforme, ansiedade e depressão em homens e mulheres utilizando 
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testes não paramétricos (Qui-quadrado e Mann-Whitney), procedeu-se à análise dos 

sintomas da SOMS-2 para obtenção de uma versão reduzida, passível de utilização 

como instrumento de rastreio das PSF. A metodologia adoptada seguiu de perto a usada 

por Rief et al6, partindo da soma dos sintomas assinalados de entre os 53 listados - 

pontuação global na SOMS-2. Para decidir do valor empírico de cada sintoma para 

inclusão numa escala de “somatização” consideraram-se os seguintes critérios: a) o 

sintoma deve contribuir de modo significativo para a pontuação global, isto é, uma 

correlação bi-serial significativa entre o item e o total da escala, b) a contribuição de cada 

sintoma para o total deve ser semelhante, implicando uma frequência semelhante e 

relativamente alta (superior a 10%) e c) o sintoma deverá discriminar o nível de 

incapacidade, isto é, poder discriminativo. Após exclusão dos sintomas que não 

preencheram estes critérios, foi estudada a consistência interna da escala reduzida, 

usando a fórmula de Kuder-Richardson (KR-20) e o ponto de corte estudado a partir da 

curva característica da operação (CCO) adoptando como “padrão” a existência de pelo 

menos oito sintomas em 4 grupos ou sistemas (DSM-IV-TR).  

 

5.3. RESULTADOS 

 

Dos 760 indivíduos que preencheram os critérios de inclusão, aceitaram participar 16% 

(N=122). A distribuição por idade e sexo dos participantes foi significativamente diferente 

da dos indivíduos consultados nos dias do rastreio (qui-quadrado de ajuste=30,2, gl=5, 

p<0,001), pelo excesso de mulheres com idades entre 19 e 65 anos e consequente sub-

representação das mais idosas (>65 anos). No Quadro I descrevem-se as características 

dos utentes contactados. As idades variaram entre 18 e 84 anos (m=46,5; dp=16,3) e 

63% são mulheres. A maioria são casados e a distribuição segundo o nível de 

escolaridade é uniforme.  

A situação profissional é significativamente diferente segundo o sexo (qui-quadrado=15,2, 

gl=3, p=0,002) e, embora globalmente a proporção de empregados seja semelhante 

(48,4%), mais mulheres estão numa situação de desemprego e mais homens são já 

reformados. Na composição do agregado familiar predomina o casal com filhos (45,8%) e 

no agregado familiar, mais de 50% dos utentes tem um rendimento mensal até 800 

euros. Enquanto que 50% das mulheres têm uma pontuação até 8 na HADS-ansiedade, 

este valor é significativamente mais baixo nos homens, descendo para 5; na HADS-

depressão 75% dos utentes têm pontuações até 8, independentemente do sexo. Dos 122 

utentes, 20,5% não assinalaram qualquer sintoma dos 53 listados, na SOMS-2. 
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Quadro I. Caracterização socio-demográfica e psicométrica da amostra de utentes de um centro de saúde 
urbano 
Características Mulheres (n=77) 

         N       % 
Homens (n=45) 
         N       % 

Global (n=122) 
         N       % 

p 

Idade (anos)a 44,6 (14,3) 49,7 (19,0) 46,5 (16,3) 0,1 
Estado civil       0,3 
Solteiro 18 (23,4) 11 (24,4) 29 (23,8)  
Casado 49 (63,6) 32 (71,1) 81 (66,4)  
Outros 10 (13,0)  2 (4,4) 12 (9,8)  
Nível de escolaridade (anos)       0,5 
< 4  17 (22,1)  9 (20,0) 26 (21,3)  
4-8  22 (28,6)  9 (20,0) 31 (25,4)  
9-12 21 (27,3) 18 (40,0) 39 (32,0)  
Bacharel / Licenciado 17 (22,1)  9 (20,0) 26 (21,3)  

Situ    Situação profissional       0,002 
Empregado 37 (48,1) 22 (48,9) 59 (48,4)  
Desempregado 16 (20,8)  4 (8,9) 20 (16,4)  
Estudante/doméstico 16 (20,8)  3 (6,7) 19 (15,6)  
Reformado  8 (10,4)  16 (35,6) 24 (19,7)  
Agregado familiar       0,2 
Sozinho 11 (14,5)   1 (2,3) 12 (10,0)  
Casal 12 (15,8) 12 (27,3) 24 (20,0)  
Casal e filhos 36 (47,4) 19 (43,2) 55 (45,8)  
Com pais 13 (17,1)  8 (18,2) 21 (17,5)  
Outro   4 (5,3)  4 (5,3)   8 (6,7)  

Ren    Rendimento mensal (€ )       0,06 
< 400 13 (17,1)  2 (4,5) 15 (12,5)  
401 – 800 33 (43,4) 15 (34,1) 48 (40,0)  
801 - 1500 21 (27,6) 17 (38,6) 38 (31,7)  
> 1500  9 (11,8) 10 (22,7) 19 (15,8)  

HADHADSb 14 (8-20,5) 10 (5-15) 12 (6-19) 0,013 
Ansiedade   8 (5-12,5) 5 (3-8) 7 (4-11) 0,002 
Depressão  5 (3-8,5) 3 (2-8)    4 (2-8) 0,2 
SOMS-2         

Sem sintomas 11 (14,3) 14 (31,1) 25 (20,5) 0,026 
Nº sintomasb, c   7,5 (2-15) 6 (4-12) 7 (3-12,5) 0,8 
Número de consultas c       0,5 

0 9 (13,6) 8 (25,8) 17 (17,5)  
1 - 2 26 (39,4) 10 (32,3) 36 (37,1)  
3 - 6 16 (24,2) 8 (25,8) 24 (24,7)  
7 ou mais 15 (22,7) 5 (16,1) 20 (20,6)  

Afectaram o bem-estar c 45 (68,2) 11 (35,5) 56 (57,7) 0,002 
Afectaram as AVD c 41 (62,1) 12 (38,7) 53 (54,6) 0,031 
Tomou medicamentos c 47 (71,2) 21 (67,7) 68 (70,1) 0,7 

Perturbação somatização (DSMIV) 13 (16,9) 4 (8,9) 17 (13,9) 0,2 

amédia (dp); bmediana (quartis); c avaliação nos 97 indivíduos (66 mulheres e 31 homens) que assinalaram 
sintomas na SOMS-2 

 



 74

Na Figura 1 pode observar-se que esta proporção é mais alta nos homens, 31,1% vs 

14,3% (qui-quadrado=4,9, gl=1, p=0,03). Nos utentes que assinalaram sintomas (n=97, 

79,5%), metade assinalou até 7 sintomas e 75% assinalaram até 13 sintomas. 
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Figura 1. Distribuição do número de sintomas na SOMS-2 por sexo. 
 
 

A maioria consultou o médico por este motivo, realizando entre 1-2 consultas (36,7%) ou 

entre 3-6 consultas (26,7%) nos últimos 2 anos; mais mulheres que homens 

consideraram que estes sintomas afectaram o seu bem-estar (68,2% vs. 35,5%) e 

também as actividades de vida diária (AVD) (62,1% vs. 38,7%), embora a toma de 

medicamentos fosse independente do sexo (75,6%).  

A Figura 2 evidencia a congruência entre o critério adoptado para testar a validade 

discriminante, a incapacidade, e um outro critério apontado como relacionado com a 

somatização, o número de consultas médicas devidas aos sintomas. 
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Figura 2. Distribuição do número de consultas segundo o grau de incapacidade. 
 

Considerando incapacidade “elevada” se o utente assinalou que o sintoma afectou 

simultaneamente o seu bem-estar e as AVD, “parcial” se afectou apenas uma delas e 

“nenhuma”, quando nem o bem-estar nem as AVD foram afectadas, pode observar-se 

que existe uma forte relação linear entre incapacidade e número de consultas (qui-

quadrado=17,4, gl=1, p<0,001). A proporção de utentes com 3 ou mais consultas nos 

últimos 2 anos aumenta quando aumenta a incapacidade, passando de 20,8% a 54,2% 

(3-6 consultas) e de 10% a 70% (7 ou mais consultas). No Quadro II, descreve-se a 

distribuição dos sintomas constantes da SOMS-2, bem como a correlação de cada um 

com a escala global, o poder discriminativo em relação à incapacidade e a sensibilidade 

do sintoma para detectar a PS nos somatizadores pela sintomatologia usada na DSM-IV-

TR (n=17, 13,9%), critério este usado para estudar o ponto de corte para a versão 

reduzida resultante (Figura 3). 

Dos sintomas excluídos da lista inicial, 21 raramente são assinalados (<10%) e destes 

apenas três discriminavam a incapacidade, paralisias, visão dupla e dores no ânus. Mais 

13 sintomas foram excluídos por não discriminarem a incapacidade, embora alguns deles 

fossem referidos por mais de 20% dos utentes que assinalaram algum sintoma, os 

batimentos fortes no coração e a regurgitação. A escala constituída pelos restantes 19 

sintomas tem uma consistência interna elevada, KR20=0,88, e os sintomas incluídos 

obedecem cumulativamente aos dois critérios, frequência superior a 10% e discriminação 

de incapacidade, sendo os mais frequentes os que referem dores, mal-estar no estômago 

e dormência/formigueiros. 
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Figura 3. Curva característica de operação adoptando como “padrão” o critério da DSM-IV-TR 

 

A maximização simultânea da sensibilidade e especificidade em relação ao critério da 

DSM-IV-TR acontece para um ponto de corte de oito ou mais sintomas da lista de 19. Os 

valores são respectivamente de 94,1% e 89,5%, com 1 falso-negativo e 11 falsos-

positivos. O acordo foi de 90,2% e o teste k=0,67 (p<0,001). Adoptando este ponto de 

corte 27 indivíduos (22,1%) deveriam ser referenciados para esclarecimento de 

diagnóstico diferencial. 

As características socio-demográficas deste grupo de “possíveis” somatizadores não 

foram significativamente diferentes das do grupo de não somatizadores. No Quadro III 

descrevem-se as características dos dois grupos, utilizando o ponto de corte definido. Os 

somatizadores têm uma maior probabilidade de ter um número excessivo de consultas e 

toma de medicamentos. Cerca de 58% dos somatizadores apresentam ansiedade 

moderada ou grave em comparação apenas com 16,8% dos restantes, estimando-se o 

risco relativo em rr=3,4 (IC 95%: 2,0 a 6,0). Em relação à depressão, 26,9% têm 

evidência de depressão moderada ou grave em comparação com 6,3% dos restantes, 

estimando-se um rr=4,3 (IC 95%: 1,6 a 11,6).  
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Quadro II. Descrição dos sintomas constantes das SOMS-2, correlação com a escala global, poder 
discriminativo em relação à incapacidade e sensibilidade em relação aos critérios da DSMIV  

 Sintomas 
Frequência 
n=122 (%) 

Correlação 
item-total 

Poder 

discriminativo       
  (n1=44,n2=53) 

Sensibilidade 
DSMIV 

(n=17) (%) 
1 Dores de cabeça 32,8 0,44 4,1 a 76,5 
3 Dores nas costas 34,4 0,35 4,2 a 88,2 
4 Dores nas articulações 32,0 0,38 4,9 a 82,4 
5 Dores nas pernas e/ou braços 35,2 0,44 9,5 b 82,4 
6 Dores no peito 18,9 0,46 4,8 a 58,8 

12 Mal-estar na zona em volta do coração 22,1 0,43 6,9 b − 
15 Soluços ou sensação de ardor no peito ou estômago 18,0 0,58 6,0 a 58,8 
18 Mau gosto na boca ou língua muito suja 23,0 0,51 5,7 a 52,9 
19 Boca seca 27,9 0,55 10,5 b 70,6 
22 Necessidade frequente de urinar 24,6 0,50 8,0 b 52,9 
25 Mal-estar no estômago ou azia 32,0 0,53 11,9 c 76,5 
26 Suores (frios ou quentes) 19,7 0,55 5,8 a 58,8 
27 Rosto afogueado ou corado 17,2 0,56 4,9 a 58,8 
28 Falta de fôlego 16,4 0,52 8,9 b − 
29 Respiração difícil ou acelerada 17,2 0,51 4,9 a − 
30 Cansaço excessivo ou "falta de forças" 29,5 0,58 10,5 b 88,2 
34 Desequilíbrio ou descoordenação dos movimentos 11,5 0,58 10,8 b − 
41 Dormência ou formigueiros desagradáveis 34,4 0,64 16,8 c 88,2 

M50 Sangramento menstrual excessivo 10,4 0,44 4,0 a − 
       

  Frequência baixa (< 10%)          
7 Dores no ânus 7,4 0,29 4,2 a − 
8 Dores durante relações sexuais 5,7 0,31 0,4   − 
9 Dores ao urinar 6,6 0,28 0,1   − 

13 Vómitos 9,0 0,36 0,4   − 
16 Intolerância à comida 5,7 0,36 0,4   − 
20 Diarreia frequente 3,3 0,17 0,0   − 
21 Descarga pelo ânus 1,6 0,07 2,5   − 
23 Necessidade frequente de evacuar (volta à barriga) 4,9 0,28 1,2   − 
33 Sensações desagradáveis na zona dos órgãos sexuais 7,4 0,54 1,8   − 
35 Paralisias ou fraqueza em certas partes do corpo 8,2 0,42 5,4 a − 
37 Afonia (perda de voz) 9,8 0,44 0,1   − 
38 Retenção urinária 5,7 0,32 0,0   − 
39 Alucinações 6,6 0,48 3,1   − 
40 Perda do tacto ou da sensação de dor 4,9 0,54 3,7   − 
42 Visão dupla (ver duas coisas ao mesmo tempo) 9,8 0,52 4,9 a − 
43 Cegueira 3,3 0,27 1,5   − 
44 Surdez 9,0 0,32 3,8   − 
45 Ataques 4,1 0,35 0,5   − 
46 Amnésia (perda de memória) 9,8 0,33 0,9   − 
47 Perda de sentidos (perda de consciência) 8,2 0,46 1,0   − 

M51 Vómitos frequentes ou contínuos durante a gravidez 5,2 0,20 0,7   − 
            
 Sem poder discriminativo      

2 Dores de estômago 18,0 0,39 2,2   − 
10 Enjoos 13,9 0,33 1,5   − 
11 Inchaço 11,5 0,45 0,1   − 
14 Sensação da comida voltar à boca 20,5 0,43 0,1   − 
17 Perda de apetite 10,7 0,47 3,5   − 
24 Batimentos fortes no coração 21,3 0,42 2,2   52,9 
31 Manchas na pele ou descoloração da pele 13,9 0,27 0,5   − 
32 Desinteresse sexual (perda da libido) 16,4 0,40 0,2   − 
36 Dificuldade em engolir ou nó na garganta 14,8 0,52 2,2   − 

M48 Menstruação dolorosa 15,6 0,23 2,5   − 
M49 Menstruação irregular 16,9 0,35 1,4   − 
M52 Corrimento vaginal anormal ou abundante 13,0 0,30 3,1   − 
H53 Disfunção na erecção ou na ejaculação 13,3 0,24 2,6   − 

 
M: só para mulheres, H: só para homens; nestes sintomas as frequências e correlações referem-se só aos elementos 

respectivos, 45 homens e 77 mulheres; 
a
 p>0,05,

 b
 p<0,01, 

c
 p<0,001, restantes não significativos; − sensibilidade <50%. 
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Quadro III. Caracterização da somatização (SOMS-2) nos utentes de um centro de saúde urbano 

Características da PS (SOMS-2) 
PS (n=27) 

   N       % 

Sem PS (n=95) 

       N       % 

    RR        IC 95% 

 

Mais de 7 consultas por esse motivo 9 (33,3) 11 (11,6) 2,9 1,3 a 6,2 

O médico encontrou a causa dos sintomas? 16 (59,3) 43 (45,3) 1,3 0,9 a 1,9 

Quando o médico disse não haver razão        

para as queixas – acreditou nele?  14 (51,9) 42 (44,2) 1,2 0,8 a 1,8 

Os sintomas afectaram o bem-estar? 25 (92,6) 33 (34,7) 2,7 2,0 a 3,6 

Os afectaram as AVD? sintomas 23 (85,2) 32 (33,7) 2,5 1,8 a 3,4 

Tomou medicamentos? 23 (85,2) 48 (50,5) 1,7 1,3 a 2,2 

Já teve ataques de pânico? 12 (44,4) 15 (15,8) 2,8 1,5 a 5,3 

Os sintomas ocorreram apenas durante       

ataques de pânico? 11 (40,7) 14 (14,7) 2,8 1,4 a 5,4 

Os sintomas começaram antes dos 30 anos? 10 (37,0) 27 (28,4) 1,3 0,7 a 2,3 

Os sintomas começaram há mais de 2 anos? 20 (74,1) 35 (36,8) 2,0 1,4 a 2,8 

Está convencido de ter uma doença grave?       

(apesar dos médicos não encontrarem 

explicação concreta para os sintomas) 
 10 (37,0) 9 (9,5) 3,9 1,8 a 8,6 

A dor que sente preocupa-o? 18 (66,7) 27 (28,4) 2,3 1,5 a 3,6 

Pensa que existe um defeito na sua aparência       

física, apesar dos outros afirmarem que não?  7 (25,9) 10 (10,5) 2,5 1,0 a 5,8 

Ansiedade moderada ou grave (HADS) 15 (57,7) 16 (16,8) 3,4 2,0 a 6,0 

Depressão moderada ou grave (HADS) 7 (26,9) 6 (6,3) 4,3 1,6 a 11,6 

 

5.4. DISCUSSÂO E CONCLUSÔES 

 

Os resultados deste estudo piloto fundamentam a validade de uma MINI-SOMS, com 19 

sintomas somatoformes, com boas propriedades psicométricas e acordo significativo com 

a sintomatologia definida pela DSM-IV-TR, para utilização no âmbito de cuidados 

primários de saúde.  

A escala constituída por 19 sintomas tem uma consistência interna elevada, os sintomas 

incluídos apresentaram uma frequência superior a 10% e capacidade discriminativa do 

grau de incapacidade da afecção. De notar que, dos 19 sintomas, seis não contribuem 

para o diagnóstico de PS segundo a DSM-IV-TR. São sintomas cardio-respiratórios, 

possivelmente comuns às Perturbações de Ansiedade. O ponto de corte de oito (numa 

lista de 19 sintomas), mais alto do que o encontrado pelos autores do instrumento para 

populações clínicas alemãs (7 numa lista de 32)6 pode ter ficado a dever-se à 

necessidade de controle mais estrito do critério de gravidade do sintoma, aquando do 

preenchimento, ou a uma maior tendência a reportar sintomas físicos, na população que 

estudámos. No entanto pode afirmar-se que ao considerar o critério que discrimina os 

utentes com incapacidade elevada dos restantes, se considera por associação a 
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discriminação segundo o consumo de recursos, apontado como sendo um factor de 

corroboração da existência de PS. As características psicométricas da escala neste 

estudo piloto, deverão no entanto ser confirmadas em futuros estudos, utilizando a 

entrevista clínica como referência padrão dos resultados obtidos com a SOMS-2, em 

populações portuguesas dos CP.  

A estimativa da prevalência de PS obtida segundo o ponto de corte estabelecido na MINI-

SOMS, 22,1%, não é tão restritiva como a obtida com os critérios da DSM-IV-TR (13,9%), 

como seria de esperar para o âmbito da sua aplicação – cuidados primários de saúde. 

Note-se, no entanto, que a prevalência de 13,9% referida à sintomatologia da DSM-IV-TR 

é anormalmente alta em comparação com a encontrada por outros autores em estudos 

populacionais: em torno de 1%30. Esta alta prevalência decorre do facto de não terem 

sido utilizados dois dos critérios requeridos pela DSM-IV-TR, o início antes dos 30 anos 

e, no caso de haver simultaneamente ataques de pânico, os sintomas somatoformes 

decorrerem também fora dos ataques de pânico; ao serem aplicados reduzem a 

prevalência para 4%. Por outro lado, do trabalho de campo, ficou a impressão de que 

nesta população não bastará a instrução do cabeçalho, estipulando que apenas devem 

ser assinalados os sintomas que “afectaram o bem-estar” do indivíduo, como forma de 

assegurar que apenas sintomas com alguma gravidade sejam assinalados. Os critérios 

de gravidade a ter em consideração para assinalar o sintoma, deverão, quanto a nós, ser 

definidos de uma forma mais estrita e objectiva, especialmente quando se trata de 

utentes de centros de saúde. 

Nenhuma das características socio-demográficas consideradas estava associada à 

somatização, embora Hiller et al (2006) tenham encontrado uma maior prevalência em 

indivíduos com baixa escolaridade, baixo rendimento familiar e do género feminino. Os 

resultados obtidos referem-se apenas a um estudo piloto com uma amostra de reduzida 

dimensão e consequentemente um poder estatístico limitado, podendo a evidência surgir 

aquando da análise do estudo definitivo. 

No que se refere à relação significativa entre somatização e ansiedade, os resultados 

replicam os referidos por Kellner (1990)1. O facto de a ansiedade (e as perturbações 

ansiosas) ser mais frequente nos somatizadores do que a depressão sugere que os 

componentes cognitivos e comportamentais que acompanham a depressão fornecem, 

apesar de tudo, um sistema simbólico explicativo que permite ao indivíduo “compreender” 

as suas sensações, o seu estado emocional e os acontecimentos, ainda que 

depreciativamente deformante (pessimista). Esta hipótese carece de confirmação em 

estudos posteriores, até porque o risco relativo de um somatizador apresentar depressão 

(4,3) é superior ao de apresentar ansiedade (3,4), designadamente pelo facto desta 

última ser mais prevalente na amostra estudada. Tal situação poderá dever-se ao facto 
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de a depressão ser mais facilmente identificável pelos médicos de família e portanto mais 

facilmente “referenciável” para os serviços de saúde mental. Pode acontecer ainda que 

os doentes ansiosos tenham mais dificuldade em seguir a indicação dos seus médicos de 

família quando os referenciam para aqueles serviços.  

Uma das limitações deste estudo decorre do facto de não ter sido feita a confirmação do 

diagnóstico das perturbações em estudo, por meio de uma entrevista, mas apenas com 

base em instrumentos de rastreio. Assim, o poder discriminante de cada sintoma 

somatoforme foi avaliado em relação ao grau de incapacidade, definido a partir das 

questões da segunda parte do instrumento. Tratava-se, porém, de um estudo piloto 

destinado a avaliar a recepção desse instrumento numa amostra dos CP.  

O baixo nível de adesão deve ter sido, em parte, determinado pelo facto de os 

participantes serem convidados a preencher os questionários numa sala apropriada, mas 

que os afastava da sala de espera da unidade de saúde, ficando alguns com receio de 

perder a consulta, não se tranquilizando com a informação de que os médicos de família 

estavam a par da realização do estudo. Por outro lado, a sub-representação das 

mulheres com mais de 65 anos pode dever-se ao analfabetismo característico deste 

estrato populacional, critério de exclusão do estudo. Apesar da baixa adesão dos utentes 

e da possível introdução de viéses na hipótese de os aderentes não corresponderem a 

uma amostra representativa dos utentes, ou mais especificamente dos utilizadores do 

SNS, os resultados do estudo aconselham uma maior atenção às perturbações de 

ansiedade e depressão nos CP, dada a sua relação com a somatização, particularmente 

nas mulheres. 
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6. VALIDAÇÃO DA SOMS-2 E DA R-SOMS-2. COMPORTAMENTO DO 

INSTRUMENTO EM FACE DAS PERTURBAÇÕES DE ANSIEDADE E DEPRESSIVAS 

 

6.1. MÉTODOS 

 

6.1.1. PARTICIPANTES E COLHEITA DE DADOS 

 

Uma unidade de saúde, dos CP, com 8 clínicos gerais (CG) que tinham a seu cargo uma 

população de 11 000 habitantes, predominantemente, mas não totalmente urbana, foi 

seleccionada para o estudo de campo.  

Durante um período de 10 dias, alternando manhãs e tardes (Agosto e Setembro de 

2007), todas as pessoas registadas na unidade, com 18 ou mais anos, capazes de ler 

português, sem demência, psicose aguda ou debilidade mental, e que recorreram à 

unidade de saúde, por qualquer tipo de motivo, foram convidadas a participar. 

Todos os indivíduos que aceitaram participar preencheram um questionário sócio-

demográfico e uma versão adaptada para português da SOMS-2, com 42 items para 

homens e 45 items para mulheres (veja-se o capítulo Tradução da Screening for 

Somatoform Symptoms-2). Caso sentissem necessidade, os participantes podiam 

recorrer à ajuda de estudantes de psicologia, presentes no espaço, para esclarecimentos.  

Dentro de um período curto, os sujeitos eram entrevistados, na unidade de saúde, por 

uma psiquiatra (CF) para verificar a natureza somatoforme dos sintomas reportados e a 

padronização dos critérios de gravidade/incapacidade dos sintomas. Nesta entrevista, as 

pessoas que não tinham assinalado sintomas, eram de novo questionadas sobre a 

existência de sintomas, da listagem da SOMS-2, escolhidos aleatoriamente, para 

pesquisar a existência de falsos-negativos, no auto-preenchimento.  

A mesma entrevistadora administrou uma versão (5.00), validada para português, da 

MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) (1999, resultados não publicados, 

obtidos de Levy, P). 

Um assistente treinado que era estudante de psicologia, presente na entrevista, 

referenciava os participantes que, ao longo da entrevista de aferição da natureza dos 

sintomas somatoformes, não aceitavam, de maneira nenhuma, causas não explicadas 

medicamente para os seus sintomas: foram identificados como “prováveis verdadeiros 

somatizadores”1. 

Durante os 2 meses seguintes, todos os sintomas em dúvida, quanto ao facto de serem 

ou não medicamente inexplicados, foram discutidos com o CG de cada participante 

inscrito na unidade de saúde. Como procedimento estandardizado, os processos clínicos 
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de cada participante sobre cujos sintomas subsistiam dúvidas, eram sempre consultados, 

bem como, se necessário, outras fontes de informação disponíveis (ligação em rede de 

todos os contactos do sujeito com o sistema de saúde, quer ao nível dos cuidados 

primários, quer a nível hospitalar e dos procedimentos terapêuticos adoptados em cada 

um desses contactos). Resultados pós-operatórios que permitissem esclarecer a 

natureza do sintoma, foram obtidos do cirurgião responsável pela intervenção cirúrgica. 

A partir de toda a informação necessária reunida, sobre cada um dos participantes, 

chegou-se a um consenso final acerca da natureza de cada sintoma (medicamente 

explicado ou não explicado) assinalado pelo sujeito, no auto-preenchimento do 

instrumento: a Avaliação Clínica Final do Sintoma (ACFS). Sempre que não havia 

informação suficiente para decidir sobre a natureza de um sintoma, este era considerado 

como sendo medicamente explicado. Os sintomas inexplicados medicamente, enxertados 

em sintomas de doença orgânica conhecida ou prolongando-a, eram também 

considerados como sintomas somatoformes; bem como os sintomas somatoformes, na 

ACFS, dos sujeitos que seguiam um regime terapêutico eficaz, para uma PSF, desde que 

os sintomas tivessem ocorrido nos 2 últimos anos.  

Depois de um período de 6 meses, a estabilidade dos sintomas, em cada participante, foi 

testada, numa sub-amostra randomizada de aproximadamente 15% dos sujeitos da 

amostra, os quais preencheram a SOMS-2 e foram entrevistados por outra psiquiatra, 

desconhecedora dos resultados da primeira observação e usando, na entrevista, o 

mesmo procedimento da primeira observação. 

Todos os participantes leram uma descrição do estudo e assinaram uma declaração 

escrita de consentimento informado, aceitando que os seus médicos fossem contactados, 

em conformidade com o Código de Ética Médica da Declaração de Helsínquia da 

Associação Médica Mundial. A realização do estudo foi aprovada pela autoridade regional 

ao nível dos Cuidados de Saúde Primários (Administração Regional de Saúde da Zona 

Norte). 

 

6.1.2. INSTRUMENTOS 

 

6.1.2.1. SOMS-2 

 

Na primeira secção da SOMS-2 original pergunta-se aos participantes por sintomas auto-

declarados, que tenham, nos últimos 2 anos, perturbado significativamente o seu bem –

estar ou rotinas diárias e para os quais os médicos não tenham encontrado causas 

claras. Uma lista de 47 sintomas somatoformes para homens e mulheres, 5 sintomas só 

para mulheres e 1 sintoma só para homens, são apresentados. Estes sintomas são os 
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que figuram na lista de sintomas para o diagnóstico de PSF, de acordo com a DSM-IV e a 

ICD-10, acrescidos dos sintomas da Perturbação Somatoforme Autonómica da ICD-10. 

A segunda parte da SOMS-2 possui 15 perguntas para avaliar a incapacidade, o número 

de consultas resultantes dos sintomas, e critérios de inclusão e de exclusão relativamente 

às várias PSF. 

A versão original da SOMS-2 apresentou uma sensibilidade entre 86% e 100% e uma 

especificidade de 85% para as PSF de acordo com o critério da DSM-IV. Apresentou 

igualmente uma boa estabilidade no re-teste e uma boa correlação entre o número de 

sintomas no auto-preenchimento e o número de sintomas em entrevista estruturada 2. 

Neste trabalho de campo adoptámos uma versão adaptada para português3-4, depois de 

terem sido excluídos sintomas raramente assinalados (menos de 5% de frequência) pelos 

utentes dos CP: diarreia frequente, perda de líquido pelo ânus, movimentos intestinais 

frequentes, perda de sensações tácteis e da sensibilidade dolorosa, convulsões e 

vómitos frequentes durante a gravidez. Portanto, a versão da SOMS-2 utilizada, constava 

de 46 sintomas, 45 para mulheres e 42 para homens.  

 
6.1.2.2. TODA A OPINIÃO CLÍNICA DISPONÍVEL  
 
Os resultados colhidos nas entrevistas clínicas, na avaliação do caso, por parte dos CG, 

nos processos clínicos e nas outras fontes já referenciadas, foram analisados para a 

formulação do diagnóstico de Somatização Clínica (SC), tendo em conta o número de 

sintomas somatoformes validados (geralmente consideraram-se 5 ou mais na ACFS), a 

incapacidade resultante do quadro, recorrência ou persistência ao longo da vida dos 

mesmos e idade de início dos sintomas. 

Sete dos 8 CG e as 2 psiquiatras que colheram e discutiram os dados, possuíam mais do 

que 20 anos de experiência clínica.  

A SC foi usada como medida padrão para estimar o poder discriminativo de cada sintoma 

da lista da SOMS-2 bem com o seu ponto de corte. 

 

6.1.2.3. MINI  

 

Para os diagnósticos de perturbações de ansiedade e depressivas actuais foi utilizada a 

MINI. A MINI é uma entrevista completamente estruturada, que fornece 17 diagnósticos 

do eixo I das DSM-III-R/DSM-IV e da ICD-10, cujos estudos de validação encontraram 

boas propriedades psicométricas5. Foi utilizada a versão portuguesa (5.00) que gera 

diagnósticos da DSM-IV. As questões seleccionadas para utilização, neste estudo, diziam 

respeito unicamente às seguintes entidades clínicas: depressão major com ou sem 

características melancólicas; distimia; hipomania; mania; história de tentativas de 
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suicídio; perturbação de ansiedade generalizada; fobia simples; fobia social; agorafobia 

com ou sem ataques de pânico; perturbação de pânico; perturbação de stress pós-

traumatico; perturbação obsessivo-compulsiva e perturbações de abuso e de 

dependência de álcool ou de outras substâncias psico-activas (cannabis). 

 

6.1.3. ESTATÍSTICA  

 

A prevalência geral e a prevalência específica, por estratos, foram calculadas e os 

respectivos intervalos de confiança referidos. 

A versão adaptada da SOMS-2, de 46 items, foi validada usando três critérios 

cumulativos, aplicados à ACFS, para obter um inventário geral congruente. Somente os 

sintomas que: 1) tivessem estado presentes em mais do que 2.5% dos participantes; 2) 

tivessem bom poder discriminativo, ou seja, com intervalo de confiança de 95% para um 

likewood ratio (LR+) não incluindo 1 (o sintoma devia ser mais comum nos portadores de 

SC do que nos não-SC – sensibilidade/1- especificidade); 3) e os sintomas que 

apresentassem uma correlação com a escala global (r= ou > 0.20) foram incluídos na 

versão final. 

O teste de McNemar ou distribuição binomial foi usado para comparar a “prevalência” dos 

sintomas no auto-preenchimento e depois da ACFS. 

O ponto de corte para a SOMS-2 foi estudado usando as curvas ROC e as características 

gerais do teste foram calculadas (sensibilidade e especificidade) no auto-preenchimento 

e depois da avaliação clínica, também para as sub-amostras específicas. 

Os valores preditivos positivos e negativos foram calculados assumindo os valores de 

prevalência de somatização da amostra. 

A estabilidade foi medida tomando em conta a permanência do número de sintomas e 

não a permanência de cada sintoma específico. A estatística k foi calculada para as 

séries de tabelas cruzadas de 2 por 2, de acordo com o número de sintomas 

referenciados no início (baseline) e 6 meses depois (0, = ou >1), (<2, = ou >2), (<3, = ou 

>3),….., até (<8, = ou >8). 

Foi utilizada a versão 16 do SPSS para as análises estatísticas e foi usado um valor de 

probabilidade de 0.05 como limite para o erro Tipo I (rejeitando erradamente a hipótese 

nula). 

 
6.2. RESULTADOS 

 

Dos sujeitos que possuíam os critérios para inclusão no estudo, 18% aceitaram participar 

na avaliação completa (questionário e entrevista estruturada). A taxa de resposta quase 
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duplicou nas mulheres (20.5% versus 13.0%) e diminuiu gradualmente, desde 28.0%, nas 

pessoas com a idade, de 18-44 anos, para 7.5%, nas pessoas com mais de 65 anos. 

Tabela 1 Características da amostra e taxa de prevalência para a somatização 

Características Somatiz. 

(n=57) 

Não 
somatiz. 

(n=110) 

Todos 

(n=167) 
Prevalencia 

ratio 
95% IC 

Genero      
Mulheres 82.5 70.0 74.3 1.63 0.91-2.93 
Homens 17.5 30.0 25.7   

Idade (anos)† 44.0 (12.4) 43.6 (16.0) 43.7 (14.9)   
<45 47.4 53.6 51.5   
≥45 52.6 46.4 48.5 1.18 0.77-1.80 

Estado Civil      
Solteiro 14.0 21.8 19.2   
Casado 70.2 62.7 65.3 1.47 0.77-2.81 
Divorciado 14.0 10.9 12.0 1.60 0.72-3.58 
Viúvo 1.8 4.5 3.6 0.67 0.10-4.40 

Anos de instrução      
<4  5.3 9.1 7.8 0.90 0.30-2.75 
4-8  33.3 22.7 26.3 1.69 0.92-3.11 
9-12 42.1 39.1 40.1 1.40 0.77-2.56 
>12 19.3 29.1 25.7   

Situação Profissional      
Empregado 66.7 57.3 60.5   
Desempregado 17.5 14.5 15.6 1.02 0.59-1.77 
Reformado  14.0 19.1 17.4 0.73 0.39-1.39 
Outros 1.8 9.1 6.6 0.24 0.04-1.59 

Composição do agregado      
Solteiro 5.3 8.2 7.2   
Casal 14.0 23.6 20.4 0.94 0.30-2.98 
Casal com filhos/pais 70.2 58.2 62.3 1.54 0.56-4.22 
Outros 10.5 10.0 10.2 1.41 0.44-4.56 

Rendimento (ordenados mínimos)‡      
<1 8.9 10.2 9.8 1.06 0.43-2.60 
1-3 73.2 67.6 69.5 1.22 0.69-2.17 
>3 17.9 22.2 20.7   

Comorbilidade      
Depressão  (actual) 38.6 12.7 21.6 2.28 1.56-3.36 
Ansiedade (actual) 38.6 15.5 23.4 2.06 1.39-3.06 
 Depressão/ansiedade (actuais) 57.9 21.8 34.1 2.65 1.75-4.03 
Pert da personalidade (n/ disc) 24.6 9.1 14.4 1.94 1.27-2.95 
Hipocondria (não discutido) 6.0 3.0 4.0 1.53 0.67-3.53 
Psicoses (não discutido) 1.8 1.8 1.8   

SOMS-2       
Sem sintomas§  mulheres 5 [2-7] 1 [0-3] 2 [0-4]   
 homens 2 [0-11] 0 [0-2] 1 [0-3]   
Bem-estar afectado¶ 83.0 50.0 64.8 2.65 1.39-5.06 
Act. Vida diária afectadas ¶ 72.3 48.3 59.0 1.81 1.09-3.01 

Taxa de prevalência: é mostrada a prevalência na categoria indicada contra a categoria sem valores; IC: 
intervalo de confiança; †média (desvio padrão); ‡ para 164 participantes; § mediana [1º e 3º quartis]; ¶ para os 
que reportaram sintomas (n=105) e prevalence ratio para sim vs. não.  



 88

 

A distribuição etária, dos homens e mulheres da amostra, não era significativamente 

diferente da das pessoas registadas na unidade de saúde, embora mais mulheres do que 

o esperado tenham participado (chi-quadrado=26.5, df=1, p<0.001). De facto, os 

participantes foram sobretudo mulheres (74.3%) e a idade mediava entre 18 e 78 anos, 

em média 43.7 (dp=14.9), um pouco mais elevada para os homens (46.9 versus 41.8 

anos). Muitos dos participantes eram casados (65.3%), 65.8% possuíam 9 ou mais anos 

de escolaridade, 60.5% estavam empregados e 62.3% viviam em agregados familiares 

constituídos por 2 ou mais gerações. (Tabela 1). 

A distribuição das características socio-demográficas não era significativamente diferente 

entre os somatizadores e os não somatizadores. 

O número de sintomas assinalados na SOMS-2, pelos participantes mediou entre 0 e 20, 

sendo que 37.1% não referenciou sintomas. Vinte e cinco por cento das mulheres 

assinalou mais de 4 sintomas e 25% dos homens mais de 3 sintomas. 

A prevalência geral de SC foi de 34.1% (95% IC:27.4-41.6) e 10 participantes, com SC, 

foram identificados como “prováveis verdadeiros somatizadores”. 

Uma perturbação depressiva actual (PDA) estava presente em 21.6% dos participantes e 

19.2% deles apresentavam depressão major (DM). Enquanto que uma perturbação de 

ansiedade actual (PAA) estava presente em 39.participantes (23.4%). Havia uma 

percentagem de 10.8% dos participantes com PDA e PAA simultaneamente e 110 deles 

(65.9%) não apresentavam perturbação depressiva ou de ansiedade. No total, 45.5% 

tinham SC, perturbações depressivas ou de ansiedade, de acordo com o critério da DSM-

IV. Em 33 sujeitos (19.8%), a SC era concomitante com uma perturbação depressiva ou 

de ansiedade (DSM-IV). Vinte e dois casos (13.2%) de SC apresentavam PDA e o 

mesmo número PAA. Vinte e nove (74.4%) pessoas com PAA também apresentavam 

pelo menos uma PDA ou SC e 33 (57.9%) com SC também tinham uma PDA ou uma 

PAA. 

A prevalência de SC foi mais alta nas mulheres que nos homens (PR=1.63) e naqueles 

indivíduos com escolaridade entre 4-8 anos, comparados com os que possuíam 12 anos 

ou mais de escolaridade. Esta prevalência mais que duplicava nos participantes que 

apresentassem qualquer uma das perturbações de ansiedade ou depressão (PR=2.65). 

A prevalência de SC era também mais elevada em pessoas que referiram, na SOMS-2, 

que os sintomas afectavam o seu bem-estar e rotinas diárias (Tabela 1). 

O número de sintomas da SOMS-2 que emergiram da avaliação clínica final dos sintomas 

(ACFS) situava-se entre 0 e 18 e 44 (21.4%) dos participantes não apresentavam 

sintomas. O valor da correlação de Spearman entre o número de sintomas no auto-

preenchimento e na ACFS foi de 0.63, mais elevada nos não-somatizadores (r=0.58) que 
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nos somatizadores (r=0.42), sendo que estes ficavam, em média, com mais 3 sintomas 

na ACFS (Figura 1). 
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Figura 1 Scattergram do número de sintomas no auto-preenchimento e na Avaliação Clínica Final 

dos Sintomas (ACFS) 

 

6.2.1. VALIDAÇÃO DA SOMS-2 

 

6.2.1.1. Frequência, poder discriminativo e consistência interna dos sintomas 

 

De um total de 46 sintomas, avaliados na ACFS, em relação a cada um dos 167 

participantes, 17 foram excluídos do inventário final porque foram assinalados por menos 

do que 2.5% dos participantes: 7- Dores no ânus; 9- Dores ao urinar; 38- Não conseguir 

urinar; 39- Alucinações; 52- Corrimento vaginal anormal e abundante e 53- Disfunção na 

erecção ou na ejaculação. Outro grupo de sintomas foi excluído, uma vez que o seu 

poder discriminativo era baixo: 16- Não suportar a comida; 17- Perda de apetite; 18- Mau 

gosto na boca ou língua muito suja; 19- Boca seca; 33- Sensações desagradáveis na 
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zona dos órgãos sexuais; 42- Visão dupla (ver duas coisas ao mesmo tempo); 44- 

Surdez; 48- Menstruação dolorosa; 49- Menstruação irregular (não certa) e 50- 

Sangramento menstrual excessivo. O sintoma 3 (dores nas costas) foi excluído do 

inventário porque a correlação que apresentava com o inventário global era baixa (Tabela 

2). 

Tabela 2 Frequência dos sintomas da SOMS-2 (%), poder discriminativo (LR+) e correlação com a SOMS-2 (escala 
completa)   

  SOMS-2 auto-preenchim.  SOMS-2  ACFS  

 SINTOMAS (%) 
 Likelihood ratio 
positivo (95% IC) 

 
(%) 

Likelihood ratio  
positivo(95% IC) rpbi 

1 Dores de cabeça 21.6 1.54 (0.8-2.7)  31.7 2.72 (1.7-4.2) 0.31 
2 Dores de estômago 6.6 2.30 (0.7-7.3)  18.6 4.70 (2.3-9.6) 0.37 
4 Dores nas articulações 6.0 2.90 (0.8-9.8)  9.6 3.21 (1.2-8.4) 0.24 
5 Dores nas pernas e/ou braços 11.4 2.65 (1.1-6.2)  12.0 2.36 (1.0-5.4) 0.21 
6 Dores no peito 7.2 3.86 (1.2-12)  13.2 5.15 (2.1-12) 0.33 
8 Dores durante relações sexuais 4.8 5.79 (1.2-28)  7.2 5.79 (1.6-20) 0.22 

10 Enjoos 5.4 2.41 (0.7-8.6)  10.2 30.80 (4.2-227) 0.23 
11 Inchaço 15.6 4.34 (2.0-9.4)  14.4 5.79 (2.4-14) 0.45 
12 Mal-estar na zona em volta do coração 5.4 6.75 (1.5-31)  10.2 6.27 (2.1-18) 0.36 
13 Vómitos 3.0 5|57   7.2 21.20 (2.8-160) 0.32 
14 Sensação da comida voltar à boca 5.4 15.40 (1.9-120)  9.0 27.10 (3.6-200) 0.37 
15 Soluços ou sensação de ardor no peito ou estômago 6.6 5.15 (1.4-19)  12.0 5.79 (2.2-15) 0.43 

 22 Necessidade frequente de urinar 7.2 5.79 (1.6-20)  6.6 5.15 (1.4-18) 0.28 
24 Batimentos fortes no coração 8.4 11.58 (2.7-50)  18.0 9.65 (3.9-24) 0.54 
25 Mal-estar no estômago ou azia 13.8 2.51 (1.2-5.4)  23.4 3.86 (2.2-6.9) 0.39 
26 Suores (frios ou quentes) 12.0 4.50 (1.8-11)  14.4 7.33 (2.9-18) 0.45 
27 Rosto afogueado ou corado 6.6 8.68 (1.9-39)  4.8 5.79 (1.2-27) 0.28 
28 Falta de fôlego 3.6 9.65 (1.2-80)  11.4 7.24 (2.5-21) 0.33 
29 Respiração difícil ou acelerada 2.4 5.79 (0.6-54)  6.0 10|57  0.38 
30 Cansaço excessivo ou "falta de forças" 17.4 4.29 (2.1-8.8)  19.8 5.15 (2.5-10) 0.40 
31 Manchas na pele ou descoloração da pele 4.8 3.21 (0.8-13)  4.2 11.58 (1.4-93) 0.26 
32 Desinteresse sexual (perda da libido) 7.8 23.20 (3.1-174)  10.8 15.43 (3.7-65) 0.48 
34 Desequilíbrio ou descoordenação dos movimentos 5.4 3.86 (1.0-15)  7.8 6.43 (1.8-22) 0.38 
35 Paralisias ou fraqueza em certas partes do corpo 2.4 4|57   4.2 7|57  0.42 
36 Dificuldade em engolir ou nó na garganta 6.0 17.4 (2.3-134)  9.6 28.95 (3.9-213) 0.39 
37 Afonia (perda de voz) 6.0 4.50 (1.2-17)  7.2 5.79 (1.6-21) 0.25 
41 Dormência ou formigueiros desagradáveis 12.6 3.86 (1.7-9.0)  11.4 7.24 (2.5-21) 0.32 
46 Amnésia (perda de memória) 10.2 3.54 (1.4-9.1)  14.4 9.65 (3.5-27) 0.40 
47 Perda de sentidos (perda de consciência) 1.8 3|57   4.8 8|57  0.35 

          
 Sem poder discriminativo         

3 Dores nas costas 11.4 1.74 (0.7-4.0)  16.2 2.81 (1.4-5.6) 0.12 
7 Dores no ânus 1.8 3.86 (0.4-41)  0.6 1|57  0.13 
9 Dores ao urinar 1.2 2|57   1.2 2|57  0.23 

16 Intolerância à comida 0.6 1|57   1.8 3.86 (0.4-41) 0.19 
17 Perda de apetite 7.2 3.86 (1.2-12)  9.6 2.48 (0.9-6.3) 0.20 
18 Mau gosto na boca ou língua muito suja 6.6 3.38 (1.0-11)  4.2 4.82 (0.9-24) 0.16 
19 Boca seca 11.4 2.65 (1.1-6.2)  7.2 1.38 (0.5-4.2) 0.05 
33 Sensações desagradáveis na zona dos órgãos sexuais 1.8 3.86 (0.4-42)  3.6 3.86 (0.7-20) 0.16 
38 Retenção urinária 0.0    0.0    
39 Alucinações 1.8 3|57   1.2 2|57  0.10 
42 Visão dupla (ver duas coisas ao mesmo tempo) 3.0 1.29 (0.2-7.5)  3.6 3.86 (0.7-20) 0.20 
44 Surdez 1.8 3|57   2.4 5.79 (0.6-54) 0.08 

 
F48 Menstruação dolorosa 8.1 1.09 (0.3-3.7) 

 
12.1 1.43 (0.6-3.7) 0.33 

 
F49 Menstruação irregular 2.4 0.82 (0.1-8.8) 

 
3.2 0.55 (0.1-5.1) 0.18 

F50 Sangramento menstrual excessivo 4.0 2.46 (0.4-14)  8.1 2.46 (0.7-8.3) 0.27 
F52 Corrimento vaginal anormal ou abundante 0.0    0.0    
M53 Disfunção na erecção ou na ejaculação 2.3 1|10   2.3 1|10  0.15 

IC: intervalo de confiança; rpbi : coeficiente da correlação ponto bi-serial com a soma total dos sintomas; F48 a F52: 
sintomas para mulheres; M53: sintoma somente para homens; para estes grupos de sintomas, frequências, likelihood 
ratio positivo e correlações foram calculadas para os grupos respectivos (124 mulheres e 43 homens); sempre que o 
likelihood ratio positivo [sensibilidade/(1-especificidade)]  não era definido, o número de somatizadores com aquele 
sintoma é indicado (sensibilidade)  desde que os não-somatizadores não tivessem o sintoma (especificidade=1). 
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Dois dos sintomas da SOMS-2 estavam apenas presentes nos somatizadores (SC): 

respiração difícil e paralisias ou fraqueza de certas partes do corpo, indicando um poder 

discriminativo muito alto, seguidos por náusea (30.8), dificuldade em engolir (28.9), 

sensação de a comida voltar à boca (27.1), vómitos (21.2), indiferença sexual (10.8), 

batimentos fortes do coração (9.6), e amnésia (9.6). A correlação com a escala global era 

mais baixa para certos sintomas de dor (nas articulações, nas pernas e nos braços e 

durante as relações sexuais) e mais alta para batimentos fortes do coração (0.54), 

indiferença sexual (0.48), sensação de estar inchado ou suores (0.45), e sensação de 

ardor no peito ou estômago (0.43). Muitos sintomas eram pouco referidos pelos 

participantes e 13 sintomas eram mais “prevalentes” na ACFS do que no auto-

preenchimento (dores de cabeça, dores de estômago, dores no peito, enjoos, mal-estar 

na zona em volta do coração, vómitos, soluços ou sensação de ardor no peito ou 

estômago, batimentos fortes do coração, mal-estar no estômago ou azia, falta de ar, 

respiração difícil ou acelerada, dificuldade em engolir ou nó na garganta e perda de 

memória). 

Considerando a lista reduzida de 29 sintomas (R-SOMS-2), a correlação (Spearman) 

entre o auto-preenchimento e a ACFS foi de 0.63 para as mulheres e 0.67 para os 

homens, enquanto que os valores correspondentes para a lista de 46 sintomas foi 0.62 

para homens e mulheres. A consistência interna avaliada pelo alfa de Cronbach foi de 

0.83 quer para a ACFS quer para a SOMS-2 no auto-preenchimento, enquanto que, para 

a lista de 46 sintomas, os valores foram 0.82 e 0.85 respectivamente. 

 
6.2.1.2. Sensibilidade e especificidade (ponto de corte) 

 

A Figura 2 mostra o ponto de corte “aparente” nos 4 sintomas, na R-SOMS-2 (29 items) 

calculada pela curva característica da operação. 

A Tabela 3 mostra a sensibilidade e a especificidade para este ponto de corte, na lista de 

29 sintomas e na lista de 46 sintomas. 
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Figura 2 Número de sintomas (lista de 29) em mulheres e homens mostrando o ponto de corte 

“natural” de 4 sintomas  

 

A curva característica da operação para a ACFS gerou os pontos de corte de 6 sintomas 

para mulheres e 4 sintomas para homens, e um ponto de corte diferente, no auto-

preenchimento, 4 para mulheres e 5 para homens.  

Foram atingidas uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 95.5% quer pela 

SOMS-2, quer pela R-SOMS-2, na ACFS. No auto-preenchimento, os valores da 

sensibilidade e da especificidade foram 57.9% e 88.2% para a SOMS-2, decrescendo 

ligeiramente a sensibilidade da R-SOMS-2 para 56.1% e aumentando a especificidade da 

R-SOMS-2 para 93.6%. 

Os valores preditivos positivos e negativos foram 90.7% e 92.9% respectivamente, para a 

ACFS, e os valores correspondentes, no auto-preenchimento, foram 71.7% e 80.2% para 

a SOMS-2 e 82.1% e 80.5% para a R-SOMS-2. 

Considerando que foi observada uma alta frequência de comorbilidades, na amostra, de 

SC com perturbações ansiosas e/ou depressivas, as características do teste foram 

também calculadas para quatro grupos diferentes: os somatizadores “puros” 

(somatização sem perturbações ansiosas ou depressivas); somatizadores com ansiedade 

ou depressão; não somatizadores sem ansiedade ou depressão e não somatizadores 

com ansiedade ou depressão (Figura 3). 
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Tabela 3 Caracteristicas do teste (%) e valores preditivos (%) no auto-preenchimento 

e na ACFS 
 

 SOMS-2     ACFS   SOMS-2  Auto-preench.   

Pontos de corte /

Nº sintomas 

Sensibilid. Especificid. PPV NPV Sensibilid. Especificid. PPV NPV 

Mulheres (≥6 / 

45) 

87.2 98.7 97.6 92.7 (≥4) 61.7 87.0 74.4 78.8 

Homens (≥4 / 42) 80.0 87.9 66.7 93.5 (≥5) 40.0 90.9 57.1 83.8 

Todos  86.0 95.5 90.7 92.9  57.9 88.2 71.7 80.2 

Mulheres (≥4 / 

29) 

89.4 94.8 91.3 93.6  59.6 94.8 87.5 79.3 

Homens (≥4 / 29) 70.0 97.0 87.5 91.4  40.0 90.9 57.1 83.3 

All 86.0 95.5 90.7 92.9  56.1 93.6 82.1 80.5 

 
ACFS: Avaliação Clínica Final dos Sintomas; PPV: positive predictive value; NPV: negative predictive value 

 
A sensibilidade atinge os 90.9% sempre que os somatizadores tenham ansiedade ou/e 

depressão, embora tenha um valor mais baixo, 79.2%, nos somatizadores “puros”. A 

especifidade conserva um valor quase constante de 95% para os indivíduos com 

ansiedade e/ou depressão ou para os não somatizadores sem ansiedade e/ou 

depressão. No auto-preenchimento a sensibilidade apresenta um valor de apenas 33% 

para os somatizadores “puros”, sendo que a sensibilidade aumenta quando os 

somatizadores apresentam simultaneamente ansiedade ou depressão (72.7%). A R-

SOMS-2, no auto-preenchimento, apresenta tão boas características quanto a ACFS para 

os somatizadores sem ansiedade e/ou depressão (95.3%). 

 

6.2.1.3. Estabilidade (variação no mesmo sujeito) 

 

A correlação entre o número de sintomas assinalado na primeira observação, na listagem 

de 46 sintomas, e depois de um período de 6 meses, para uma sub-amostra de 24 

pessoas foi de r=0.67, aumentando para 0.69 na R-SOMS-2. Considerando séries de 

pontos de corte de 1 a 8, os valores de acordo (k) foram respectivamente de 0.63, 0.50, 

0.52, 0.33, 0.33, 0.41, 0.47 e 0.65. Utilizando a lista de 29 sintomas os valores obtidos 

foram 0.55, 0.52, 0.52, 0.57, 0.48, 0.48, 0.43 e 0.50, respectivamente. Portanto, o ponto 

de corte de 4 sintomas tem o melhor valor de acordo, em relação ao número de sintomas 

assinalado. 
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Figura 3 Caracteristicas do teste (ponto de corte de 4 sintomas) para padrões de comorbilidade  

diferentes (somatiz., n=24; somatiz. com depressão/ansiedade, n=33; não-somatiz. com 

depressão/ansiedade, n=24; livres de psicopatologia, n=86) 

 

6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.3.1. Validação da SOMS-2 e da sua versão reduzida 

 

Quer a SOMS-2 quer a versão reduzida de 29 items, a R-SOMS-2, demonstraram possuir 

boas características para a detecção da SC, embora dependendo da população alvo e da 

presença concomitante de perturbações psiquiátricas. Como instrumento de rastreio para 

o contexto dos CP, a R-SOMS-2, com um ponto de corte de 4 sintomas, quer no auto-

preenchimento quer depois da validação clínica dos sintomas, mostrou possuir uma alta 

especificidade (95.6%) e uma sensibilidade satisfatória (56.1%). Sempre que estivessem 

presentes concomitantemente perturbações depressivas e/ou de ansiedade a 

sensibilidade aumentava (72.7%) e a especificidade mantinha ainda um valor alto 

(87.5%). Além disso, a R-SOMS-2 demonstrou possuir uma estabilidade relativamente 

alta no que respeita ao número de sintomas, no auto-preenchimento, passado um 

período de 6 meses (k=0.57).  

Tendo em conta o valor de prevalência de SC (34.1%), encontrado neste estudo, a R-

SOMS-2 apresentou também valores altos de capacidade preditiva positiva e negativa, 
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82.1% e 80.5%, respectivamente. Por outro lado, a versão portuguesa adaptada da 

SOMS-2 revelou ter uma consistência interna elevada (0.85) e uma ligeiramente mais alta 

sensibilidade (57.9%) no auto-preenchimento. Depois da validação clínica (ACFS) a 

sensibilidade e a especificidade eram iguais para a SOMS-2 e para a R-SOMS-2, 86.0% 

e 95.5%, respectivamente. 

É possível que, pelo facto de terem sido dadas instruções precisas aos participantes no 

estudo de que os critérios de gravidade do sintoma teriam que ser tidos em conta, ao 

longo do preenchimento do questionário, a subestimação habitual dos sintomas 

somatoformes6 tenha sido reforçada. 

Embora a estabilidade dos sintomas ao longo do tempo não seja satisfatória7-8 a 

estabilidade da somatização parece ser menos problemática quando os sintomas são 

agrupados em síndromes8-9. A correlação entre os sintomas assinalados no auto-

preenchimento e os sintomas validados pelos médicos (nos últimos 2 anos), a ACFS, foi 

0.63, mais baixa do que a de 0.75, reportada por Rief et al10. A R-SOMS-2 inclui não só 

os sintomas mais frequentes nos CP, mas também os que são mais frequentemente 

positivos entre os somatizadores, em comparação com os não somatizadores, ou seja, os 

que têm poder discriminativo mais elevado, e os que apresentam uma correlação 

razoavelmente alta com a escala total. Pode parecer pouco razoável a exclusão de 

sintomas muito frequentes como “boca seca”, ou “menstruação dolorosa”, mas eles não 

são “característicos” de SC. Embora sejam importantes em outros pacientes, não são 

adequados para discriminar SC. Por outro lado, um sintoma frequente como “dor nas 

costas” foi também excluído porque a correlação com a escala total era baixa, 

significando que o seu padrão de variação não acompanhava o padrão de variação da 

escala global. Os três critérios cumulativos usados para incluir os sintomas, nesta versão 

revista, resultaram numa escala reduzida, de 29 items, com propriedades semelhantes às 

da SOMS-2, portanto mais apropriada para o contexto dos CP. 

A análise da curva ROC para a ACFS proporcionou o mesmo ponto de corte de SSI4,6 (4 

sintomas para homens e 6 para mulheres) proposto por Escobar et al11, embora a SOMS-

2 pergunte por sintomas ocorridos unicamente nos últimos 2 anos e não durante toda a 

vida. O ponto de corte de 4 sintomas é próximo do de 3 sintomas, da Perturbação Multi-

somatoforme (MDS) 12, uma vez que aqui se trata de sintomas actuais.  

No auto-preenchimento, a R-SOMS-2 apresentou 7 casos de falsos-positivos, e 5 na 

ACFS. Na entrevista, estes indivíduos declararam, parecendo querer mostrar-se “fortes”, 

que os sintomas não interferiam com as suas rotinas diárias (ao contrário do que haviam 

declarado no auto-preenchimento), e, desta forma, os sintomas auto-reportados 

perderam o limiar de gravidade para serem considerados positivos e tornaram-se 

negativos, na presença da entrevistadora. Utilizando a R-SOMS-2, encontraram-se 25 
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falsos-negativos, no auto-preenchimento, 7 deles em comum com os 8 falsos-negativos 

encontrados na ACFS. Muitos destes casos de falsos-negativos utilizavam uma doença 

física que eles, de facto, apresentavam, como uma espécie de cobertura para outros 

sintomas (medicamente não explicados). Na ACFS, estes sintomas, que não eram 

explicados por essa doença física, tornaram-se inexplicados medicamente. Tal como foi 

referido para os falsos-positivos, o contexto da entrevista clínica, pareceu ter interferido 

também nestes casos, no sentido oposto, levando a que alguns dos participantes 

aumentassem as suas queixas. Este problema pareceu não ser totalmente explicado pela 

relativa instabilidade do sistema de atribuição causal dos sintomas, para cada 

participante, sendo que a presença de um observador afecta a gravidade das queixas 

reportadas.  

Dez casos foram considerados prováveis “verdadeiros” somatizadores, dentro do grupo 

de SC. E, no grupo dos falsos-negativos, havia 6 casos (60% do total encontrado na 

amostra) de prováveis “verdadeiros” somatizadores, os quais, de acordo com a hipótese 

inicial do estudo levado a cabo, interferiram com a performance do instrumento. 

Raramente estes casos serão rastreados como positivos, utilizando medidas de auto-

preenchimento, para os sintomas somatoformes ou para as PSF, uma vez que carecem 

de uma investigação aprofundada junto dos médicos que os acompanham, para que se 

chegue a decidir se os sintomas são ou não explicados medicamente. Este grupo de 

somatizadores contribuirá para que, nas amostras dos estudos, se esbata a distinção 

entre sintomas medicamente explicados e inexplicados. Juntamente com o facto de que 

os sintomas somatoformes frequentemente prolongam ou estão enxertados em quadros 

médicos, este tipo de casos podem ajudar a explicar a razão pela qual alguns autores 

reportam a irrelevância da distinção entre sintomas medicamente explicados e 

inexplicados, quando se utilizam instrumentos de auto-preenchimento, no rastreio de 

sintomas somatoformes ou PSF 13-14. 

Apesar disso, a R-SOMS-2 apresenta uma sensibilidade satisfatória e uma boa 

especificidade, para a somatização moderada, sendo um instrumento de rastreio 

adequado para selecionar os utentes dos CP em ordem a procedimentos de diagnóstico 

mais sofisticados. Torna-se agora possível utilizar, nos CP portugueses a versão validada 

da SOMS-2 para português, como uma lista de sintomas somatoformes da DSM-IV e da 

ICD-10 e utilizar, como um instrumento de rastreio mais reduzido, a R-SOMS-2.  

A R-SOMS-2 é mais longa que 2 outros instrumentos de rastreio avaliados para os CP: o 

PHQ-15 (Patient Health Questionnaire) com 15 sintomas físicos (medicamente explicados 

ou inexplicados) 14, e o teste de Othmer e DeSouza, com 7 sintomas15. O primeiro é 

geralmente considerado uma medida de gravidade dos sintomas somatoformes e não 

proporcionava pontuações de sintomas medicamente inexplicados, no auto-
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preenchimento, à data em que este estudo foi planeado (como foi explanado no capítulo 

de revisão dos instrumentos de rastreio de PSF). O segundo, num estudo em Espanha, 

que avaliou a sua validade, para o rastreio de Perturbação de Somatização 16, 

apresentou valores para a sensibilidade e para a especificidade próximos daqueles que 

foram encontrados neste estudo para a somatização moderada (SC), com um ponto de 

corte de 4 sintomas: 88% e 78%, respectivamente, para um limiar de 3 sintomas. 

 

6.3.2. Prevalência da somatização 

 

Deverá ter-se em mente que a classificação dos somatizadores (SC), levada a cabo 

neste estudo, utilizou como critérios, a existência, grosso modo (uma vez que havia 

outros critérios a ponderar), de 5 ou mais sintomas não explicados medicamente, na 

avaliação clínica final dos sintomas (ACFS), a partir de todos os dados disponíveis acerca 

do caso (“best estimated procedure”). 

 

6.3.2.1. Comparação com estudos que usaram o SSI4,6 como critério diagnóstico 

 

Considerou-se que a SC, de acordo com os critérios definidos, é uma forma de definição 

da somatização com gravidade semelhante à do critério SSI4,6, sobretudo se este for 

usado considerando apenas sintomas actuais. Efectivamente, no que à contagem dos 

sintomas diz respeito, considerou-se critério de inclusão na SC, a existência de um 

número de sintomas somatoformes (depois de avaliação clínica com todos os dados 

reunidos a propósito do caso) de 5 ou mais sintomas, nos últimos dois anos. Assim 

sendo, o SSI4,6 tal como foi definido inicialmente17-18, com 4 ou 6 sintomas, para homens 

e mulheres respectivamente, avaliados ao longo da vida, é um critério que abrangerá 

formas mais moderadas de somatização do que o critério de SC. Contudo, não muito 

mais moderadas, dada a tendência para os sintomas serem esquecidos7-8.  

A estimativa de prevalência de 34.1%, para a SC, encontrada neste estudo, é quase 

coincidente com a de 35%, encontrada por Peveler et al19, em 1997, numa amostra em 

que foram considerados sintomas não explicados, nos últimos 3 meses. Seria de esperar 

que estes autores tivessem encontrado um valor ainda mais alto, para a prevalência, 

caso o período de monitorização dos sintomas tivesse sido os últimos dois anos, como se 

verificou no estudo em discussão.  

O valor de 34.1% distancia-se dos 22% referidos por Allen et al20, considerando sintomas 

medicamente não explicados ao longo da vida. Distanciar-se-á menos dos 19,7% 

reportados por Gureje e Simon21, usando o mesmo critério, mas unicamente para 

sintomas actuais, o que naturalmente, diminuirá os valores da prevalência. E está 
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igualmente distante dos 16.6% de prevalência média, referidos, para o SSI4,6 por Creed 

e Barsky22, na revisão sistemática de estudos sobre somatização e queixas medicamente 

não explicadas. 

Estes valores mais baixos de prevalência poderão explicar-se pelo facto de o critério 

usado nestes estudos ter sido o SSI4,6, impondo o limiar de seis sintomas não 

explicados, para as mulheres e, assim, tornando o critério mais restritivo do que aquele 

que foi empregue. Acresce que a amostra do estudo em discussão apresenta uma alta 

percentagem de mulheres. Contudo, Peveler et al19, no estudo acima mencionado, 

também utilizaram o SSI4,6 como critério para definição de caso, tendo obtido a 

percentagem de 35%. 

Um estudo recentemente publicado23,com uma amostra de 7936 doentes, dos CP, em 

Espanha, encontrou uma estimativa de prevalência para a MSD juntamente com a 

PSFSOE, avaliadas pela PRIME-MD, de 28.8%.  

 A estimativa de prevalência encontrada, de 34.1%, é, neste contexto, alta, sobretudo se 

for tido em conta o estudo ultimamente referido, num país culturalmente próximo. 

 

6.3.2.2. Comparação com estudos que usaram a MSD como critério diagnóstico 

 

Cinco artigos (quatro estudos) seleccionados, na revisão efectuada dos estudos 

efectuados nos CP, empregaram o critério que permite o diagnóstico da Perturbação 

Multissomatoforme (MSD), ou seja 3 sintomas medicamente não explicados, actuais. 

Quatro desses artigos utilizaram a PRIME-MD (critérios da DSM-IV aplicados aos CP) 

enquanto que o estudo de Lynch et al, 199924, empregou a secção de somatização da 

DIS, para isolar os casos que apresentavam o cômputo de três sintomas actuais. 

Os valores encontrados pelos autores que empregaram este critério, para a definição de 

somatização, são mais baixos do que os 34.1% relativos à SC, o que poderá decorrer, 

em parte, do facto de se considerarem sintomas actuais. Embora este critério tenha 

requerido aquando da sua definição inicial, para além dos 3 sintomas actuais, a presença 

de “história de somatização”, durante pelo menos dois anos12, ou seja, que pelo menos 

um dos sintomas tivesse estado presente nos últimos dois anos25.  

Com a definição de MSD que requer a presença de três sintomas actuais, apenas, Lynch 

et al, 199924, encontraram 24% para o valor da prevalência e Becker et al26 na Arábia 

Saudita, encontraram o valor de 19.3%. 

Utilizando este critério, Jackson et al27, referiram o valor de 8% (em linha com os valores 

apresentados anteriormente por Kroenke et al12) e Rocca et al23, num estudo levado a 

cabo nos CP, em Espanha, numa amostra que poderá considerar-se representativa desta 

população, o de 14%.  
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6.3.2.3. Comparação com estudos que usaram as categorias da DSM-IV como 

critério diagnóstico 

 

Os estudos realizados nos CP que adoptaram este critério vêm discriminados na secção 

em que foi feita a revisão da epidemiologia da somatização. 

Quatro estudos fornecem estimativas de prevalência considerando o critério da DSM-IV. 

Os outros quatro artigos que empregaram os critérios da PRIME-MD (critérios da DSM-IV 

aplicados aos CP) acabaram de ser discutidos.  

Considera-se a SC como uma perturbação de gravidade intermédia entre a PSI e a 

Perturbação de Somatização, de acordo com a DSM-IV. Dadas as prevalências 

relativamente baixas da Perturbação de Somatização, da Perturbação Hipocondríaca, da 

Perturbação Conversiva e da Perturbação Dismórfica Corporal28, poder-se-á admitir que 

o total da prevalência de PSF, segundo a DSM-IV, excluída a PSFSOE, reflectirá grosso 

modo um valor ligeiramente inflacionado da prevalência da PSI. 

No que se refere à PSI, as estimativas encontradas situam-se entre os 13.1%28 e os 

79%24, apresentando outros autores valores intermédios: 27.3%29. Os 34.1% encontrados 

para a SC, uma forma mais grave que a PSI, estão em discrepância com os valores, para 

a PSI, de Waal et al28 e de Fink et al29, mais baixos. Contudo, a primeira autora e 

colegas28 não considerou como casos, aqueles em que o tratamento psico-farmacológico 

estivesse em curso e tivesse removido, com sucesso, os sintomas, ao contrário do 

procedimento adoptado no estudo cujos resultados agora se apresentam. Waal et al 

referem que “é possível que as taxas de prevalência sejam reduzidas em 50% ou mais 

numa população com [níveis de] tratamento óptimo” 28. Mesmo assim, a estimativa de 

34.1% encontrada para a SC parece elevada, quando comparada com as que foram 

encontradas para a PSI, exceptuando o estudo de Lynch et al24, cuja estimativa de 

prevalência da PSI, 79%, mais que duplica o valor da SC. 

Durante o período de tempo considerado para a pesquisa de artigos sobre prevalência da 

somatização e PSF, apenas dois apresentam estimativas de prevalência do total de PSF, 

nos CP, de acordo com o critério da DSM-IV (excluídos os estudos que empregaram a 

PRIME-MD). Não considerando, no total, a PSFSOE, os valores apresentados são 

30.3%29 e 16.1% que subiam para 21.9%, se fossem acrescentados os casos com níveis 

moderados de incapacidade28. Este último estudo, como foi referido, não contabilizou os 

casos sob tratamento psico-farmacológico bem sucedido. 

Face a estes valores, os 34.1% da SC, são valores altos de prevalência, sobretudo 

relativamente ao estudo de Fink et al29, 30.3%, onde a PSI foi incluída na amostra. Se for 

assumido, com Waal et al28, que os casos em tratamento bem sucedido podem chegar a 
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ser metade dos casos de PSF, as estimativas destes autores poderiam atingir um valor 

que ultrapassasse o valor encontrado para a SC. Mas, a SC, não engloba muitos dos 

casos de PSI, nem os casos de PSFSOE. Por isso, face a estes resultados, 34.1% de 

prevalência para a SC, continua a ser um valor elevado. 

 
6.3.2.4. Comparação com estudos que usaram as categorias da ICD-10 como 

critério diagnóstico 

 

Ao comparar resultados decorrentes de pontuações em listagens de sintomas 

medicamente não explicados, com resultados de diagnósticos obtidos com o critério da 

ICD-10, deve ter-se em conta que, neste sistema classificativo, os sintomas pseudo-

neurológicos das listagens de sintomas somatoformes (incluindo os da listagem da 

SOMS-2) não integram os critérios para Perturbação de Somatização, para PSI e para 

PSFSOE. Daqui poderia decorrer que as prevalências destas entidades nosográficas 

tendessem a apresentar valores mais baixos, de acordo com a ICD-10. Mas, a ICD-10 

inclui a Perturbação Somatoforme Autonómica, referida como relativamente frequente 

(14.1%)29. 

Por outro lado, para a Perturbação de Somatização, este sistema classificativo exige 

apenas a presença de sintomas pertencentes a dois grupos e não pertencentes a 4 

grupos, (como acontece com a DSM-IV), durante pelo menos 2 anos, sem idade de início 

definida (início antes dos 30 anos requerido pela DSM-IV).  

A Perturbação de Somatização, segundo a ICD-10, será menos prevalente porque inclui, 

nos seus critérios, a existência de pedidos repetidos de investigações médicas 

tranquilizadoras29 (Comportamento Anormal de Doente) 30. Todavia, um estudo apresenta 

uma prevalência, nos CP, de 10%, para esta perturbação, segundo a ICD-1031. 

Dos artigos seleccionados, 4 apresentam estimativas de prevalência de acordo com esta 

classificação internacional.  

Para valores totais de PSF, 3 estudos apresentam estimativas entre 22.3% (com inclusão 

das Perturbações Dissociativas)32 e 35.9%31. O 3º estudo apresenta o valor de 24.2% 

para o total de PSF29.  

Dadas as diferenças referidas, nomeadamente a não consideração dos sintomas pseudo-

neurológicos, que foram contabilizados para a SC, a comparabilidade das estimativas de 

prevalência fica afectada. Com efeito, apesar de terem sido reportados valores 

sobreponíveis, na mesma amostra, para as Perturbações Hipocondríaca e da Dor29, para 

as duas classificações internacionais em uso, no que à PSI diz respeito, por exemplo, os 

mesmos autores referem valores tão díspares quanto 27.3% (DSM-IV) e 7.1% /ICD-10) 

na mesma amostra. 
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6.3.2.5. Conclusão 

 

As percentagens relativas às PSF (totais) apresentadas, pelos estudos seleccionados, 

são, em geral, valores inferiores aos 34.1% encontrados para a SC, só suplantadas pelo 

total de 35.9% para as PSF (ICD-10) de um dos estudos31. 

Conclui-se, portanto, que a amostra deste estudo apresenta uma mais alta percentagem 

de somatizadores do que a apresentada pela maioria dos estudos seleccionados, nos 

CP, noutros países. 

Resolver se um sintoma medicamente inexplicado, que se enxerta num quadro orgânico, 

se deve ou não a esse quadro orgânico é um dos aspectos determinantes, relativamente 

ao número de sintomas que vão ser cotados. É possível que a inclusão dos sintomas 

somataformes que prolongavam ou estavam enxertados em quadros orgânicos, tenha 

contribuído para a estimativa, aparentemente elevada, encontrada para a SC. Nem 

sempre é relatado claramente se este tipo de sintomas foi ou não incluído, no cômputo 

geral dos sintomas, nos estudos publicados. 

Por outro lado, o facto de os assistentes que convidavam os utentes a participar serem 

estudantes de psicologia pode ter enviesado ligeiramente a constituição da amostra no 

sentido de atrair para participar no estudo mais utentes com perturbações ao nível da 

saúde mental do que com outro tipo de problemas. 

Um estudo realizado no sul de Portugal, nos CP, encontrou uma prevalência para a 

depressão major, avaliada por entrevista, de acordo com os critérios da DSM-IV, de 13% 
33, mas eram incluídos apenas utentes com idades compreendidas entre 35-65 e que 

tivessem uma consulta marcada com o CG. No estudo em discussão, todos os inscritos 

na unidade de saúde, desde que pudessem ler e interpretar o português e que tivessem 

mais que 17 anos, eram incluídos. Os critérios mais restritivos empregues no estudo de 

Gonçalves e Fagulha, deveriam conduzir a uma prevalência mais alta do que a que foi 

encontrada por aqueles autores, no que se refere à depressão major, comparada com os 

19.2% deste estudo, em relação à mesma entidade clínica. Todavia, pode ainda dar-se o 

caso de haver uma diferença, na prevalência deste tipo de perturbações, entre o norte e 

o sul do país. 

Gusmão et al 34, num artigo de revisão sobre a epidemiologia da depressão em Portugal, 

refere um estudo levado a cabo há 20 anos, no qual 927 utentes consecutivos dos CP 

portugueses foram entrevistados. Foi encontrada uma prevalência de 31.6% para a 

depressão (12% para a depressão clínica e 19.6% para a depressão sub-clínica).  

Um estudo epidemiológico, conduzido num conjunto de países europeus, estimou a 

prevalência da depressão major, em Portugal, em 17.8% para as mulheres e 6.5% para 
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os homens. No mesmo contexto, o presente estudo, chegou a estimativas de 21.8% para 

mulheres e 11.6% para homens35.  

Em conclusão, uma vez que não estão publicadas estimativas de prevalência para as 

PSF e para a somatização, nos CP portugueses (os responsáveis de um estudo 

epidemiológico das perturbações mentais, na população, em Portugal, ainda não 

divulgaram oficialmente os resultados), os resultados referidos nos estudos acabados de 

elencar, em relação à depressão major, quando comparados com os resultados deste 

estudo, no que respeita à mesma entidade clínica, permitem concluir que as estimativas 

obtidas no estudo em discussão não estarão afastadas das estimativas representativas 

dos utentes que acorrem aos CP portugueses.  

As prevalências mais altas, encontradas nesse estudo, estão também em linha com os 

resultados preliminares, divulgados na comunicação social, pelos autores do estudo 

sobre epidemiologia da saúde mental na população portuguesa, em relação aos quais 

foram referidas prevalências, deste tipo de afecções, mais altas do que as encontradas 

em países europeus, e que estariam ao nível das estimativas dos Estados Unidos. Estes 

resultados preliminares, do estudo acabado de mencionar, que é representativo da 

população portuguesa, vêm corroborar as altas prevalências encontradas, no estudo em 

discussão, para a SC, nos CP no norte do país. 

 

6.3.3. Prevalência e dados sócio-demográficos 

 

Os resultados encontrados apresentam uma prevalência mais alta nas mulheres, nos 

indivíduos com menos anos de escolaridade, e naqueles que se qualificaram para um 

diagnóstico de Perturbação Depressiva ou de Ansiedade, segundo a DSM-IV. 

Estes dados são mais ou menos coincidentes com os que encontrou Karvonen, 200736, 

numa amostra populacional de jovens adultos, em que a somatização foi definida pelo 

ponto de corte de 4 sintomas (da listagem da DSM-III-R), em dados colhidos nas notas 

de alta dos hospitais e nos registos clínicos centralizados, no sistema de saúde finlandês. 

Este investigador encontrou uma prevalência de 6.1% para a somatização, assim 

definida, e um ratio mulher/homem de 6:1. Porém, os homens com menos anos de 

escolaridade apresentavam cinco vezes mais o diagnóstico de somatização do que 

aqueles que possuíam mais anos de escolaridade. 

Liu et al37encontraram um ratio mulher/homem de 1.97, para um ponto de corte de 5 ou 

mais sintomas, no estudo da ECA, realizado nos Estados Unidos.  

No estudo em discussão, empregando o mesmo ponto de corte para definir a SC, o ratio 

mulher/homem foi de 1.63, portanto, bastante inferior ao do estudo finlandês e ainda 

inferior ao do estudo americano, possivelmente porque, a nossa amostra, apresentava 
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uma taxa de escolarização mais alta entre as mulheres, e uma taxa de escolarização alta 

tem sido relacionada com um diminuição das pontuações, nos sintomas somatoformes. 

Há que ter, porém, em conta que o valor de 1.97, tal como o ratio referido do estudo 

finlandês, se referem a estudos na população.  

Revendo os estudos que, nos CP, utilizaram o critério SSI4,6, Creed e Barsky, 200422, 

referiram que, a maioria deles, apresentava, como no estudo em discussão, uma 

associação da somatização com as mulheres. Nesse artigo de revisão, os indivíduos com 

6 ou mais anos de escolaridade apresentavam “um modestamente mais baixo risco” para 

somatizar. Tal como se encontrou neste estudo, em relação aos participantes com mais 

de 8 anos de escolaridade.  

Na revisão efectuada, referente a estudos nos CP, também se verificou que a maioria 

deles apresenta valores de prevalência significativamente mais altos para mulheres21, 24, 

26, 31-32, 38. Com os critérios da MSD, Roca et al23 encontraram valores significativamente 

diferentes para mulheres e homens (16.7% vs 9.7%). Dois estudos concluem que mais 

mulheres que homens apresentavam Perturbação de Somatização, segundo a ICD-1031 e 

segundo a DSM-IV38 e outro que mais mulheres que homens apresentavam 

neurastenia31. Num estudo realizado na Gronelândia, as estimativas de prevalência são 

também mais altas nas mulheres (23.8% vs 9.9%)32. 

Contudo, noutros estudos, não são encontradas prevalências estatisticamente diferentes, 

de acordo com os sexos28 em nenhuma categoria diagnóstica de PSF29. 

Fink et al29 apresentam resultados nos quais os somatizadores (com o critério da DSM-IV 

ou da ICD-10), dos CP, pertencem às classes sociais mais baixas e têm menos anos de 

instrução. Contudo o estudo multicêntrico da OMS não refere associação entre este 

último parâmetro e a somatização21, ao contrário do que aconteceu no estudo em 

discussão, relativamente ao segundo parâmetro. 

 
6.3.4. Comorbilidades entre somatização, ansiedade e depressão 

 

A discussão da causalidade das PSF e da somatização, em geral, pode ser esclarecida 

apenas no contexto dos estudos longitudinais e dos estudos prospectivos. Alguns desses 

estudos, escassos, foram já referenciados no capítulo relativo à revisão do conceito de 

somatização, por contraste com as entidades que lhe são comórbidas. Entende-se que, 

para além dessa referência, não se justificaria, agora, a discussão exaustiva dos 

resultados encontrados, a partir desse horizonte, uma vez que o estudo em discussão é 

um estudo transversal. Focar-se-ão, portanto, os estudos transversais, nos CP, para a 

discussão destes resultados. 
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Deve assinalar-se o facto de as amostras, nos CP, poderem estar enviesadas, no que ao 

comportamento anormal de doente diz respeito39. E, portanto, a dimensão da 

somatização e PSF pode estar inflacionada, nas amostras nos PC, por comparação com 

as amostras populacionais. 

 

6.3.4.1. Prevalência de somatização, ansiedade e depressão nos vários estudos 

 

O Quadro 1 apresenta os valores de prevalência encontrados para a somatização, a 

ansiedade e depressão, nas amostras estudadas nos estudos seleccionados, nos CP 

(relativamente aos 7 estudos em que esses dados foram fornecidos). E permite a 

comparação, com os dados em discussão, referentes aos mesmos parâmetros. 

Numa primeira observação, constata-se que, para além dos estudos conduzidos na 

Bósnia-Herzegovina e na Arábia Saudita, em que se encontraram percentagens altas de 

perturbações de ansiedade, existe, apenas, um outro estudo em que a prevalência de 

perturbações de ansiedade suplanta a prevalência de casos com perturbações 

depressivas31. Neste estudo, de Toft et al, 2005, a associação da ansiedade com a 

somatização é altamente significativa (OR= 2.6, 95% CI: 1.4-4.7, p<0.01). No artigo de 

Allen et al20, a somatização (SSI4,6) comórbida com depressão ou ansiedade, 

apresentam um efeito composto sobre a sintomatologia ansiosa. Estes dois estudos, 

acabados de referir, têm em comum o facto de o recrutamento dos participantes não ter 

sido feito à base de doentes consecutivos, mas de “casos novos”20 ou casos de “nova 

doença” (new illness)31. Serão, portanto, presumivelmente, situações mais agudas do que 

as verificadas nos utentes “consecutivos”, que frequentam a consulta dos CP. É provável 

que esta circunstância altere o padrão de comorbilidade observado nestes contextos, 

dado que existem estudos em que a duração dos sintomas é um factor determinante no 

grau de labilidade emocional40. Em rigor, só deveriam ser comparadas amostras em que 

o recrutamento dos participantes se tivesse processado de forma idêntica. Contudo, dada 

a escassez de estudos, e chamando a atenção para esta ressalva, opta-se por prosseguir 

com a análise envolvendo o conjunto dos estudos seleccionados. 
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QUADRO 1 – Comparação com a prevalência de somatização, ansiedade e depressão, nos estudos seleccionados 

Autor/ Data/ Local Instrumento/Classificação Somatização Ansiedade Depressão 

 
Waal, M. et al 

2004 
Holanda 

 

DSM-IV 16,1 5.5 /7 4,1/ 6,8 

Toft,T. et al 
2005 

Dinamarca 

ICD-10 
 

35,9 16,4 
13,5 

(P. do humor) 

Roca, M. et al  
2009 

Espanha 

PRIME-MD 
 

28 25,6 
35,8/ 29 (DM) 
(P. do humor) 

Becker, S. et al 
2002 

Arábia Saudita 

PHQ 
(MSD) 

19,3 23,7 20 

Broers, T. et al  
2006 

Bosnia-Herzegovina 
DSM-IV 16,1 14,7 10,1 

Lynge, I. et al  
2004 

Gronelândia 
 

ICD-10 22,3 23,2 23,2 

Fabião et al 
2010 

CS 
MINI 

34,1 23,4 
 

21,6 
 

Jackson, J et al 

2005 
EUA 

PRIME-MD 12 14,8 20,2 

 
Waal et al, 200428, apresentam valores marcadamente inferiores aos apresentados por 

outros investigadores relativamente às três entidades clínicas. Mas, os valores referentes 

à somatização, não seriam tão baixos se se tivessem considerado os somatizadores em 

tratamento bem sucedido, como já foi referido e sobem, para 7% (ansiedade) e 6.8% 

(depressão) quando são considerados os casos que apresentam níveis moderados de 

incapacidade (ver quadro). Neste estudo, 26% dos somatizadores apresentavam 

perturbação depressiva ou ansiosa (somatização de apresentação41-42) e, nos deprimidos 

e ansiosos (DSM-IV), 54% eram somatizadores. No estudo em discussão, 57.9% dos 

somatizadores apresentavam ansiedade ou depressão, um valor bem mais alto do que 
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26%, mas deve ter-se em mente que neste estudo foram considerados, no grupo dos 

somatizadores, os participantes que estavam a fazer tratamento, ainda que manifestando 

algum grau de remissão sintomática. 

Em relação ao estudo levado recentemente a cabo em Espanha23, é de referir o valor 

alto, relativo às perturbações do humor (35.8%), quando comparado com a estimativa 

deste estudo, para as perturbações depressivas actuais, DM e distimia (21.6%). Porém, 

aqueles autores integraram nas estimativas os diagnósticos sub-clínicos que a PRIME-

MD permite fazer e, no caso das perturbações do humor, a “minor depressive disorder”.  

As perturbações depressivas (em 81% dos casos) e a SC (em 58% dos casos), 

apresentavam-se, nesta amostra, mais frequentemente em associação com outro 

diagnóstico do que isoladamente. Já as perturbações de ansiedade, eram comórbidas 

com outro diagnóstico, em 41% dos casos. Estes valores não são muito diferentes dos 

reportados por Löwe et al, 200843 num estudo com uma amostra de grandes dimensões, 

nos CP, realizado nos Estados Unidos da América: 75%, 54% e 57%, respectivamente.  

Karvonen, 200736 no seu estudo, com base na população, e um ponto de corte 

ligeiramente mais baixo, relatou igualmente que, cerca de metade dos somatizadores, 

apresentavam algum outro tipo de perturbação mental, um valor aproximado dos 58% 

neste estudo, nos CP, tendo em conta somente as perturbações depressivas e de 

ansiedade. Contudo, o estudo de Karvonen foi, diversamente do estudo em causa, um 

estudo conduzido na população. 

Num estudo de meta-análise44 de 244 estudos, 29 dos quais nos CP, a depressão e a 

ansiedade “acompanhavam, embora não sempre os síndromes somáticos funcionais”. A 

depressão major estava presente em 58.9% dos pacientes com PSF, perturbações 

funcionais e MUS e em 40.9% das entidades clínicas sub-sindromáticas. Os doentes 

assim seleccionados apresentavam uma taxa mais elevada de perturbação de pânico do 

que a apresentada pelos indivíduos com perturbações sub-sindromáticas.  

Mas, importa não esquecer que apenas uma parte dos estudos incluídos nesta meta-

análise foi conduzida nos CP, logo a comparabilidade das estimativas de prevalência fica 

comprometida.  

 

6.3.4.2. Correlações: somatização, ansiedade e depressão  

 

6.3.4.2.1. Amostras mistas (PSF e SSF) 

 

Fink et al45, numa amostra estratificada de 978 doentes neurológicos, de medicina interna 

e dos CP, com diagnósticos de PSF e de seis dos síndromes somáticos funcionais 

(fibromialgia, e síndromes da fadiga crónica, do cólon irritável, de hiperventilação, da dor, 
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da dor torácica não-cardíaca), encontraram comorbilidades, entre as PSF e os SSF, de 

três ou mais diagnósticos em cerca de metade da amostra. As taxas de comorbilidade 

encontradas nos vários grupos diagnósticos, com ansiedade e depressão, situaram-se 

entre 27.6% e 67.3%, para as perturbações de ansiedade, e entre 33.1% e 51.0%, para 

as perturbações depressivas, sendo muito semelhantes em relação a cada um destes 

grupos sindromáticos. Curiosamente, as taxas de comorbilidade com perturbações 

depressivas e de ansiedade, entre os SSF (que alguns autores entendem que devem ser 

colocados no eixo III, com as patologias orgânicas) apresentavam correlações mais fortes 

que as correlações que as PSF (tidas por esses autores como “psiquiátricas”) 

apresentavam com aqueles dois tipos de perturbações. A inclusão, nas análises, dos 

SSF parece, portanto, aumentar a taxa de comorbilidade com perturbações de ansiedade 

e depressivas, pelo menos para alguns dos síndromes. Contudo, como a amostra em 

discussão não incluiu SSF (mas apenas a somatização e as PSF) nem continha 

indivíduos pertencentes aos cuidados secundários, a comparabilidade está 

comprometida. Mas, ao apresentarmos taxas de comorbilidade inferiores às 

apresentadas por Fink e colegas45 (r de Pearson sempre abaixo de 0.40) uma vez que só 

testamos as perturbações em que a comorbilidade é mais baixa, no estudo em análise, 

as PSF, poderemos estar, com os nossos resultados a corroborar os daquele estudo 

(embora o estudo que agora se apresenta não tivesse sido desenhado com esse 

objectivo). 

Num estudo populacional realizado na Noruega46, a coincidência dos diagnósticos de 

PSF e de SSF, nos mesmos indivíduos, esteve longe de ser tão alta quanto o foi no 

estudo referido anteriormente45 (porém, os SSF considerados neste estudo populacional 

norueguês não coincidiram com os que foram considerados no estudo citado 

anteriormente). Comparando o grupo que apresentava unicamente perturbações de 

ansiedade e depressivas, com o grupo que apresentava unicamente SSF, estes autores 

obtiveram os seguintes resultados: os primeiros eram mais frequentemente mulheres, 

tinham uma maior capacidade de trabalho, usavam mais anti-depressivos mas menos 

analgésicos do que os participantes com SSF, eram mais novos e apresentavam um 

número mais baixo de perturbações físicas46. Quando os participantes com unicamente 

PSF eram comparados com aqueles que apresentavam unicamente perturbações 

depressivas ou de ansiedade, não emergiam diferenças significativas, entre os grupos, 

sugerindo uma maior proximidade com as perturbações “mentais”, por parte dos 

participantes com PSF do que a apresentada pelos que tinham unicamente um SSF46. 

Teria sido interessante ter estudado estes participantes de acordo com os critérios de 

Kirmayer e Robbins47, já referidos anteriormente, e verificar até que ponto, os pacientes 

com SSF, coincidiam com os “verdadeiros” somatizadores, definidos por aqueles autores, 
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porque alguns dos resultados encontrados, no estudo canadiano, neste grupo de 

somatizadores, são coincidentes com os agora reportados por Leiknes e colegas, no 

grupo de participantes com problemas musculo-esqueléticos (SSF), nomeadamente a 

menor predominância de mulheres (e a não aceitação de tratamentos psiquiátricos)47 

relativamente aos somatizadores iniciais ou facultativos. 

 

6.3.4.2.2. Amostras exclusivas dos CP 

 

As correlações entre os três principais grupos de perturbações, no estudo em discussão, 

eram significativas e baixas (abaixo de 0.40), entre as formas moderadas (de ansiedade, 

depressão e somatização), subindo o r ligeiramente, na correlação entre a depressão 

grave (com características melancólicas) e a somatização grave (geralmente 8 ou mais 

sintomas não explicados medicamente, após avaliação clínica exaustiva). Estas 

correlações não apresentam relevância, dado ainda o tamanho reduzido da amostra. 

Diversamente, o estudo de Löwe et al43, com uma amostra de 2091 doentes dos CP, 

possibilitou correlações altas e significativas entre as três entidades clínicas em análise: 

0.75 entre depressão e ansiedade; 0.72 entre depressão e somatização e 0.64 entre 

ansiedade e somatização. Estes resultados podem dever-se ao facto de, naquele estudo, 

não ter sido utilizada uma entrevista clínica, uma vez que a entrevista clínica tende a 

fazer aumentar a discriminação entre os quadros diagnósticos48.Como quer que seja, os 

resultados de Löwe et al43 permitiram que os seus autores advogassem, para as 

classificações futuras, dada a existência destas vastas zonas de intercepção entre as três 

entidades, e os altos valores correlacionais encontrados, a constituição de uma 

perturbação única englobando a somatização a ansiedade e a depressão (“a single 

overaching disorder”) podendo tal classificação integrar a possibilidade de codificar 

adicionalmente características diagnósticas que permitissem uma pormenorização 

específica de sub-tipos depressivo, de ansiedade e somatoforme43.   

Estas zonas de intercepção entre a somatização e a ansiedade e/ou depressão parecem 

suportar os resultados e propostas do estudo de meta-análise de Clark e Watson, 199148 

referentes a um factor inespecífico partilhado, a afectividade negativa, comum às 

perturbações depressivas e de ansiedade, responsável pela existência de correlações 

significativas entre formas de gravidade moderada destes diagnósticos, particularmente 

frequentes no quadro dos CP. Segundo estes autores, este factor inespecífico de mal-

estar geral, partilhado pela ansiedade e a depressão, seria o núcleo do síndrome de 

ansiedade-depressão (“mixed anxiety-depression” syndrome) que se encontraria 

especificamente “nas populações médicas gerais” e estaria ligado às queixas somáticas 

inexplicadas medicamente, para além de a um factor de cronicidade48. 
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Outros autores encontraram resultados no mesmo sentido e concluíram na mesma 

direcção43, 49-53. 

Porém, como já foi referido, muitos outros estudos, sublinham a especificidade das PSF e 

dos SSF, em relação às perturbações depressivas e ansiosas (como foi evidenciado na 

discussão da epidemiologia das PSF). 
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7. CONCLUSÕES E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO PARA O FUTURO  

 

7.1. Principais conclusões do estudo 

 

O trabalho efectuado teve como objectivo fundamental o estudo da somatização nos CP, 

e da comorbilidade a ela associada, neste contexto, mas sobretudo a validação de um 

instrumento de medida que permitisse o desenvolvimento de outros estudos relativos à 

somatização, neste contexto específico. 

Quer a SOMS-2 quer a versão reduzida de 29 items, a R-SOMS-2, demonstraram possuir 

boas características para a detecção da SC, embora dependendo da população alvo e da 

presença concomitante de perturbações psiquiátricas. Como instrumento de rastreio para 

o contexto dos CP, a R-SOMS-2, com um ponto de corte de 4 sintomas, quer no auto-

preenchimento quer depois da validação clínica dos sintomas, mostrou possuir uma alta 

especificidade (95.6%) e uma sensibilidade satisfatória (56.1%). Sempre que estivessem 

presentes concomitantemente perturbações depressivas e/ou de ansiedade a 

sensibilidade aumentava (72.7%) e a especificidade mantinha ainda um valor alto 

(87.5%). Além disso, a R-SOMS-2 demonstrou possuir uma estabilidade relativamente 

alta no que respeita ao número de sintomas, no auto-preenchimento, passado um 

período de 6 meses (k=0.57).  

Tendo em conta o valor de prevalência de SC (34.1%), encontrado neste estudo, a R-

SOMS-2 apresentou também valores altos de capacidade preditiva positiva e negativa, 

82.1% e 80.5%, respectivamente. Por outro lado, a versão portuguesa adaptada da 

SOMS-2 revelou ter uma consistência interna elevada (0.85) e uma ligeiramente mais alta 

sensibilidade (57.9%) no auto-preenchimento. Depois da validação clínica (ACFS) a 

sensibilidade e a especificidade eram iguais para a SOMS-2 e para a R-SOMS-2, 86.0% 

e 95.5%, respectivamente. 

Torna-se agora possível utilizar, nos CP portugueses a versão validada da SOMS-2 para 

português, como uma lista de sintomas somatoformes da DSM-IV e da ICD-10 e utilizar, 

como um instrumento de rastreio mais reduzido, a R-SOMS-2.  Estes instrumentos 

permitirão rastrear os casos a necessitar de uma avaliação posterior em ordem ao 

estabelecimento ou exclusão de um diagnóstico definitivo de somatização. 

Como foi expresso, a prevalência de 34.1% de somatizadores clínicos, encontrada, nesta 

amostra, é um valor alto quando comparado com as prevalências encontradas em outros 

estudos levados a cabo nos CP, noutros países, utilizando formas semelhantes à 

utilizada, para medir a somatização.  
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Uma perturbação depressiva actual estava presente em 21.6% dos participantes e 19.2% 

deles apresentavam depressão major. Enquanto que uma perturbação de ansiedade 

actual estava presente em 39.participantes (23.4%). Os valores encontrados para as 

prevalências de perturbações de ansiedade e depressivas, de acordo com os critérios da 

DSM-IV, estão mais próximos dos reportados em estudos, nos CP, de países em 

desenvolvimento e nos EUA, não se destacando tanto, como os valores relativos à 

somatização, dos que foram encontrados noutros estudos. 

No total da amostra, 45.5% tinham Somatização Clínica e/ou perturbações depressivas 

ou de ansiedade, actuais, de acordo com o critério da DSM-IV, apresentando-se os 

restantes indivíduos, 54.5%, livres deste tipo de perturbações. 

 

7.2. Contextualização das conclusões do estudo 

 

Este estudo foi desenvolvido tendo em conta a existência de várias realidades e 

conceitos com os quais a somatização confina. Dos conceitos já se tratou em secções 

anteriores. Quais seriam essas realidades? Primeiro, as inúmeras e divergentes 

propostas de alteração da classificação nosográfica vigente (umas sublinhando a 

especificidade do conceito12,21,54-63, outras tornando-o subsidiário ou mero acompanhante 

dos sintomas resultantes de doença médica8,64), no momento actual, relativamente às 

PSF e aos SSF; segundo, os gastos elevadíssimos que este tipo de perturbações 

acarretam para os sistemas de saúde60, numa época na qual se tem a noção de que 

esses gastos parecem ter que vir a sofrer uma contracção; terceiro, o facto de, nesta 

mesma época, segundo alguns autores65, as opiniões públicas se encontrarem um pouco 

mais inclinadas (relativamente a épocas recentes) a não seguir os clínicos, de saberes 

“instituídos”, nas concepções que possam apresentar e propor, a respeito destas 

perturbações e abordagens terapêuticas correspondentes; e quarto, e porventura mais 

importante, a mudança de paradigma em curso, na forma de examinar e cuidar dos 

pacientes, implicando que os diagnósticos repousem sobretudo nos achados dos meios 

auxiliares de diagnóstico, “objectivos” (não se ignora que estas alterações possam estar 

também relacionadas com o facto de os clínicos se sentirem progressivamente cada vez 

mais na necessidade de se defenderem face a eventuais processos judiciais ou 

“processos” mediáticos) e não nos dados que possam ser colhidos no interior da relação 

terapêutica e da observação do doente, que implica consumo de tempo, um bem raro, 

dada a pressão a que os clínicos estão actualmente sujeitos66. 

Mas existe um outro aspecto, ligado à somatização, que implica consumo de tempo, 

porventura ainda maior. Com efeito, o diagnóstico deste tipo de entidades, mesmo ao 

nível dos cuidados primários, exige um grande esforço de articulação entre todos os 
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técnicos que cuidem do paciente, e de articulação com a família e, por vezes, entidades 

empregadoras e segurança social, para que nenhum aspecto relevante e sintomático da 

vida e comportamento do doente fique remetido para a penumbra, perante o carácter 

urgente de algumas das queixas e perante os procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

de urgência que esses sintomas, por vezes, convocam. As dificuldades de articulação e o 

consumo de tempo (e logo de recursos humanos e económicos) que o diagnóstico 

preciso de somatização implica será, porventura uma das explicações para a adesão a 

classificações diagnósticas menos laboriosas e menos frustrantes, no imediato, para 

quem cuida, mas que, quanto a nós (e este seria um objectivo relevante a comprovar em 

estudos longitudinais sobre o curso das PSF),  poderão implicar maiores gastos futuros, 

considerados os meios auxiliares de diagnóstico que assim vão ser mobilizados, para 

libertar o tempo da observação e articulação dos clínicos. 

Actualmente, com efeito, está em curso, como foi aflorado no final da revisão bibliográfica 

do conceito, todo um questionamento da nosografia destas realidades clínicas, incluindo 

propostas para a sua abolição pura e simples da classificação das perturbações mentais, 

passando as mesmas a figurar como perturbações “físicas”, no eixo III (e, em alguns 

casos, no eixo II)64.  

Como quer que seja, é evidente que este estudo se situa no âmbito dos autores que 

advogam soluções mais conservadoras relativamente às alterações a empreender na 

classificação das PSF e dos SSF, e que procuram aproveitar e dialogar com o 

conhecimento acumulado, durante mais de um século, relativamente à constelação 

sintomática (síndromes) deste tipo de quadros clínicos (nos meios psiquiátricos, 

psicológicos, de medicina psicossomática, psicanalíticos e da psicologia 

comportamentalista e cognitivista, não considerada na revisão da literatura efectuada, e 

que, nos últimos anos, tem produzido investigação medindo a sua eficácia terapêutica 

nas PSF). Por tal motivo, se procurou, na revisão da epidemiologia das PSF nos CP, 

assinalar os estudos que encontraram contribuições específicas das PSF e da 

somatização, no consumo de recursos, no CAD e noutros achados, que fundamentassem 

as validades externa e interna e a validade de critério das PSF. 

A validação da SOMS-2 e da sua versão reduzida, a R-SOMS-2, para os contexto dos 

CP, na realidade portuguesa, pode doravante possibilitar a avaliação da expressão que 

estes quadros possam ter em amostras representativas dos CP e da população. 
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7.3. Linhas relevantes de investigação a prosseguir relativamente às PSF 

 

7.3.1 Epidemiologia:  

 

Estudar a extensão da somatização nos CP, Secundários e Terciários (prevalência das 

PSF e comorbilidades em cada contexto). 

 

7.3.2.Clínica:  

 

Para uma noção da extensão deste tipo de fenómenos, teria interesse estudar o percurso 

que actualmente é feito pelos pacientes com PSF e SSF e a história natural da doença, 

na realidade portuguesa, considerando os cuidados estatais, privados e as medicinas 

alternativas. Bem como o nível de satisfação dos pacientes, o grau de controle 

sintomático e de outros sinais que atestem sucesso terapêutico, obtidos em cada um 

destes contextos. Há tendência para que tipos específicos de PSF, ou pacientes com 

determinadas características socio-demográficas, sejam atendidos em contextos 

específicos? Quais os factores que estão na base dos enviesamentos encontrados, em 

vários estratos sociais, relativamente ao contexto procurado para o acompanhamento 

terapêutico? 

 

7.3.3. Somatização e Factores da Personalidade 

 

Embora o projecto inicial da tese se situasse neste âmbito, não foi possível, como se 

referiu, prosseguir nesse sentido e obter resultados a este nível, dada a dificuldade 

encontrada, no início, em relação à medida apropriada de somatização, em populações 

portuguesas. Uma vez que este estudo avançou em relação às dificuldades de medida da 

somatização, nas referidas populações, é agora possível que, em estudos futuros, se 

investigue a relação da somatização, tomada quer em termos dimensionais quer em 

termos de categoria, com factores e aspectos da personalidade. Alguns dos mais 

pertinentes seriam os que investigassem, até que ponto e em que medida, algumas 

características sócio-demográficas, geralmente associadas à somatização (menos anos 

de escolaridade, ser mulher), são a manifestação de factores de personalidade, 

cognitivos, emocionais, de défice de processamento das emoções ou de formas 

particulares do seu processamento (alexitimia e outros constructos), que estão na base 

quer da somatização, quer desses factores da personalidade. 

Foi elaborado um trabalho de investigação, neste âmbito, na realidade portuguesa, como 

foi referido no capítulo da revisão sobre os instrumentos de medida. Contudo, o estudo 
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da associação com o baixo nível de escolaridade, muitas vezes encontrada nos 

somatizadores, parece ser promissor e pouco explorado. Estudos neste âmbito poderiam, 

além do mais, abrir caminho para intervenções terapêuticas ou psico-pedagógicas 

apropriadas contemplando os factores comuns eventualmente encontrados. 

 

7.3.4. Terapêutica:  

 

Uma área relevante, dado que muito provavelmente o futuro destes quadros diagnósticos 

se decidirá a partir daí, é a investigação sobre tratamentos, métodos terapêuticos, 

protocolos de manutenção e de reabilitação a seguir, nos contextos primário, secundário 

e terciário, relativamente à somatização, às PSF e aos SSF. O conhecimento acumulado 

a propósito destes quadros, tornar-se-á relevante, na medida em que haja ensaios 

terapêuticos que tornem evidentes as vantagens de tratamentos específicos e que 

mostrem até que ponto, e a partir de que nível de gravidade, se justificam tratamentos 

específicos para a somatização. Outra linha de investigação, de grande alcance clínico e 

na gestão de recursos, é o dos ensaios terapêuticos que comparem intervenções 

terapêuticas variadas, quer nos CP, quer nos cuidados secundários. Serão também muito 

úteis ensaios terapêuticos que comparem amostras de pacientes em que haja uma 

investigação aprofundada mas não insensata (colocação de limites relativamente a 

investigações desadequadas, dado o risco de iatrogenização) das queixas, decorrente de 

um conhecimento do caso (CG fixo para cada caso), combinado com adequado suporte, 

e amostras em que não exista relação terapêutica fixa com o paciente e os exames 

auxiliares de diagnóstico sejam usados discricionariamente (sem se colocar a hipótese de 

uma PSF). Estes estudos comparativos, ao nível da evolução da doença e o nível da 

poupança de recursos que certo tipo de medidas poderia implicar, no sistema de saúde, 

sem prejuízo para o adequado acompanhamento dos pacientes, permitiriam conhecer 

melhor a extensão da somatização e o nível de problemas, clínicos e económicos, que 

envolve, quer nos CP, quer noutro nível de cuidados. 

Este tipo de estudos ajudará também a definir, aspecto da maior relevância, metas 

realistas para os tratamentos deste tipo de situações clínicas, em cada sub-grupo 

específico.  
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