
CONTRIBUIÇÃO DA 
LOGOTERAPIA

A clínica da depressão



Critérios de diagnósticos da depressão 
endógena

� - Hereditariedade

� - Sofre de angustia vaga e sem conteúdo

� - Oscilações diárias de sua disposição

� - Inibições psicomotoras� - Inibições psicomotoras

� - Presença de auto-acusações



Percepção do ser e do dever ser

� A melancolia leva o ser humano a perceber essa 
tenção de um modo distorcido e aumentado

� A distância entre o ser e o dever ser é vivida como se 
fosse um abismo 



� Assim como a maré não é causada pelo arrecife que 
aparece, a depressão não é causada por um trauma 
psíquico.



Recomenda-se uma terapia simultânea 
somato-psíquica

Indicação para hospitalização:
- Indicação para hospitalização para fins terapêuticos
-Indicação para hospitalização fundamentada na doença em si

• Tendência típica à auto-acusação
• Tendência ao suicídio• Tendência ao suicídio

Sentido da hospitalização:
- afastamento do paciente de um ambiente que traz consigo uma 
série de obrigações (familiar ou profissional)



Três insuficiências que o fazem sofrer:

- Sua incapacidade para o trabalho: 

• Faz com que ele se recrimine e sinta que o ambiente 
também o censura (agrava a situação)

“o paciente deveria dominar-se um pouco mais” –
aumento da auto acusação e efeito paradoxalaumento da auto acusação e efeito paradoxal

- sua incapacidade de gozo

• “ se distrair” 

- sua incapacidade de sofrer



Perigo de suicídio

A inibição psicomotora 

retrocede

A alta prematura é contra indicada



Avaliação do risco do suicídio: 

Diagnosticar a dissimulação da tendência ao suicídio:

� - Perguntamos ao paciente se ele continua com sua 
intenção de suicídio

� - Porque ele não quer mais suicidar-se



� Intenção –> já implica a tomada de posição do 
paciente em relação ao pensamento em suicídio

� Se o paciente se identifica ou se distancia do 
pensamento suicida

� A psicoterapia se concentra na sobre a atitude 
pessoal do paciente em face da sua doença.





Evitar iatrogenias:

Culpa existencial – pertence a sintomatologia, não é a 
sua etiologia

Suposta origem da doença => agrava-se a auto-
acusação

“Um fato desencadeante não é o mesmo que uma “Um fato desencadeante não é o mesmo que uma 
causa real”

• Insinuar que o paciente deprimido quer somente 
tiranizar os membros da família => poderá levá-lo ao 
suicídio



Psicoterapia das depressões endógenas:

� Levar o paciente a não fazer esforços

� Aceitar como algo endógeno (objetivar a doença)

� Convencer o paciente que ele está de fato doente 
(objetivo: contrariar suas tendências para “auto-
acusação”)



� Que ele e sua família não exijam nada de si: ele deve 
desligar-se dos seus compromissos

� Explicar que não se trata de uma doença mental, mas 
de uma doença afetiva (eliminar temores de uma doença afetiva (eliminar temores 
psicofóbicos)



� Sua doença manifesta um diagnóstico muito 
favorável

� Apesar do seu ceticismo tão sintomático, ele ficará 
bom. (ceticismo e pessimismo são sintomas)bom. (ceticismo e pessimismo são sintomas)



• Devemos convencê-lo de que sua cegueira para os 
valores, sua incapacidade de encontrar um valor em si e 
um sentido na vida fazem parte de sua doença

• O paciente deve ser solicitado a não emitir opinião sobre 
o valor e desvalor, sentido ou falta de sentido em sua 
O paciente deve ser solicitado a não emitir opinião sobre 
o valor e desvalor, sentido ou falta de sentido em sua 
existência. (julgamentos condicionados a vida emotiva)

• Na situação atual que se encontra não poderá ver o 
mundo de outra forma senão cinza sobre fundo cinza, 
como se usasse óculos escuros.



� Em casos de depressão leve: O trabalho deve ser 
interrompido pela metade, mas não reduzido 
(desviar o paciente de suas meditações doentias) 


