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RESUMO 

 

Neste trabalho, primeiramente visamos discorrer sobre a inserção do psicólogo no contexto 

hospitalar, destacando algumas concepções da psicanálise a relação entre a psique e o corpo 

humano. Como complemento, utilizaremos o relato de um caso clínico para marcar aquilo que se 

encontra no âmbito dos sintomas que podem ser relacionados a uma conversão histérica, em 

contraste com as afecções psicossomáticas descritas na literatura pesquisada.  
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito hospitalar, pode-se dizer que o papel da Psicologia já é bastante consolidado, e 

os outros profissionais da saúde vêm, cada vez mais, atribuindo ao psicólogo a escuta 

privilegiada que é própria de seu ofício. Ainda que muitas vezes este continue a ser encarado 

como aquele que é chamado quando as terapêuticas médicas de abordagem de dada situação 

falharam, ou ao menos “emperraram”, podemos apontar de forma positiva a existência do lugar 
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do psicólogo nos hospitais, e cabe a cada profissional delimitar seu espaço com mais clareza, 

norteado pela abordagem com a qual se propõe a atuar.  

Se muitas vezes o psicólogo é convocado pela instituição a enveredar-se em atividades que 

não se tratam propriamente de sua especialidade, a psicanálise aplicada a este contexto encontra 

desafios adicionais. A representação difundida do psicólogo como aquele que “acalma”, que 

promove uma “melhora” direcionada do paciente, como uma boa aceitação de sua situação, por 

exemplo, está ainda mais distante de uma proposta embasada na psicanálise do que da psicologia 

de um modo mais geral. Isto porque o saber psicanalítico demonstra a inviabilidade e até mesmo 

o risco de uma tentativa de extinção imediata dos sintomas, visando alguma espécie de 

normalização, e considera que através deles que o sujeito manifesta algo importante sobre seu 

funcionamento. Acerca deste ponto, citamos Volich:  

 

“Qualquer sintoma, mental ou somático, é, antes de tudo, uma manifestação do 

sofrimento do sujeito, uma demanda oriunda das marcas de seu desamparo mais 

fundamental e inevitavelmente dirigida para o outro” (2002, p.166).  

 

Já o saber médico, diferentemente, sustenta como ideal uma total (ou a máxima possível) 

remissão dos sintomas e consequente homeostase corporal. A prática deve ser embasada em 

protocolos terapêuticos confirmados em repetidos estudos clínicos, evitando a “contaminação” 

dos resultados por elementos subjetivos do médico ou do paciente. Tais ideais encontram-se 

muito distanciados do que a psicologia e a psicanálise podem promover. Destacamos, então, que 

o corpo, especialmente para a psicanálise, é marcado pela sexualidade, sendo que é um 

pressuposto fundamental que, juntamente ao desenvolvimento biológico humano, estruturam-se 

representações imaginárias e simbólicas acerca do corpo, que vinculam o homem a uma ordem 

cultural (Volich, 2002).  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PSICANÁLISE E A PSICOSSOMÁTICA 

 

Sobre a possibilidade e enquadre do trabalho do analista fora dos consultórios, apontamos a 

posição de Carvalho (2006), quando afirma que “não importando se a prática é realizada dentro 

ou fora do enquadre tradicional, a posição daquele que se considera psicanalista está sempre 

referida a um conjunto de pressupostos teóricos que fundamentam a escuta, sustentam as 

intervenções (...)” (p. 17). Assim, julgamos frutífera a entrada do profissional orientado pela 

psicanálise nos mais diversos meios, visando promover, pela articulação dos saberes, 

possibilidades terapêuticas aos paciente e de enriquecimento do ponto de vista teórico.  
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A obra freudiana, que inaugura o campo da psicanálise, representa uma revolução das 

concepções acerca das relações entre o psíquico e o somático. A histeria, primeiro grande desafio 

com o qual Freud se deparou, se dava a ver no corpo das pacientes muito queixosas, e 

constantemente incapacitadas por suas paralisias, cegueiras, mutismos, entre vários outros 

sintomas importantes. Foi a partir da escuta destas pacientes, e do distanciamento com relação ao 

saber médico formalizado de sua época, que este autor pôde fundar uma maneira diferenciada de 

se pensar os modos como os adoecimentos ocorrem. Conforme Volich:  

 

“questionando as vias que levam o conflito psíquico a manifestar-se na esfera 

somática, aceitando acolher aquilo que a ciência de sua época rejeitava – os 

sonhos, os lapsos, a histeria e, inclusive, uma outra forma de anatomia, 

imaginária -, Freud fundou a Psicanálise, desenvolvendo uma clínica e um 

aparelho teórico que buscam permitir a compreensão de diferentes passagens e 

relações entre as manifestações psíquicas e corporais” (2002, p.62) 

 

Segundo Fux (2001), o termo psicossomática tem suas raízes na proposição de Johann 

Heinroth, em 1818, quando este percebeu que as “paixões sexuais” de seus pacientes com câncer 

e tuberculose afetavam a gênese e o curso das doenças. Veremos como tal ideia encontra-se 

bastante distanciada daquilo que tendemos a considerar como uma afecção psicossomática, 

atualmente. Cabe destacar, de saída, a diferença fundamental com relação a proposta freudiana 

para a relação entre corpo e psiquismo: para Freud, o determinante das afecções orgânicas 

relacionadas com fatores psíquicos é prioritariamente inconsciente; isto é, não se trata, como 

inclusive se disseminou em termos coloquiais, de uma influência direta das “emoções” sobre 

aquilo que se passa no corpo.   

Visando localizar, assim, o que seriam os chamados fenômenos psicossomáticos a partir de 

uma leitura psicanalítica, julgamos importante fazer uma breve retomada da nosologia proposta 

por Freud, evidenciando, assim, o caminho que leva muitos autores a considerarem tais 

manifestações como algo distinto das neuroses de modo mais geral, que se manifestam, 

classicamente no caso da histeria, por meio de conversões.  

Freud (1898), a partir de constatações sobre as modalidades de conflito psíquico, e as 

defesas contra os mesmos, estabelece bem cedo em seu ensino a divergência, no que tange a 

sintomatologia somática, entre a conversão histérica e neuroses atuais. A primeira seria, 

basicamente, um investimento somático da libido, impossibilitada de investir as representações 

psíquicas conflituosas e tem, desta forma, um caráter simbólico. Já as chamadas neuroses atuais 

teriam muito mais relações com o princípio econômico de funcionamento do aparelho psíquico, 

possuindo uma função de gestão de excitações mais atuais, sem representar, do ponto de vista 
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simbólico, algum tipo de conflito psíquico. É a este segundo grupo que se assemelha, segundo 

Ferraz (1997), a categoria de “transtornos psicossomáticos” que visamos elucidar no presente 

trabalho.  

Segundo Volich (2002) grande parte dos pioneiros da psicossomática foi oriunda do campo 

psicanalítico. Desde a década de 1920, empenhavam-se em desenvolver uma abordagem que 

possibilitasse superar o modelo da conversão histérica visando enfocar o sintoma somático, 

mantendo, ainda assim, sua adesão a alguns pressupostos básicos de Freud, como a existência do 

inconsciente e da sexualidade infantil. Ressaltamos que, segundo Fux (2001), a manifestação 

psicossomática apresenta uma lesão de órgão, ao contrário do que ocorre na conversão histérica 

tal como Freud a concebeu – este ponto coloca em destaque os impasses dos saberes constituídos 

tanto no campo da medicina quanto no psicanalítico: a afecção psicossomática parece não ser 

contemplada por nenhum destes.   

 

Apresentação de caso 

 

Entendemos que a comunicação daquilo que ocorre nas sessões, e a discussão baseada nisto 

é um modo enriquecedor de pensar a prática do psicólogo. Além disso, a construção de casos 

clínicos ocupa um lugar privilegiado na teoria psicanalítica, sendo o fundamento sobre o qual 

esta tomou forma, e como buscamos o seu aprimoramento. O caso de que trataremos foi atendido 

no Centro de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte, durante a realização de um estágio 

curricular em 2009 e 2010. Foram realizados atendimentos semanais, pelo período aproximado 

de um ano, com supervisões orientadas pela psicanálise.  

Lia
1
 é uma mulher de cerca de setenta anos, que realiza hemodiálise há mais de dez. É 

casada, e tem filhos e netos. Foi abordada pela estagiária de Psicologia por solicitação da equipe 

médica, que notou que a paciente estaria passando por conflitos familiares.  Num primeiro 

momento dos atendimentos, queixava-se maciçamente da falta de apoio de seus filhos, 

principalmente da filha caçula, que, por passar muito tempo com o namorado, não lhe dava a 

ajuda que gostaria de receber, que relacionava-se principalmente às tarefas domésticas.  

A situação traz muito incômodo a Lia, que fica nervosa com os filhos, e não para de 

demandar que eles a ajudem, e recebe como resposta a recomendação de que deveria se 

preocupar menos com tais afazeres. Isto a irrita, pois, continua repetindo, “tem que fazer”
2
, uma 

vez que ninguém mais fará. É importante notar que, mesmo nas ocasiões em que ela é ajudada, 

isto não a deixa satisfeita. Ela julga que os filhos não são esforçados como ela, e que não limpam 

                                                 
1 Nome fictício 
2 As aspas, neste relato, apresentam as falas da paciente.  
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tão bem, colocando que a limpeza deve fazer com que as coisas fiquem brilhando, e “ressaltem” 

aos olhos.  

Logo uma nova queixa passa a se fazer presente em todos os atendimentos: uma forte dor 

abdominal sentida pela paciente há vários anos, que a intriga profundamente, e lhe traz muito 

sofrimento: ”é a única coisa que me tira do sério, grito sem parar, e preciso que alguém fique ao 

meu lado”. Esta dor aparece nas mais diversas situações, provocando sempre um efeito 

devastador. A paciente chora, grita por socorro de seus familiares, não consegue permanecer 

sentada de forma alguma, e toma diversos remédios, sem que façam efeito. Em algumas ocasiões, 

os filhos se mobilizaram para levá-la ao hospital, e, ao chegarem ali, a dor passava, antes mesmo 

do atendimento médico, da mesma forma misteriosa como havia começado.  

Diversos exames clínicos foram realizados para se averiguar a origem desta, sem que isto 

fosse alcançado, e, frente aos questionamentos estimulados nos atendimentos, Lia traz a suspeita, 

segundo ela fomentada por sua filha, de que pode haver uma causalidade “psicológica” para este 

problema. Neste momento, os filhos já não mais se apressam a levar a mãe para o hospital, 

limitando-se a fazer massagens em sua barriga, ajudá-la a tomar banho, ou mesmo ficar ao seu 

lado, para acalmá-la.  

Ao indagarmos a paciente sobre o efeito de tais procedimentos, ela diz: “não é a massagem 

que faz a dor passar, mas eu fico achando que é”. Diante questionamento constante, nos 

atendimentos, sobre a que tal dor a remetia, Lia começa a afirmar, inicialmente, que lhe parece 

uma “dor de cólica”, menstrual, o que não lhe parece fazer nenhum sentido, uma vez que retirou 

seu útero há vários décadas. Ela não consegue imaginar o que estaria doendo dentro dela, mas 

percebemos aí uma tentativa de dar nome a essa dor – antes era chamada, somente de “a dor”.    

Neste momento, percebemos que a movimentação da paciente no sentido de passar a 

interrogar-se (e não apenas à equipe médica) sobre qual seria a origem daquele incômodo que lhe 

parece tão estranho. Lia começa a trabalhar no sentido de explicitar o que sente, e buscar o que 

pode estar por trás disso. Relata que a dor começa nas mais diversas situações, e de várias 

formas: pode começar das pernas, e subir até a virilha, ou ter seu início no estômago, e descer até 

a virilha, sendo que este é sempre apontado pela paciente como o destino final. Se em um 

primeiro momento, a dor lhe lembrava uma cólica menstrual, impossível tendo em vista a 

condição física da paciente, em suas associações ela passa a delimitar a semelhança da dor com a 

“dor de parto, de ter filhos”.  

A partir de tais associações, a paciente passou a falar, cada vez mais, de questões 

concernentes a suas relações com sua mãe, que foram atravessadas por diversas internações desta 

em hospitais psiquiátricos, devido a uma “perturbação”, que Lia atribui ao fato da mãe ter 

“quebrado o resguardo” após a gravidez em que lhe deu a luz. Refere-se a este episódio como 

sendo ocasionado pela visita de uma das amantes de seu pai à sua casa, quando era recém-
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nascida. Sua mãe teria ficado extremamente nervosa, algo não recomendado para mulheres que 

acabaram de ter um filho, e que estão, portanto, em “resguardo”. Daí em diante, questões acerca 

da feminilidade e da sexualidade de modo mais geral passam a ocupar os atendimentos.  

 

CONCLUSÃO 

 

Joyce McDougall (1974, apud Volich, 2002) afirma que na histeria o corpo é tomado de 

empréstimo pela psique, enquanto na doença psicossomática o corpo faz seu próprio pensamento, 

que seria literal, mortalmente preciso. No caso que trabalhamos, julgamos que a forma como o 

sintoma localiza-se no corpo, em relação a um órgão que nem mesmo se encontra ali, nos mostra 

aquilo que Nasio (2008), baseado em Freud, chama de “caricatura da anatomia”, ao se referir 

sobre as conversões histéricas. Até mesmo o mecanismo de defesa que Freud atribui a histeria, 

no qual o afeto de uma representação recalcada é investido em uma parte do corpo, relacionada 

de alguma forma com o conflito em questão, pode ser pensado com relação às dores das quais 

Lia se queixava.  

Apesar de, como destacamos, as afecções psicossomáticas ocuparem até mesmo aos 

psicanalistas contemporâneos a Freud, pode-se perceber uma maior preocupação com tal 

temática nas últimas décadas, principalmente dentro da discussão relacionada às dificuldades no 

estabelecimento de diagnósticos “precisos” em relação a nosologia psicanalítica clássica. 

Encerramos, assim, trazendo a possibilidade cada vez maior da inserção do psicanalista para 

além dos consultórios particulares como um cenário fértil para a discussão destas categorias 

diagnósticas com as quais trabalhamos, e a aplicabilidade das mesmas na sociedade 

contemporânea.  
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