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Introdução 

 

Freud antes e durante seu trabalho no Hospital Salpêtriere, em Paris, 

tratando histéricas, parte da questão do corpo, das parestesias e das paralisias 

histéricas.2 Ao tratar deste “doença”, inicia a criação da Psicanálise, afastando-se do 

modelo anatômico-clínico da Medicina da época e cria a cura pela palavra (talking 

cure).3 

Assim, o médico vienense faz uma tentativa importante quando escreve e 

publica Projeto para uma Psicologia Científica (1895). Neste trabalho, afirma a 

existência de neurônios facilitadores e neurônios que resistem à passagem dos 

estímulos nervosos e ainda, genialmente, se antecede na descoberta dos 

neurotransmissores, dizendo que havia a possibilidade de ocorrer nas sinapses a 

existência de uma substância estranha, que participaria na transmissão de sinais, 

impulsos nervosos.4 

Em seu trabalho Sobre o narcisismo: uma introdução (1914), Freud cria o 

conceito de „eu ideal‟ baseado na satisfação das necessidades fisiológicas do 

corpo.5  Destarte, a partir do Projeto para uma Psicologia Científica, Freud se afasta 

gradual, mas definitivamente, da questão do corpo e da „doença física‟. Toma do 

corpo apenas seus orifícios e respectivas mucosas: a boca, o ânus, o falo (uretra), o 

genital masculino e feminino, desenvolvendo o conceito de que a sexualidade é o 

eixo do desenvolvimento do psiquismo humano. Essa ideia, por sua vez, o leva a 
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publicar os Três ensaios sobre a sexualidade (1905) e As pulsões e suas 

vicissitudes (1915). 

Na tradução das obras de Freud do alemão diretamente para o português, 

Luiz Alberto Hanns, em A teoria pulsional na clínica de Freud (1999) diz que: “a 

pulsão é a entidade mítica entre o corpo e a mente (o psiquismo)”6. 

Neste caminho, Freud conceitua libido como uma quantidade de energia que 

catexiza o corpo como objeto auto-erótico (objetos narcísicos) e os objetos externos 

(objetos anaclíticos), responsáveis pelo laço social. Conceitua ainda a excitação do 

órgão e a fixação da quantidade de energia libidinal catexizante.  

Ficamos com uma primeira questão: se os orifícios do corpo são catexizados 

e retêm quantidades de energia que buscam descarga, por que não o estômago, o 

intestino, a bexiga, a pele, etc? 

 

Em Inibição, sintoma e angústia (1926), Freud inclui a conceituação do 

recalque e repressão como causa das neuroses (histeria e neurose obssessiva). Em 

Narcisismo: uma introdução, fala da paranoia, uma estrutura clínica da psicose, 

como uma posição inconsciente, uma retirada da libido de um objeto externo e, 

portanto, como uma patologia narcísica. 

É importante contextualizar a obra freudiana à sua época, onde a moral 

depois foi designada como „vitoriana‟ (fazendo referência à Rainha Vitória do Reino 

Unido). Freud, no desenvolvimento da Psicanálise, postula a existência da 

sexualidade infantil, tendo sido combatido nos círculos científicos da época e fora 

daqueles círculos, na sociedade. Ao mesmo tempo, Wilhelm Reich desenvolvia suas 

ideias sobre as teorias corporais, solicitando à Freud que fosse seu analista, o que 

Freud rejeita de imediato. Era necessário que o corpo não estivesse na „cena‟, 

devendo ser retirado dela.7 

Antevendo sua dificuldade por ser judeu, diante do nazismo em ascensão, 

Freud aproximou-se de Carl Gustav Jung, com a intenção de fazer dele seu 

sucessor e, possivelmente, presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise, 

instituição que ainda estava em processo de formação. No entanto, questões 
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conceituais fundamentais tais como o conceito junguiano de inconsciente coletivo8, 

que contradiz a peculiaridade de cada sujeito e seu inconsciente, tornou impossível 

este projeto de Freud. Acrescente-se a isto os fatos que envolveram Freud e Jung 

na famosa viagem à Nova Iorque, quando Jung e sua esposa ficaram na classe 

especial, que não estava ao alcance de Freud9 e alguns de seus seguidores que 

viajavam com eles. 

Jung ainda, na prática psicanalítica, se envolveu com uma paciente: Sabina 

Spielrein, uma russa que foi depois analisada por Freud; tornando-se, 

posteriormente, médica e psicanalista. Ademais, o analista suíço contrariava assim a 

técnica e a teoria psicanalítica quanto à forma de lidar com a transferência, como se 

encontra no texto freudiano Recomendações aos médicos que exercem a 

Psicanálise (1912), onde uma regra básica é a abstenção, referência a que o 

analista e analisante sequer se „toquem‟.10  

No texto Uma breve descrição da Psicanálise (1923), Freud cita Georg 

Groddeck e Jellife como os primeiros a aplicarem o tratamento psicoanalítico em 

pacientes com queixos orgânicas graves.11 Para Groddeck, o acúmulo de energia e 

a excitação do órgão que não alcança a representação psíquica, se apresenta como 

uma doença e seus sintomas. 

Em 1923, Groddeck publica O livro dISSO, afirmando que o sujeito é vivido 

pelo ISSO (Id).12 Assim, o médico alemão exerceu a clínica em psicanálise com 

enfoque na psicossomática em Baden-Baden e entre 1916 e 1919 publica as 

Conferences psychoanalitiques à l’usage des malades, incluindo-as na obra O livro 

dISSO. Assim, para Groddeck, a doença é a linguagem do(s) órgão(s). 

No nosso meio, a clínica e a teoria da medicina psicossomática têm sua 

maior representação técnica em colegas contemporâneos, inclusive, vivos até pouco 

tempo como, por exemplo: Luiz Miller de Paiva, Helladio Francisco Capisano e Julio 

de Mello Filho.  

Na clínica lacaniana, por sua vez, a partir da lógica do significante, em que o 

sujeito do inconsciente só existe na linguagem, o que não é dela, ou seja, o órgão, o 
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corpo, não existem como inconsciente, estão fora do discurso.13  Sobre os 

fenômenos psicossomáticos, Lacan diz que são passíveis de serem colocados 

dentro do campo da linguagem, como efeito do inconsciente sobre o somático. 

Ademais, na teoria lacaniana, não há um sujeito psicossomático, havendo apenas 

um sujeito neurótico, psicótico ou perverso, não existindo, assim, espaço para uma 

quarta estrutura clínica. 

Em 1983, Jean Guir, psicanalista e médico francês, autorizou a tradução de 

seu livro Psychosomatique et câncer, editado em língua portuguesa como A 

psicossomática na clínica lacaniana. Nesta obra, o autor afirma haverem algumas 

doenças em relação com o sistema antígeno-leucocitário de histocompatibilidade 

(HLA), que tem relação com o sistema imunológico. 

No Congresso Brasileiro de Psicossomática, realizado no ano de 1998, em 

Recife, o Dr. Luiz Miller de Paiva apresenta um trabalho onde cita o tratamento do 

câncer pela interleucina 2 (IL-2) que provocaria ativação dos linfócitos ativados 

assassinos. Estes linfócitos, por sua vez, destruiriam as células do tecido canceroso, 

aumentando a resposta imunológica.14 

A referência teórica de Jean Guir é toda ela justificada a partir da teoria 

Freud-lacaniana, enquanto para Miller de Paiva, a referência é, por sua vez, Freud-

kleiniana e Freud-winnicotiana. Ambos autores discutem em suas obras as doenças 

dermatológicas de fundo alérgico como o eczema atópico do recém-nascido, 

urticária, rinite, etc. Ambos os autores também se referem a bronquite e a asma. 

Em se tratando de psicanálise psicossomática é necessário citar a 

organologia de Wilhelm Fliess, otorrinolaringologista berliniense que encontra Freud 

em 1887. Freud e Fliess irão trabalhar juntos de 1887 até 1900. Em 1892 publica 

suas Novas Contribuições à teoria e à terapêutica da neurose nasal reflexa, ou seja, 

sobre a rinite alérgica. 

Em seu testemunho de passe, Gustavo Stiglitz intitula-o com o nome: Tem 

gato na telha. Em sua apresentação, Stiglitz diz que em sua infância sofreu de rinite 

e bronquite alérgica, havendo sido revelada em uma de suas análises que isto fazia 

com que o menino obtivesse atenção e carinho dos pais. E, ao final de seu 
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testemunho, Gustavo diz que de vez em quando ainda apresenta quadros de rinite 

leve, resto de gozo.15  

Na teorização lacaniana, o processo interpretativo reduz a cadeia 

significante de Sn até S1, os significantes mestres.16 Lacan se refere ainda aos 

traços unários17, irredutíveis pela linguagem: o inconsciente se organiza como uma  

linguagem. Seria este o final da análise marcado pelo encontro com a “lalíngua”18 e 

com o resto de gozo? Seria o final da análise ou a redução à linguagem do corpo, do 

órgão, neste movimento regressivo produzido pela prática analítica? A palavra e a 

letra marcariam o corpo ou a excitação do órgão na realização de suas funções é 

que realizaria a marca? 

Recentemente, isto é, em 1995, a Editora Vozes publica o livro Pulsões: uma 

orquestração psicanalítica entre o corpo de o objeto19 de Alcimar Alves de Souza 

Lima, Cleusa Paran, Suzana Pacheco e Marta Palhares. Este trabalho, por sua vez, 

é originário do curso de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae de 1990. No 

mesmo trabalho, são apresentados dois casos clínicos: um de anorexia nervosa 

grave e outro de melanoma. Ambos os casos têm um desenlace favorável após a 

instituição do tratamento psicanalítico. 

Embora Alcimar de Soza Lima não seja lacaniano, no caso da anorexia 

nervosa a cura se inicia por um ato analítico. A paciente está internada num hospital 

clínico e a discussão da equipe médica e psicanalítica conclui que o quadro nada 

tem na origem anatômica e que nada mais se pode fazer no hospital. Assim, no 

hospital, foi gerado um constructo onde o discurso era de que a „Santinha‟ iria 

morrer. O analista, então, dá alta médica do hospital e inicia o tratamento 

psicanalítico (ato analítico, o corte).20 A paciente não morre. Durante a discussão 

psicanalítica, é abordado o conceito freudiano de pulsão de morte e pulsão de 

vida.21 
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Considerações finais 

 

Na clínica psicanalítica atual, chegam ao consultório pacientes portadores de 

síndrome do pânico e seus sintomas físicos, ejaculação precoce, anorgasmia 

feminina, infertilidade sem causa orgânica, dispareunia, síndromes alérgicas sem 

etiologia, todo tipo de afecções alérgicas como o eczema do adulto e do recém-

nascido, a urticária e a bronquite asmática, afecções gastroenterológicas como a 

gastrite nervosa, a retocolite ulcerativa e a doença de Kron, o lúpus eritematoso e 

sua morbidade, todos os tipos de câncer, etc. 

Sobre isto nós, analistas, não temos uma palavra ab initio mas, diante de 

sintomas analíticos destas mesmas pessoas que tomamos em análise e alguns de 

nós nos deparamos com a remissão de doenças psicossomáticas. Do ponto de vista 

teórico, os trabalhos consultados, a experiência clínica, a análise pessoal e a 

contingência pessoal da doença psicossomática apontam para a questão da 

excitação do órgão e o acúmulo excitatório ou a não-descarga excitatória que estão 

sempre presentes. Pela ocorrência extremamente precoce destas excitações, ainda 

antes do empoderamento da palavra, não é permitida a representação de objetos e 

coisas uma vez que a palavra é sempre uma descarga libidinal, um alívio. 

A catexização do(s) órgão(s) ou do sistema, petrifica o ego corporal como 

nos ensina Miller de Paiva. Provavelmente acontecimentos psico-físicos tardios 

acionariam experiência extremamente precoces na articulação dos três registros 

(real, simbólico e imaginário)22. Desencadeando de novo o processo do adoecer, 

num do processo de repetição, característico nas neuroses.23  

Pessoalmente, sofri na infância mais precoce um quadro de diarreia por 

intolerância ao leite materno e ao de vaca e, segundo meus pais, quase não 

sobrevivi ao quadro. Posteriormente, aos 42 anos de idade, o quadro se repetiu com 

a mesma violência e intensidade. Perdi quase 20 quilos e o processo psicanalítico 

que atravessava foi o único tratamento. Sobrevivi. 
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A morte está marcada no corpo, é condição de todo ser vivo. A morte por 

„envelhecimento‟, e não de doença, talvez indique que seja o natural e que não 

tenha havido uma excitação do órgão acima do necessário para o exercício das 

funções fisiológicas naquele indivíduo. 

A psicanálise psicossomática não está teorizada estruturalmente. Seu 

conjunto teórico não nos ajuda a explicar por que em alguns casos há cura, em 

outros o paciente convive cronicamente com a doença e em outros ocorre a morte. 

Pouco está dito ou nada sobre como conduzir a análise do paciente psicossomático. 

Por fim, fica posto um grande desafio psicanalítico: o que a Psicanálise 

ainda pode dizer sobre a questão?  
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