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A Psicossomática Psicanalítica baseia-se na "insuspeitada relação entre o psíquico e o somático" 

(Ferraz, 1997). Embora não tendo sido uma preocupação do fundador da Psicanálise, alguns conceitos 

fundamentais da mesma foram estabelecidos por Freud num percurso que partiu de questões que, de 

certa forma, foram revelando as possíveis relações entre o psíquico e o somático. Assim ocorreu com 

os «Estudos sobre Histeria», que culminou no entendimento da mesma enquanto uma formação 

sintomática não relacionada à processos da ordem do anátomo-fisiológico, mas da ordem das 

representações psíquicas de desejos inconscientes do sujeito, através de distúrbios somáticos. O 

sintoma na histeria seria da ordem do recalcado, seus substitutos e suas metáforas. A relação entre 

psíquico e somático é também abordada ao ser formulado o conceito de pulsão, que ocupa posição 

central na metapsicologia. Segundo Freud a pulsão é resultado do trabalho do aparelho psíquico com o 

fim de dominar as excitações provenientes de uma necessidade instintiva, estabelecendo conexões 

associativas, deslocando o instinto para a ordem da representação catexizada, ficando a pulsão no 

limite entre o somático e o psíquico. Assim a pulsão resulta de uma articulação entre um processo 

qualitativo, a representação (Vorstelung) com um quantitativo, o energético (das Bezets). Afirma Freud 

sobre a questão: "pulsão é um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, ou ainda, é um 

representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente" 

(Freud, 1915). 

Com os desenvolvimentos posteriores, a Psicanálise passou a ser utilizada na abordagem terapêutica 

de pacientes somáticos, ganhando aí importância cada vez maior, e estabelecendo as bases 

conceituais da Psicossomática Psicanalítica. Hoje é bem clara a idéia de que o fenômeno 

psicossomático deve ser entendido a partir de uma conceituação própria, separando-o de outros 

processos psicopatológicos tais como os processos neuróticos e psicóticos. Assim o fenômeno 

psicossomático seria uma disfunção do corpo biológico em função de processos vividos pelo sujeito na 

passagem do corpo biológico para outra ordem, a ordem pulsional, na qual a instintividade é substituída 

pela erogeneidade. Nesse processo ocupa papel central o desenvolvimento da linguagem. Para Kreisler 

(1981) "na histeria o corpo fala; na clínica psicossomática o corpo sofre... na histeria o distúrbio não tem 

nenhuma realidade fisiopatológica e anatômica". Com essa afirmativa, Kreisler destaca o aspecto 

dramático e repetitivo da psicossomática. O corpo sofre exatamente porque não fala, não existindo um 

conflito que encontra expressão deslocada ou condensada no sintoma. A excitação somática perde sua 

articulação com a rede simbólica e cria condições para emergência de distúrbios somáticos. 

O ser humano é, nesse aspecto, singular e ocupa uma posição diferente de todos outros seres vivos, 

pois a linguagem é a fronteira que o separa das leis da natureza e o coloca na ordem do pulsional.  

A principal função do aparelho psíquico é exatamente transformar as excitações em representações. 

Hoje sabemos, a partir de inegáveis constatações, que as excitações somáticas necessitam do apoio do 
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aparelho psíquico, o aparelho de linguagem, para terem um funcionamento integrado, harmônico e 

sintônico. Nos desequilíbrios do funcionamento fisiológico sempre estão implicados desequilíbrios entre 

pulsão de vida e pulsão de morte. O homem é portanto pulsional e isto tem profunda implicação na sua 

fisiologia e na sua organização biológica, sendo esse aspecto um dos pilares conceituais da 

psicossomática.  

Os trabalhos de Marty vão substituir o dualismo implícito no termo "psicossomática", por um outro par 

dialético, a pulsão de vida e pulsão de morte, e os movimentos constitutivos do sujeito. No constante 

jogo entre vida e morte a Psicossomática Psicanalítica vem constatando, de forma inequívoca que, para 

o ser humano, vida é movimento e linguagem. 

A psicossomática da criança ocupa nesse cenário um duplo papel,  contribuindo para a psicossomática 

e para a própria psicanálise da criança. Essa dupla contribuição é mais evidenciada quando enfocamos 

a dimensão genética do aparelho psíquico e será sobre este aspecto que iremos nortear o presente 

texto. 

Na Metapsicologia a dimensão genética vem somar-se às dimensões econômica, tópica e dinâmica 

(Freud, 1920).  

O ponto de vista genético ocupa-se da questão "como se forma a mente", que de certa forma vem 

complementar o "como funciona a mente". Di Loreto (1997), afirma que o aspecto genético está 

preocupado com formulações teóricas que visam enriquecer as teorias do desenvolvimento psíquico 

humano e suas etapas organizativas. Pode-se, também, vê-lo através das etapas da organização dos 

sistemas vitais e suas adaptações frente aos desafios encontrados. Segundo o mesmo autor, o ponto 

de vista genético é marcado pela história e pela estória de cada ser humano, existindo aí um acontecer 

vivenciado que vai marcar o sujeito de forma muito mais intensa do que seus patrimônios genéticos, 

principalmente em se tratando de aparelho psíquico.  

O desenvolvimento da criança é caracterizado por etapas, posições e organizações subjetivas que 

resultam de um processo de articulação, ponto a ponto, do psico-soma. Cada função somática, 

principalmente as ligadas aos comportamentos que garantem a sobrevivência do bebê humano, vai 

sendo articulada à rede simbólica, segundo Winnicott (1994), resultando na constituição de um "self", 

integrado e reconhecido. O desenvolvimento do "self" necessita de uma "função materna" sintonizada 

com as características singulares de cada bebê. A maternagem intrusiva ou desvinculada das 

particularidades do bebê cria neste uma necessidade de usar a sua organização mental para defender-

se, o que, por si só, já significa um desvio da mente para funções que deveriam ser garantidas pelo 

outro.  

O aspecto genético do aparelho psíquico sempre constituiu uma preocupação em Psicanálise. Em seus 

estudos sobre a histeria, Freud descobre a importância das vivências da infância e os modos subjetivos 

de inscrição das mesmas no psiquismo, destacando o impacto destas inscrições na constituição do 

sujeito. O conceito de inconsciente está profundamente associado ao ponto de vista genético. Sobre 

esse aspecto Tanis (1996) afirma que "abordar a obra de Freud desde o vértice da memória e da 

temporalidade, recolocando o problema da história da psicanálise, nos traz importantes contribuições 
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para compreender a posição do infantil". O infantil então seria a marcação mnêmica das vivências e sua 

evocação em um tempo posterior, ou seja, o inconsciente estruturado e atemporal. 

A psicossomática da criança, posteriormente, através dos trabalhos de Kreisler, Fain e Debray vem 

evidenciar a importância das vivências infantis na organização psicossomática do sujeito, confirmando a 

importância das marcas mnêmicas destas vivências.  

Mas de qual infantil psicanalítico estamos falando? E de que modo o psiquismo registra as vivências e 

ao mesmo tempo vai se constituindo? Como opera a memória destes registros na idade adulta? Como 

se dá a ocorrência de falhas nestes registros, às quais se relacionariam às somatizações? E como o 

registro passado se reatualiza no presente? 

P. Marty (1993) foi pioneiro ao apontar que muitas respostas para as questões da psicossomática 

poderiam ser encontradas a partir das experiências adquiridas na abordagem terapêutica com crianças 

e bebês que sofrem de distúrbios somáticos crônicos. 

Ao falar sobre a origem das estruturas de personalidade vulneráveis às somatizações, Marty aponta 

para esse aspecto da psicossomática, afirmando que a origem das mesmas pode ser encontrada nos 

estudos da organização psíquica em etapas pré-edípicas da constituição psíquica do sujeito, 

principalmente no estudo com crianças e mais precisamente no estudo com os bebês. 

A "ciência dos bebês" é recente e constitui-se num campo de contribuições a partir dos estudos 

indiretos, através de psicoterapias com adultos e crianças e estudos diretos, através das observações e 

psicoterapias conjuntas pais-mães-bebês. Debray (1988) afirma que o acompanhamento da 

organização psicossomática de crianças através das terapias conjuntas é uma experiência fundamental 

para a verificação dos conceitos básicos da psicossomática, para formulações de outros conceitos e 

para intervenções neste acontecer vivo da psicogênese. 

A Psicossomática da criança pode ter seu marco histórico com os trabalhos de René Spitz sobre a 

relação objetal e seus impactos no funcionamento fisiológico da criança. Já discutimos no texto sobre a 

"Psicossomática e o infantil..." (Ranña, 1997) aspectos relacionados a este ponto. Aqui vamos enfatizar 

que os estudos iniciais de Spitz poderiam ser colocados como os estudos da ausência da Função 

Materna Primária e suas repercussões psicossomáticas. 

Com Léon Kreisler e os estudos sobre a asma do bebê e de crianças, revisados por Castro (1997), 

vamos encontrar o par dialético presença-ausência, destacando a importância psicopatológica do 

oposto ao que Spitz primeiramente enfocou: as conseqüências da super presença, da presença maciça 

na organização psicossomática do bebê. Pode-se dizer que os estudos de Spitz destacaram a 

importância da privação e da díade mãe-bebê na gênese do aparelho psíquico. Posteriormente, os 

estudos de Kreisler vão destacar a importância da alternância presença-ausência e da tríade pai-mãe-

bebê. Entre um autor e outro vão ficando mais claras as formulações dos conceitos da psicanálise da 

criança no aspecto genético, destacando o papel do par presença-ausência e da "função paterna". 

Nesse ponto destaca-se a incrível capacidade de síntese de Winnicott, na sua paradigmática afirmação 

de que a "função materna deve ser apenas suficientemente boa", querendo mostrar o papel do espaço 

transicional no desenvolvimento da autonomia psíquica da criança. A função paterna é assim associada 

à instituição da falta e do corte subjetivo nas fantasias de completude absoluta da relação dual, próprias 



xii Psicossoma II – Psicossomática psicanalítica. 

 
do narcisismo primário e das etapas de dependência absoluta do outro. O processo de autonomia 

psíquica é então valorizado. 

Retomando os conceitos freudianos vamos destacar outra formulação teórica de grande relevância para 

a psicogênese, que se refere aos conceitos de pulsão de morte e da compulsão à repetição. Até o 

surgimento dessas noções a metapsicologia estava alicerçada no Princípio do Prazer, o qual 

estabelecia que o aparelho psíquico tende ao ponto mínimo de tensão, descarregando o excesso de 

tensão nele presente, provenientes das excitações, através dos eixos viscerais e musculares ou através 

das representações psíquicas. Assim a mente, através de suas representações ou traços mnêmicos, vai 

dar um destino mental para excitações que não encontram de imediato uma satisfação. Em "Mais além 

do princípio do prazer", Freud (1920), estudando os sonhos traumáticos, os jogos infantis e a 

compulsão à repetição, os quais seriam formações psíquicas que não resultam em satisfação, afirma 

que as excitações também se organizam em formações psíquicas mais primitivas do que as da 

realização alucinatória, que exigiria um certo grau de organização psíquica, mas também através de 

uma repetição compulsiva. O conceito de pulsão de morte, então formulado, diz que a excitação não 

segue o caminho de uma realização de desejo, devolvendo ao sujeito um estado ideal de tensão no 

aparelho psíquico, mas a excitação é retida num circuito fechado, repetitivo, como que esperando por 

um momento mais propício para movimentos progressivos. 

No livro "A criança e seu corpo", Soulé (1981) retoma esses conceitos da Psicanálise ao discutir as 

origens do fenômeno psicossomático a partir do conceito de pulsão de morte. Teorizando sobre as 

"cólicas dos bebês", ou sobre o merecismo, duas situações clinicas pertinentes para o estudo da 

psicossomática, afirma que a descarga da excitação num sistema fisiológico, como o gastrointestinal,  

representa uma forma de circulação da excitação, em um aparelho psíquico ainda pobre em 

representações. Da mesma forma, fala Soulé do pesadelo, uma formação evolutivamente relacionada 

com o sonho, porém mais primitiva, exatamente por ter poucos conteúdos simbólicos e grandes 

demandas econômicas, funcionando como um mecanismo de alivio, importante para o equilíbrio 

psicossomático. Castro discute essas questões ao escrever sobre os distúrbios do sono, em outro 

capitulo deste livro1.  

Em outro momento os autores de "A criança e seu corpo" retomam essa questão ao discutirem o 

narcisismo, o que também abordamos no texto "Psicossomática e o infantil..." (Ranña, 1997). 

Outro ponto importante para a psicogênese é destacado por Winnicott (1978) ao estudar o brincar e seu 

papel na organização psíquica da criança. Afirma esse autor que não podemos entender a fantasia 

apenas como realização alucinatória de desejos ou como forma de enfrentar ou defender-se de uma 

realidade traumática, mas também como um forma de estabelecer relações criativas com o mundo 

externo. Entendemos que com essa afirmativa o autor traz para o campo da psicogênese o brincar 

como tendo importância em si mesmo, não só como um meio. "A fantasia é mais primária que a 

realidade e o enriquecimento da fantasia com riquezas do mundo depende da experiência da ilusão" 

(Winnicott, 1945). Destacamos então a importância do ambiente e do brincar na psicogênese.  

                                                 
1 Ver  capítulo 10. 
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Ficam assim destacados os destinos da excitação através da realização alucinatória, da atividade lúdica 

da criança e da compulsão a repetição. Do intrincamento entre esses três processos vai se organizando 

o aparelho psíquico. 

 

Psicossomática e relação médico-paciente 

Soulé (1981) em "A criança e seu corpo" demonstra que "cada distúrbio funcional do bebê apresenta-se 

como um sintoma que trai uma doença, ou uma síndrome, devida a uma disfunção no âmbito de uma 

entidade mais complexa: a díade estruturada progressivamente pela relação mãe-criança"; com essa 

afirmativa, o autor opera um deslocamento na concepção biomédica dos distúrbios funcionais do bebê, 

colocando o foco na relação mãe-criança. A importância científica desse deslocamento é fundamental e 

ousada. 

Para Soulé "todo sintoma é um compromisso que permite um equilíbrio, mas também é uma expressão 

de um apelo», um apelo sem linguagem, da ordem do grito, ou do gesto. Dessa forma podemos 

entender que o fenômeno psicossomático é um aspecto de uma estrutura que engloba o corpo do 

sujeito, sua história e estória e o contexto de relações atuais. Por que um sujeito passaria a utilizar 

distúrbios somáticos para sinalizar desequilíbrios nesse sistema? Os desequilíbrios que se utilizam 

desse sistema de expressão teriam alguma especificidade em relação aos desequilíbrios que se 

expressam por um sistema de sinalização neurótico ou psicótico? 

Winnicott (1994) escrevendo sobre os "Transtornos Psicossomáticos" tem posições concordantes com 

as de Soulé. Afirma que a palavra "psicossomático" é necessária porque é apropriada para definir 

certos estados clínicos singulares. Para ele o profissional psicossomático "orgulha-se de sua 

capacidade de cavalgar dois animais, com um pé em cada uma das selas e ambas as rédeas em suas 

hábeis mãos". Sabemos que Winnicott teve sua vida profissional marcada pelo exercício simultâneo da 

Psicanálise e da Pediatria, simultaneidade da qual nunca abriu mão. Entendemos que com essas 

afirmações Winnicott quis salientar a natureza interdisciplinar da psicossomática, indo mais 

profundamente na questão ao dizer que "a enfermidade no transtorno psicossomático não é a patologia 

somática (colite, asma, eczema crônico, etc.) mas a persistência de uma cisão na organização do ego 

do paciente". Para ele existe um psiquismo e um soma, que devem ser articulados através da função 

materna, constituindo o "self", como já afirmamos anteriormente. A cisão de que fala acima seria uma 

falha neste processo, permanecendo o "psicossoma" como um psico-soma, ou seja, o problema estaria 

na ausência do elemento de ligação. Pode-se dizer que existem estados em que o psicossoma funciona 

como um psico-soma e aí está o problema. Sobre essas concepções de Winnicott, Gurfinkel escreve 

em outro capitulo deste livro2.  

Essa dissociação funciona como uma defesa poderosa, afirma Winnicott, constituindo-se num equilíbrio, 

que oferece, nas tentativas terapêuticas em deslocá-lo, resistências talvez maiores do que as 

encontradas no trabalho terapêutico com as neuroses, sendo freqüentes os fracassos nessas 

                                                 
2 Ver capítulo 6. 
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experiências terapêuticas. O paciente orgânico apresenta uma qualidade particular de resistência e, 

portanto, demanda um trabalho também particular com a transferência.  

Aqui vamos encontrar outra especificidade em psicossomática, destacadas por Winnicott e Kreisler, que 

se relaciona com a relação do paciente com o médico e a sua posição subjetiva. Os médicos, com 

freqüência, também vivem uma cisão epistemológica, não sendo capazes de considerar os dois 

aspectos implicados nos estados clínicos, criando uma separação entre o psiquismo e o somático, 

desconsiderando a intricação aí existente. Kreisler (1992) acha indispensável que a clínica 

psicossomática seja exercida conjuntamente por psicanalistas e médicos com um certa empatia, ou até 

mesmo, com uma disposição científica e afetiva para os conceitos psicanalíticos. Nesse sentido é 

importante salientar que, da mesma forma que o entendimento de um transtorno somático de um adulto 

ou de uma criança deve ser buscado a partir do estudo clínico da história de suas relações objetais, o 

que implica numa grande importância dos aspectos genéticos na constituição do sujeito psíquico em 

questão, da mesma forma, devemos incluir no estudo dos transtornos psicossomáticos a relação 

médico-paciente estabelecida em decorrência desses transtornos. O discurso do médico irá contribuir 

para congelar o sujeito no equilíbrio gerador de somatizações, ocorrendo uma espécie de transferência 

negativa, ao sustentar subjetivamente a cisão epistemológica entre o corpo e a mente.  

Não é sem pertinência, portanto, que o modelo biomédico deva ser criticado, pois, se por um lado a 

assistência médica é necessária e indispensável para solução de problemas do padecimento humano, 

por outro não pode fazê-lo a partir da negação do sujeito psíquico e sua singularidade subjetiva. Para 

além do corpo biológico e seus funcionamentos, existe o corpo erógeno transformado pela linguagem, o 

que torna o modelo biomédico limitado. 

É importante deixar claro aqui o indispensável papel dos clínicos somáticos na psicossomática. Além 

das intervenções terapêuticas biológicas, que são perpetradas pelos mesmos, é com o clínico somático 

que se estabelece a primeira transferência. Essa transferência é importante no processo de 

"construção" do espaço terapêutico, como afirma Debray (1988). A construção do espaço terapêutico 

em alguns casos, levaria um longo tempo, desempenhando aí papel fundamental a relação do paciente 

com seu médico, até a configuração de uma terapia propriamente dita. Mesmo no espaço terapêutico 

formal as primeiras etapas teriam como objetivo uma espécie de "holding" ou de "função materna", 

conceitos criados por Winnicott, voltados para o estado de cisão do paciente e para a relação de amor e 

ódio que o mesmo estabelece com sua doença, que em certos momentos podem assumir um colorido 

"mortífero". É nesse contexto que a ação terapêutica deve constituir-se numa espécie de "prótese 

psíquica" que integra, na transferência, aspectos frágeis, pouco desenvolvidos e fragmentados do 

paciente. Winnicott, a título de ilustração desse aspecto, fala de uma paciente que, para conter seus 

padecimentos, buscou mais de uma dezena de profissionais, desde cosmeticistas, passando pelo 

dermatologista e incluindo uma vasta lista de especialistas tais como neurologista, cardiologista e 

psiquiatra. A cada especialista cabia um papel na fragmentada personalidade do paciente. A integração 

entre essas demandas implica um deslocamento evolutivo. 
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Sucessão sindrômica. 

Compulsão à repetição e nível de simbolização 

 
As concepções na Psicanálise sobre o infantil variam entre um autor e outro. Podemos, por um lado, 

conceber um infantil desde o inicio rico em fantasias primitivas, com impulsos opostos, sentimentos de 

culpa e atitudes reparadoras, com uma vida psíquica bastante presente. Por outro lado, podemos 

também conceber o infantil inicialmente vazio, mas progressivamente estruturado pelo "banho de 

linguagem" e pelos desejos do "outro". Podemos ainda conceber  um infantil não tão autista, ou 

submetido ao desejo do outro, mas com uma busca ativa de independência psíquica, apoiado no 

espaço transicional, marcado e estruturado pelo setting e pelo brincar. O infantil também pode ser visto 

de forma atemporal, reatualizado na neurose de transferência. 

Para outros autores o mito familiar também deixa suas marcas no infantil, emergindo daí sua dimensão 

trigeracional. 

Dentro da perspectiva psicogenética, a psicossomática da criança contribui trazendo a questão de como 

e quando se organizam as tópicas freudianas. A criança, inicialmente organizaria uma primeira clivagem 

entre somático e mental. Depois o mental se clivaria em consciente - pré-consciente/inconsciente 

constituindo a primeira tópica. Num terceiro momento se estruturaria a segunda tópica com a clivagem 

em ego, id e superego. 

Não pretendemos aqui nos estendermos nessas questões, mas trazer para a discussão um aspecto 

presente no trabalho com crianças no contexto da Pediatria e da Psicanálise. Esse aspecto é o da 

sucessão sindrômica, assim definido por Kreisler, ou da série sintomática,  que consiste no fato do 

sujeito apresentar ao longo do tempo uma série de sintomas relacionados com os movimentos  

progressivos e regressivos de sua organização psíquica. Em nosso precedente trabalho (Ranña, 1997) 

já abordamos o tema da sucessão sindrômica a partir da perspectiva da organização pulsional e os 

níveis de simbolização possíveis para um psiquismo em desenvolvimento, e como estes deslocamentos 

operam no trabalho psicoterapêutico. Aqui queremos destacar o fato de que o fenômeno tem também 

um sentido de "compulsão à repetição", apontando para um jogo dialético entre saúde/doença, entre 

psíquico e somático, que em sentido mais profundo é o jogo entre vida e morte, sempre presente na 

substância viva. 

Para deixar esse aspecto mais claro vamos trazer fragmentos de um caso clínico. 

Observação clínica 

Trata-se de uma criança, que vamos chamar de Beatriz, que iniciou seus atendimentos no ambulatório 

de Pediatria com um ano e quatro meses, tendo atualmente três anos e seis meses. 

Ela vinha apresentando problemas desde o nascimento. Recusou o aleitamento materno, embora a 

mãe tivesse uma lactação adequada. "Ela fechava a boca e não mamava" ; "quando eventualmente isso 
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ocorria, vomitava em seguida". Os vômitos foram constantes e passou a apresentar crises de 

broncoespasmo (asma, bronquite). O sono sempre foi difícil, opondo-se às estratégias mais variadas de 

adormecimento, mesmo nas madrugadas. Aos 6 meses passou a recusar totalmente os alimentos, 

permanecendo apenas com as mamadeiras. Não engole semi-sólidos ou sólidos. Não morde os 

alimentos. Colocada diante da comida tem náuseas, regurgita e demonstra medo dos alimentos. Aos 8 

meses ficam evidentes as crises asmáticas, com pneumonias e otites. 

O diagnóstico principal feito no serviço de pediatria é de refluxo gastroesofágico, o que significa uma 

inversão nos movimentos fisiológicos da deglutição. No refluxo gastroesofágico várias hipóteses 

etiológicas são levantadas, porém nenhuma definitiva. Nesse caso salientamos o aspecto interessante 

da simultaneidade de sintomas marcados pela recusa e oposição, revelando a grande sintonia entre os 

sistemas viscerais e psíquicos. Os exames laboratoriais constatam uma anemia importante, que será 

conseqüência de uma deficiência de ferro, que por sua vez constitui-se num ponto obscuro da clínica 

das anorexias. Existem a esse respeito várias explicações ainda não totalmente conclusivas na 

literatura. Ao nosso ver a criança não desenvolve as formas clinicas tradicionais da retocolite ou da 

gastrite. A forma infantil dessas patologias apresenta sangramentos e distúrbios absortivos difusos por 

todo aparelho gastrointestinal, clinicamente expressando-se por uma anemia crônica. 

Nos atendimentos pediátricos e nas supervisões com a equipe de saúde mental, através de discussões 

clinicas, os aspectos subjetivos das relações do grupo familiar são estudadas. Evidencia-se uma mãe 

ansiosa, intrusiva, super-presente. Não deixa a criança para nada, "com medo dos engasgos". "Esta 

criança está me deixando neurótica". A mãe é super ligada a seu pai, o qual falecera havia pouco 

tempo. O diagnóstico de uma estrutura histérica é aventado. O bebê apresenta uma desordem 

psicossomática. 

O pai, trabalhador noturno, é pouco presente nos cuidados com o bebê. Mãe relata que com a avó, a tia 

e o pai a criança come melhor. Este relato vem acompanhado por um grande sentimento de fracasso da 

função materna. 

As orientações vão no sentido de aliviar a culpabilidade da mãe, implicar o pai nos cuidados e nos 

atendimentos junto ao ambulatório pediátrico. A mãe resolve voltar a trabalhar e deixar a criança na 

escolinha. Beatriz a esta altura tem 2 anos. 

A linguagem desenvolve-se muito e os distúrbios somáticos regridem de forma evidente. Cresce, ganha 

peso, a anemia desaparece. Os sintomas respiratórios ficam menos freqüentes. O refluxo 

gastroesofágico desaparece nos exames de controle. 

A criança é então encaminhada para o Serviço de Saúde Mental porque apresenta terrores noturnos, 

agressividade e distúrbio de comportamento na escola. À noite não dorme sem estar no meio dos pais e 

várias vezes acorda aos berros. Na escolinha fica apegada à professora, não brinca com o grupo e, se 

o faz, logo entra em conflitos agressivos, onde sempre quer ser o centro das brincadeiras. Os 

problemas somáticos, após um período de melhora, voltam a aparecer progressivamente. Além dos 

atendimentos pediátricos, propõe-se uma psicoterapia.  
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Nas sessões feitas conjuntamente com o pai, a mãe e a criança, aos 3 anos, Beatriz é vista de forma 

divergente pelos pais, que entram em confronto sobre suas representações da criança. Existem 

subjetivamente duas crianças, teimosamente disputadas pelos pais, o que é interpretado. 

A mãe descreve Beatriz como super teimosa e magoada: "Se ela diz que aqui tem uma melancia, e na 

realidade é laranja, não adianta, fica brigando, agride a mãe e diz que é melancia". As identificações e 

os jogos de domínio ficam evidentes. A mãe entra na discussão como se estivesse no papel de outra 

criança, não impõe-se como mãe. A posição de identidade com a mãe superexcita o bebê. O pai, nessa 

dinâmica, diz que não adianta discutir com Beatriz e não entra "no jogo dela". Diz a mãe: "Beatriz 

discorda comigo em tudo, menos para escolhas de músicas. Aí nosso gosto é idêntico. Ela escolhe e eu 

sempre aceito". Procura-se associar a dinâmica atual com as recusas desde o desmame com 1 mês de 

idade. 

Revela-se então uma situação de conflito caracterizada por identificações e identificações projetivas, 

marcadas por uma dinâmica de domínio e intrusão, na qual a mãe é aparentemente submetida e o bebê 

dominador. Essa dinâmica é bem destacada em casos de anorexia estudados por Debray (1988). A 

implicação do pai objetiva um corte nessa dinâmica, porém é desqualificado pela mãe que o considera 

agressivo ou enganador com a criança. A mãe resiste a entrada do terceiro e o pai hesita em assumir o 

seu papel. 

O jogo de dominador/dominado repete-se nas sessões terapêuticas subsequentes, pois apesar de ser 

evidente o interesse da criança pelo espaço e pelos brinquedos do consultório, sempre para na porta e 

diz que não vai entrar, depois entra, brinca e quando o tempo termina, diz que não vai sair.   A 

transferência revela a estrutura da conflitiva subjacente aos sintomas, talvez desde o nascimento. O 

bebê que quer dominar para não ser dominado. 

Os pontos que gostaríamos de apontar nesse caso são: 

1º A dinâmica intrusiva e o jogo de domínio ocorre, de forma surpreendente, desde o nascimento, 

através do desmame imposto pelo bebê. Lebovici (1984) procura teorizar sobre esse fenômeno, através 

do conceito de "interação fantasmática", onde o bebê já aparece como tela de projeção para os conflitos 

e desejos maternos desde o nascimento. 

2º  Por outro lado, a recusa, os vômitos, o refluxo gastroesofágico e a asma podem ser vistos como uma 

expressão comportamental e visceral de recusa à maternagem intrusiva? O fisiológico, "natural", é aqui 

subvertido pelo pulsional, marcado pela oposição frente ao ambiente.  

3º  A anorexia representa a báscula da estrutura anterior do somático para o imaginário. As 

intervenções terapêuticas no serviço de pediatria e no de saúde mental deslocam mais uma vez a 

dinâmica para o simbólico, para a linguagem, o que é conseguido também pela implicação da função 

paterna. 

4º  A anemia é uma possível conseqüência de um processo que guarda semelhanças com a gastrite e a 

retocolite dos adultos, com uma especificidade na idade pediátrica. Esse assunto é objeto de nossas 

reflexões em outros trabalhos.(Ranña, 1995, e texto inédito). 
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5º  A orientação pediátrica incluindo o pai na dinâmica desloca a estrutura do conflito, propiciando a 

subjetivação da criança fora das identificações maciças com a mãe, permitindo a simbolização dos 

conflitos, agora capturados pela linguagem, aliviando a força destrutiva das somatizações. Pode-se 

dizer que o esforço terapêutico inicial consiste em neurotizar ou re-psiquizar o conflito. 

Outro ponto importante é o papel da relação médico-paciente nos atendimentos pediátricos, que com a 

ajuda da supervisão psicanalítica, orienta as intervenções no campo subjetivo das relações familiares, 

deslocando os sintomas para a conflitiva neurótica. Esse aspecto é fundamental para a eficiência dos 

atendimentos pediátricos e para abrir a possibilidade de intervenções terapêuticas na saúde mental, 

principalmente afastando-se a criança do ponto de equilíbrio perigoso entre pulsão de vida e pulsão de 

morte em que se encontrava. 

Temos então, nesse caso, uma "sucessão sindrômica", que parte da regurgitação, da asma e das 

lesões gastrointestinais, passam para a recusa alimentar na anorexia e, posteriormente, para a 

dinâmica de domínio na relação com os pais e nas sessões terapêuticas.  

As experiências interativas entre a mãe e o bebê são vividas como se um fosse propriedade do outro, 

na ilusão de que um possa completar, ou dominar o outro, possibilitando à mãe negar sua própria 

castração ou realizar o desejo de ter o filho do avô materno, deslocando a série sintomática para uma 

conflitiva trigeracional do mito familiar. 

A série sintomática, ou a sucessão sindrômica é deslocada então para o campo inter-subjetivo. Nesses 

deslocamentos sucessivos as somatizações desaparecem ou perdem sua força destrutiva.  

Evidencia-se um entricamento entre pulsão de morte e pulsão de vida. A primeira levando à repetição e 

à desorganização psicossomática e a segunda, apesar de também ser vítima da repetição, cria 

movimentos no equilíbrio psicossomático .  

Em outras experiências terapêuticas podemos observar esses movimentos na estrutura dos indivíduos 

implicados, bem como das interações entre os mesmos, sendo esta uma contribuição da 

psicossomática para a psicoterapia em geral. Vemos assim no fenômeno da repetição, anteriormente 

formulado, o infantil, ou a estrutura anterior presente, com uma metáfora, na estrutura atual. O 

determinismo existente nesse processo dialetiza com as possibilidades de renovação, mas dentro de 

determinados limites. Por mais que admitamos a infinita plasticidade psíquica e seu potencial 

renovador, as marcas primitivas, em certos casos, bem como a compulsão repetitiva, assumem um 

caráter fortíssimo e às vezes eterno, encontrando um certo abrandamento apenas na báscula para 

outra instância na ordem do imaginário ou do simbólico, destacando a importância da sucessão 

sindrômica. 

Pensamos aqui nos casos de anorexia primária, que se perpetuam em dificuldades escolares, ou outras 

dificuldades em função de uma tendência à recusa "do que vem do outro", transferindo para situações 

de aprendizagem a estrutura da relação objetal primitiva. Outra sucessão da anorexia é a tendência a 

recusar e opor-se às novas idéias e concepções, questão muito presente nas relações sociais dos 

meios acadêmicos. Não seriam então essas marcas constitutivas e o apego narcísico às próprias 

concepções científicas, que nos levariam a posições "anoréxicas" e "regurgitantes" frente a eterna 

renovação e evolução das concepções científicas? 
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Para concluir gostaríamos de citar Rosine Debray: 

"Toda relação dual ulterior despertará o traço deste fracasso inicial e produzirá uma rejeição profunda, 

num movimento inconsciente onde a compulsão de repetição está em seu ápice. Assim, inúmeros 

bloqueios, recusas e fracassos nas aprendizagens escolares de base não tem outra origem senão esta" 

(p. 150). 
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