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AISENSTEIN, M.; FINE, A.; PRAGIER, G. (orgs.). Hipocon-
dria. São Paulo: Escuta, 2002. 208 p. ISBN 85-7137-192-X.

A feliz iniciativa da Editora Escuta em
lançar o livro Hipocondria oferece ao

leitor o privilégio de poder desfrutar da lei-
tura de artigos de rara sensibilidade teóri-
ca e profundo vigor criativo acerca de um
tema considerado tão árido no cenário do
saber psicanalítico.

O livro é uma coletânea de artigos tra-
duzidos das “Monographies de la Revue
Française de Psychanalyse”, sob o título ori-
ginal “l´Hypocondrie” e inclui também o
precioso trabalho da brasileira Maria Hele-
na Fernandes: “A hipocondria do sonho e o
silêncio dos órgãos: o corpo na clínica psica-
nalítica”, apresentado – e também elogiado
– em território francês, no I Encontro Inter-
nacional dos Estados Gerais da Psicanálise,
em Paris, no ano de 2000.

A seqüência dos textos ao longo do li-
vro possibilita ao leitor descortinar o tema
de maneira gradativa. Parte da articulação
entre a Psicanálise e a Psiquiatria faz um
passeio histórico pelo continente da hipo-
condria em Freud e autores pós-freudianos;
introduz questões metapsicológicas ao qua-
dro psicopatológico; acresce ao saber psi-
canalítico os conhecimentos da etnopsiqui-
atria; e, por fim, contrapõe a hipocondria
do sonho ao silêncio dos órgãos.

Algumas idéias centrais caminham ao
longo dos nove artigos que compõem a cole-
tânea, expressas em acordo com a singulari-
dade de cada autor. A angústia hipocondría-
ca situada tanto no campo da neurose quan-
to da psicose, as equações paranóia/hipocon-

dria x melancolia/hipocondria e o contínuo
dispêndio de energia do psicanalista para tra-
tar esse tipo de paciente, que não se adapta
a um modelo de cura tradicional, são algu-
mas das questões tratadas ao longo dos arti-
gos. Alguns autores, por sua vez, introduzem
a ampliação de conceitos que foram anunci-
ados por Freud, mas não tiveram o devido
tempo de serem aprofundados por ele. Entre
estes, podemos citar a proximidade entre hi-
pocondria e somatização, a importância do
núcleo masoquista primário na hipocondria
interrogado por Fine, Gibeault e Pragier e o
aprofundamento teórico sobre a hipocondria
do sonho do qual nos fala Pierre Fédida e
Maria Helena Fernandes.

O primeiro artigo da coletânea “Nova
contribuição ao estudo psicanalítico da psi-
coneurose hipocondríaca” de Ângelo Hes-
nard, traz uma reflexão do autor sobre a hi-
pocondria, datada de 1929, à luz da Psiqui-
atria, Psicanálise e Filosofia. Psicanalista,
enraizado em uma tradição médica, demons-
tra como há dois tipos de estados hipocon-
dríacos: os que evoluem nas neuroses e os
que evoluem nas psicoses.

A sintomatologia clínica apresenta
uma difusão da excitação das zonas geni-
tais para todo o corpo e essencialmente
para seus órgãos internos.

No relato de dois casos clínicos o autor
cita a autopunição dos pacientes por dese-
jos sádicos dirigidos aos pais, primeiramen-
te em um quadro de neurose e, posterior-
mente, de psicose. No primeiro caso descri-
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to por ele, o paciente André operava um
deslocamento da sua erogeneidade para
funções corporais não genitais como solu-
ção para conflitos infantis decorrentes da
angústia de castração. Já em Maria, segun-
do caso relatado pelo autor, a sintomatolo-
gia hipocondríaca apresentava uma revi-
vescência regressiva maciça da situação
edípica, então atualizada pelo mecanismo
defensivo paranóico, que projetava sobre o
genitor odiado (anteriormente desejado in-
cestuosamente) a culpa pelos desejos proi-
bidos da paciente.

Além da descrição nosográfica e evolu-
tiva da hipocondria nos dois quadros clínicos
apresentados, o autor cita, com propriedade,
os sentimentos contratransferenciais que es-
tes pacientes provocam no analista ao apre-
sentarem uma transferência de cunho fran-
camente negativo. Este fenômeno clínico
transferencial de difícil manejo estará pre-
sente ao longo dos artigos do livro, com des-
taque maior ou menor de cada autor.

Collete Guedeney e Catherine Weis-
brot, em “A história da hipocondria”, reca-
pitulam inicialmente os usos da palavra
hipocondria desde os primórdios da histó-
ria da medicina hipocrática. Definida por
Hipócrates e Galiano como uma entidade
mórbida, alia uma lesão visceral específica
a uma psíquica, causada pela tristeza e te-
mor permanentes. Nos escritos hipocráticos,
aparecia intimamente ligada à melancolia,
vindo a se aproximar da histeria, da neuras-
tenia e do delírio apenas no século XIX.

Ao longo dos anos será vista como
doença que atinge o corpo e a alma, por-
tanto interessando desde o início a médi-
cos e filósofos, que tinham por objetivo res-
gatar no doente a eutimia, na qual alma e
corpo estariam em paz e harmonia, em
contraposição à tristeza de existir, tão típi-
ca da hipocondria.

A medicina antiga interessava-se pela
dupla vertente física e moral da hipocondria

e a filosofia pela tormenta de uma alma em
dor. Já a religião compreendia o fenômeno
hipocondríaco como uma “vitória do diabo”.

As autoras retratam o percurso das
descobertas sobre a hipocondria desde os
primórdios até os dias atuais: na Medicina,
na Filosofia, na Religião e no senso comum.
Concluem, ao final do artigo, que foi a pró-
pria Medicina, na obrigação de se especi-
alizar, devido à necessidade cada vez mais
premente de diagnósticos apurados, que
acabou por contribuir para a separação en-
tre corpo e alma. Assim, na contempora-
neidade, vivemos um momento em que o
discurso médico e o hipocondríaco passam
a se chocar, como se falassem duas línguas
incomunicáveis. Na atualidade, o médico,
sob uma ótica positivista, por meio de um
uso cada vez maior de exames, incentiva o
hipocondríaco a falar de seus órgãos, en-
quanto o doente deseja apenas falar a sua
própria teoria. “O hipocondríaco colocará em
xeque, a cada vez, as ideologias explícitas
ou implícitas que habitam ao longo dos sé-
culos todos os modelos médicos” (p. 55).

O texto de Alain Fine, “Figuras psica-
nalíticas da hipocondria: um ensaio de revi-
são”, percorrerá um rico percurso desde
Freud até os autores contemporâneos. Abor-
da inicialmente os mecanismos que Freud
supôs estarem presentes na hipocondria,
passando então a apresentar as contribui-
ções psicanalíticas dos pós-freudianos.

Demonstra como, apesar de Freud se
preocupar desde cedo com o fenômeno hi-
pocondríaco, nunca lhe dedicou um capí-
tulo especial. Em um primeiro tempo de sua
elaboração teórica, em 1893, situa-a entre
as neuroses atuais, classificando-a como
um sintoma crônico da neurose de angús-
tia. Apenas em 1914, em O narcisismo: uma
introdução, faz da hipocondria um primei-
ro tempo do delírio e a liga às patologias
narcísicas relativas ao corpo, aproximan-
do-a das psicoses.
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Autores contemporâneos passaram a
associar a hipocondria ao masoquismo eró-
geno, a partir da introdução do conceito de
pulsão de morte, em uma reformulação teó-
rica que não fora possível a Freud realizar.

Tausk, Jeanneau, Ferenczi, Schilder e
Federn trazem contribuições mais recentes
significativas ao tema. É, contudo, Melanie
Klein e seus seguidores que apresentarão
uma grade conceitual mais sistematizada,
diminuindo a importância, na hipocondria,
da falha narcísica frente à relação de obje-
to hiper-precoce. Enfatizam o papel da
pulsão de morte e da projeção do sadismo
sobre os objetos seguidos de introjeção.

O autor cita com propriedade a impor-
tância da contribuição de Pierre Fédida ao
tema ao abordar o papel da relação mãe/
bebê encenada no corpo do paciente hipo-
condríaco. O corpo que sofre é resultado
da identificação de si ao objeto perdido da
mãe. “Toda falta produz uma ferida narcí-
sica. Havendo carência da função paterna,
o recém-nascido estaria como que crava-
do, sem auxílio, no buraco da depressão
materna. É neste momento que o sujeito
se constitui, potencialmente, como corpo
que sofre, corpo doente, corpo que sofre da
mãe” (p. 75).

A contribuição da escola lacaniana tam-
bém é trazida pelo autor ao enfatizar o pro-
cesso de desmetaforização na hipocondria.
Sobre o hipocondríaco, cita: “É no dia em que
eles estão junto ao muro, dia em que é no
nível simbólico que eles devem assumir sua
posição fálica, que se produziria este mal-es-
tar, este momento fecundo que os exclui do
mundo de seus desejos, das palavras de seus
desejos” (p. 76).

Em “Questões metapsicológicas da hi-
pocondria”, Georges Pragier enfatiza o de-
safio permanente que o doente hipocondrí-
aco constitui para o psicanalista, por esses
pacientes buscarem preferencialmente uma
resposta médica para o sofrimento experi-

mentado em seus corpos. Por seu corpo do-
lorido assumir o lugar do objeto mau, cuja
perda o paciente recusa, este colocará in-
sistentemente o médico ou o analista no lu-
gar de testemunha desta frustração que o
protege das relações objetais. A mensagem
emitida pelo órgão dolorido, no hipocondrí-
aco não tem alcance simbólico, diferente-
mente do histérico.

Desenvolve suas idéias demonstrando
como o mecanismo projetivo hipocondríaco
volta-se para os limites do próprio eu. O ob-
jeto atacado pelo ódio, inicialmente clivado,
seria projetado sobre o corpo. A hipocondria
seria, assim, uma defesa contra o retorno
das angústias depressivas e persecutórias,
podendo chegar a uma psicose.

O ponto inicial abordado por Marília
Aisenstein, em “Entre psique e soma: a hi-
pocondria”, toca no que há de mais parti-
cular na contribuição da Psicanálise ao es-
tudo da hipocondria. Demonstra como o
conceito de dualismo pulsional freudiano
explica a contradição dos investimentos
conflitantes das duas ordens de pulsões,
proporcionando uma outra ótica para a
questão do dualismo psique-soma, tão par-
ticular da hipocondria.

A seguir, situa a hipocondria como
uma terceira neurose atual, defendendo a
existência de um núcleo hipocondríaco em
qualquer organização psicopatológica.
Acrescenta que, a partir de 1914, com a
introdução do conceito de narcisismo, em
Freud, passa a ser possível situar a angús-
tia hipocondríaca como um protótipo da
angústia narcísica.

A autora também se situa entre aque-
les que acreditam na existência de um com-
ponente sadomasoquista e de dessimboli-
zação presente nestas afecções. “A língua
parece pobre demais para descrever sen-
sações únicas, incomunicáveis” (p. 105).

Alain Gibeault, em “A solução hipocon-
dríaca”, tem como objetivo enfatizar a dimen-
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são metapsicológica da hipocondria como
angústia. A dimensão econômica no sofri-
mento hipocondríaco é uma das contribuições
mais significativas no texto de Alain Gibeault.
Segundo ele, “a hipocondria mostra que é
importante distinguir entre desprazer e dor.
Parece-nos assim que a angústia hipocondrí-
aca corresponde a um investimento sufici-
ente do desprazer que impede a organização
de um adiamento na satisfação, daí o supe-
rinvestimento na dor em sua dimensão a-his-
tórica” (p. 116). Acredita que a saída hipo-
condríaca assume o valor de solução dinâmi-
ca que, mesmo no desinvestimento do obje-
to, mantém um mínimo de investimento ob-
jetal, o que abre caminho para um possível
futuro reinvestimento de objeto.

A auto-observação hipocondríaca é
uma “quase-reflexão” do corpo, conforme
assinala Merleau-Ponty. Contudo, mantém
uma distância entre o corpo que sente e o
corpo sensível, sem que seja, no entanto, um
vazio. Desta forma, demonstra a importân-
cia de um superinvestimento necessário do
corpo na psique para que seja possível o re-
conhecimento da alteridade do objeto em
seu corpo sexuado.

Um dos aspectos mais interessantes
abordado por Pierre Fédida em seu artigo
“O hipocondríaco médico”, aborda o que
está latente na expressão da queixa hipo-
condríaca e a conseqüente dificuldade do
analista em manejar este fenômeno, sem
deixar, contudo, de apontar uma saída para
os impasses que inevitavelmente se apre-
sentam nessas análises. Para ele, o órgão
hipocondríaco representa um ancestral au-
sente, cujo luto o paciente não conseguiu
concluir, sendo eternamente rememorado
por meio da dor somática. Portanto, o cor-
po do analista desempenhará um papel cru-
cial na condução dessas análises, o qual terá
uma função especular e simultânea de abrir
ao paciente a possibilidade de reconstru-
ção de um sonho que o coloque protegido

de seus temores. O trabalho de análise nes-
ses pacientes consistiria em transformar a
“paixão de um luto que jamais termina”,
cravado na dor corporal, em finalização de
um luto normal, pois o órgão doloroso do
hipocondríaco desempenha o papel alucina-
tório de um suporte transferencial que faz
alusão a um morto.

O texto “O corpo como modalidade de
inscrição psíquica e cultural: elementos de
análise etnopsicanalítica”, de Marie-Roso
Moro é um rico relato de um trabalho reali-
zado com um paciente imigrante, de nome
Tahar, em um local de trabalho onde atu-
am profissionais de distintas nacionalida-
des. Esta sistemática de trabalho se sus-
tenta na hipótese de que o acontecimento
migratório é um fenômeno que precisa ser
compreendido não apenas em sua nature-
za individual, mas também abarcado em
sua dimensão sócio-cultural, pois a migra-
ção acarreta em si uma ruptura no nível do
quadro cultural internalizado do paciente.

É extremamente instigante acompanhar,
ao longo do texto, a evolução terapêutica de
Tahar e é interessante perceber como o en-
quadre terapêutico sustentado por um tra-
balho de etnopsiquiatria pode contribuir so-
bremaneira na elaboração da lógica comple-
xa que dá sentido à desordem do paciente,
partindo do nível cultural para se chegar ao
nível individual.

O texto de Maria Helena Fernandes “A
hipocondria do sonho e o silêncio dos ór-
gãos: o corpo na clínica psicanalítica”, traz
uma contribuição de suma importância ao
destacar a re-apropriação que urge à Psi-
canálise fazer do corpo como objeto de es-
tudo e de trabalho, o qual fora deixado por
algum tempo em segundo. Se ao psicana-
lista não interessa o corpo biológico como
tal, este não pode, por outro lado, se furtar
a acolhê-lo na sua escuta – ou seja, ao psi-
canalista deve interessar o “corpo psicana-
lítico”. Partindo desta premissa, desenvol-
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ve um belo trabalho, apoiado na crença da
necessidade de resgate das vias que Freud
teria aberto para explorar as relações en-
tre o corpo e o inconsciente.

A idéia principal desenvolvida pela
autora demonstra como, durante o sono, o
sonho – via régia de acesso ao inconscien-
te – poderia amplificar as sensações corpo-
rais mínimas. Freud, ao qualificar o sonho
como hipocondríaco, abre uma via de es-
cuta para o interior corporal. Este fenôme-
no de “hipocondria do sonho” está ancora-
do em algum tipo de erogeneidade, ainda
que sustentado por um investimento nar-
císico. Em contraposição, o fenômeno do
“silêncio dos órgãos” – bem mais grave –
denuncia, de alguma forma, uma falência
da erogeneidade e, por conseguinte, da
autopercepção. Neste último, observamos
o desenvolvimento de algumas doenças
somáticas graves, sem nenhum sintoma
visível ou doloroso.

O trabalho da autora é concluído com
um parágrafo que nos faz refletir sobre a
infinita capacidade de recriação do ser hu-
mano, crença que a Psicanálise nunca pode

perder de vista, por ser esta não apenas um
método de investigação do inconsciente
mas, sobretudo, uma proposta de alívio ao
sofrimento humano: “Reinventando a tra-
ma da linguagem, a situação analítica pode
permitir a emergência de um corpo que
encontra, na experiência engendrada pela
escuta, a possibilidade de existir enquanto
objeto psíquico” (p. 192).

Cabe a nós, como psicanalistas, encon-
trar formas cada vez mais criativas para
saída dos impasses que se apresentam nas
análises de difícil condução. O paciente hi-
pocondríaco, por operar no limite entre
mente e corpo, lança-nos um constante
desafio a reinventar nossa técnica psica-
nalítica.

A produção escrita será sempre uma
via privilegiada de elaboração da constru-
ção permanente, que cabe a nós realizar
do nosso ofício de psicanalisar.
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