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Sofrimento e dor no feminino.

Fibromialgia: uma síndrome dolorosa1

Adriana Campos de Cerqueira Leite

Mário Eduardo Costa Pereira

Resumo

O artigo trata da dor dramatizada e desacreditada da histérica por um lado, e por outro
da dor intrigante das portadoras da fibromialgia, síndrome dolorosa, cuja população
afetada é composta sobretudo por mulheres. A escuta psicanalítica de portadoras da
síndrome da fibromialgia sugere um bloqueio na passagem entre corpo e psique, entre
investimento narcísico e objetal. Para que a dor possa mover-se, transformando gemidos
em palavras, é preciso aproximar-se do seu núcleo, “a memória da dor”, permitindo que
a paciente compartilhe suas memórias, aliviando, com sorte, o tormento que ecoa ampli-
ficado em seu retraimento narcísico.

Unitermos

Dor; histeria; fibromialgia; feminino; sofrimento.

ste artigo pretende fazer uma primeira aproximação, sob o vértice da
psicopatologia, da Síndrome da Fibromialgia. Trata-se de uma doença
já bastante estudada pela reumatologia sem que, até o momento, a

psicanálise tenha dado contribuições significativas para a compreensão dos
aspectos subjetivos que possam estar envolvidos nesse quadro. Nosso inte-
resse pela histeria, e de forma mais ampla pelas formas de expressão
psicopatológica do sofrimento feminino, é o que orienta nosso interesse por
essa patologia. Acreditamos que a reflexão sobre os aspectos psíquicos envol-
vidos nessa síndrome dolorosa possam fazer avançar nossa linha de pesquisa
mais ampla sobre o sofrimento e a dor no feminino.

A fibromialgia caracteriza-se fundamentalmente pela presença de pontos
dolorosos no corpo, sem nenhum achado clínico que os justifique. A importân-
cia dos aspectos psíquicos envolvidos no quadro é mencionada por todos os
estudiosos, sem que alguma relação mais específica pudesse ser estabelecida.

E
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Os portadores dessa síndrome, majoritariamente mulheres, relatam limitações
importantes na qualidade de vida, além de um grande sofrimento.

Como dissemos, o interesse pela síndrome dolorosa insere-se em uma
linha de pesquisa mais ampla, que é inaugurada pela reflexão acerca do
sofrimento histérico. A confrontação com situações-limite e de intenso so-
frimento, na clínica de pacientes histéricas, impõe-se como uma questão
sobre o sofrimento e a dor na histeria. Não aquela que ela “finge” ter, mas a
dor que ela “deveras sente” (Pessoa, 1995, p. 164).

A satisfação pulsional obtida por meio do sintoma é bastante evi-
dente na histeria, embora seja um fim em qualquer outra manifestação
sintomática do vasto campo psicopatológico. Ou seja, todo sintoma com-
porta um gozo, mas isso é escancarado na histeria, provocando um descré-
dito em relação à sua dor. A clínica mostra-nos que aquilo que se deixa ver
muito facilmente na histeria mascara, de fato, um sofrimento mudo, impe-
dindo que o outro possa ser verdadeiramente afetado pelo que faz sofrer
a histérica.

Cerqueira Leite (2002)2, diante desse problema psicopatológico, apre-
senta e sustenta, em tese de doutoramento, a hipótese de que a metapsicologia
da melancolia constitui-se em um paradigma fecundo para uma aproximação
do sofrimento histérico. Não se trata de reduzir a psicopatologia da histeria a
uma melancolização, mas de utilizar o paradigma melancólico como um dis-
positivo teórico capaz de introduzir uma nova inteligibilidade às questões
relativas ao sofrimento histérico, engendrando assim um novo conhecimento
a respeito do pathos da histeria, utilizando a noção de paradigma formulada
por Pierre Fédida (1992, p. 150).

Na tese referida, a psicopatologia da histeria é trabalhada no feminino,
não porque se refira à clínica de mulheres, mas porque a histeria é sempre
relativa ao feminino, em homens ou mulheres. Ou melhor, relativa à dificul-
dade do feminino instalar-se como eixo fundador do sujeito, permitindo dessa
forma que ele assuma sua incompletude, podendo abandonar a questão sobre
ter ou não ter, e podendo finalmente ser.

A fragilidade própria da histérica impede que ela possa entregar-se ao
outro, sob o risco de ver desabar sua delicada identificação narcísica. Restar-
lhe-ia nesse caso a aterrorizante identificação ao nada. Assim como o perso-
nagem de Faulkner, “entre a dor e o nada ele fica com a dor” (1963, p. 273)3.
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Faz-se necessária uma distinção entre o nada – destruidor do reino da
fantasia – e o vazio associado ao feminino, e que suportado na transferência
pode permitir a construção de um espaço de criação da metáfora e assimilação
da ausência.

Ainda que os psicanalistas não hesitem em identificar a velha neuro-
se histérica em seus consultórios, ela foi banida do discurso psiquiátrico
hegemônico atualmente. Histeria parece não combinar com a pós-moder-
nidade. Nos tempos da globalização e dos avanços da medicina, essa catego-
ria desapareceu das classificações psiquiátricas mais reconhecidas – CID X
e DSM IV.

A histeria foi transformada, como mostra Roudinesco (1999), em trans-
torno dissociativo ou conversivo, passível de ser tratada, por exemplo, a partir
de sua sintomatologia depressiva. É o fim do tempo de conflito, do homem em
guerra consigo mesmo, para o início dos tempos de depressão, categoria que
pode abarcar uma infinidade de organizações psicopatológicas.

Sabemos como as histéricas dos tempos de Freud e Charcot foram bem
sucedidas em despertar o interesse dos médicos, e sobretudo em promover
um saber no outro sobre o que elas próprias não sabiam de si mesmas. Ser-
lhes-emos eternamente gratos pela descoberta do inconsciente e pela criação
da psicanálise. Hoje, contudo, uma crise histérica à moda antiga desperta,
com sorte, uma resposta do tipo: “você não tem nada”. Permite-se, nesse
caso ao menos, que a paciente continue a procurar palavras para dizer sua
dor e seu desejo. Destino mais funesto têm algumas pacientes, que ao con-
vocarem o outro a dizer delas e por elas, acabam por se submeter a interven-
ções desnecessárias, que visam a procurar incansavelmente uma realidade
material para aquilo que só as palavras podem, ainda que sempre parcialmen-
te, dizer4. O sintoma, por essa abordagem, fica fixado no corpo e impedido
para sempre de se dizer.

Esse destino arriscado da histeria é exemplarmente demonstrado, pelo
que Israël (1974) chama de “neurose ultrapassada”.

Os sintomas, no entanto, evoluem tanto quanto outros aspectos da huma-
nidade, e sua plasticidade é por vezes impressionante. Essa evolução obriga a
psicanálise, para não ficar ilhada em meio aos progressos – extremamente bem-
vindos – da medicina, a lançar seus instrumentos e sua feiticeira metapsicologia
em águas antes não navegadas. Para isso, é preciso que se possa escutar de que
forma as questões que afligem a alma são hoje formuladas.



Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 97-106

100 | Adriana Campos de Cerqueira Leite; Mário Eduardo Costa Pereira

Uma síndrome dolorosa

É nesse contexto que nos deparamos com outra forma de sofrer no femi-
nino: trata-se do fenômeno da fibromialgia. A abordagem de tal fenômeno ofe-
rece, segundo nosso ponto de vista, uma ferramenta a mais para re-trabalhar
dois termos bastante presentes na discussão sobre a histeria: sofrimento e dor.

A síndrome da fibromialgia já é velha conhecida do campo médico,
contudo permanecendo quase ignorada pela psicanálise. A abordagem psíqui-
ca desse fenômeno vem sendo feita majoritariamente pela psicologia cognitiva.

No início dos anos 80, vimos disparar a literatura sobre o assunto nos
EUA, quando a doença consagra-se como uma entidade clínica com critérios
diagnósticos precisos. No Brasil, uma primeira aproximação da literatura
sugere que o debate sobre o tema é mais recente, sem que por isso seja menos
significativo. Dados oriundos da clínica reumatológica apontam para um cres-
cimento importante desse diagnóstico nos últimos anos (Antônio, 2001).
Estudos epidemiológicos indicam uma prevalência de 1 a 5% na população
geral. Essa porcentagem é composta, em sua grande maioria, por mulheres –
entre 73 a 88%5.

Reproduzo uma dentre outras definições dessa síndrome:

A síndrome da fibromialgia é uma condição dolorosa crônica bastante comum, na
qual um achado clínico reprodutível, ou seja, a presença de pontos dolorosos (ten-

der points), está associada com sintomas característicos de dolorimento muscular
generalizado, rigidez, fadiga e sono não restaurador. (...) dor muscular crônica difusa,
com ou sem dores articulares associadas, é a principal característica clínica da
fibromialgia e é considerada essencial para o diagnóstico (Antônio, 2001, p. 217).

Os aspectos psíquicos envolvidos nessa síndrome são evidenciados pela
grande maioria dos autores que sugerem, quase unanimemente, a associação
ao tratamento medicamentoso de terapia comportamental cognitiva. Antônio,
salientando a coincidência entre os sintomas da depressão e da fibromialgia,
revela que alguns autores chegam a afirmar que a fibromialgia não é nada
além de mais uma manifestação da depressão (p. 220).

De nosso ponto de vista, consideramos a fibromialgia como um fenô-
meno que pode inscrever-se em uma organização de personalidade psi-
cossomática ou histérica, mas que acima de tudo possibilita-nos material
para uma reflexão mais aprofundada sobre nossa questão maior: as formas
de dor e sofrimento no feminino.
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Para tanto, precisamos ir além dos dados daqueles que têm estudado o
assunto, para lançar o nosso olhar sobre esse problema a partir do único vér-
tice que nos é próprio: a clínica.

Uma história de dor6

D. Selma sofre de dores insuportáveis que a levaram ao Hospital das
Clínicas da Unicamp, onde ela foi diagnosticada como portadora de uma
“depressão leve e da síndrome da fibromialgia”7. Além disso, a psicóloga
estagiária que a recebe no Ambulatório de Psicoterapia Psicanalítica observa
outras anotações vindas da psiquiatria: “apresenta sintomas conversivos
dissociativos, como desrealização e despersonalização”8, sendo medicada com
200 mg de Imipramina e 0,25 de Apraz.

Ela teve cinco filhas, cada uma com um parceiro diferente. Chegou a
viver cinco anos com um deles. Todos os outros foram parceiros eventuais.
Ela “nunca precisou de homem para criar suas filhas”. Conta que estava
muito ansiosa para ser atendida e com muito medo de perder sua vaga.
Chegara a sonhar com a terapeuta, na véspera. Respondendo à questão so-
bre o que lhe trazia ao Serviço, ela diz: “Eu tomo dez remédios por dia para
ficar sem sentir dor, e nos dias que eu não tomo todo o meu corpo incha e dói
demais. Já faz oito anos que eu tenho depressão e só com os medicamentos
eu consigo dormir...”.

Filha de uma “mãe lutadora” e de um pai alcoólatra – assim como o
era o único homem com quem viveu –, sentia-se muito bem durante as
gravidezes, e suas dores no corpo começam, precisamente, depois da úl-
tima delas.

Grávida, D. Selma assegurava-se narcisicamente, não precisando mais
de nada nem de ninguém. Eram ilhas de tranqüilidade em meio a um mar
de incertezas quanto a si mesma. Nesses momentos ela não precisava mais
de um homem para dizer-lhe que mulher era ela. Entretanto, depois do
nascimento das filhas recomeçava sua busca incessante pelos parceiros,
por meio dos quais podia representar-se a si mesma, mantendo seu nar-
cisismo fálico e frágil.

Os pais de suas filhas, com exceção daquele com quem viveu, eram “um
caso e mais nada, eu saía com eles e depois acabava sabendo que estava grá-
vida. Nunca quis me envolver com alguém de verdade”.
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Entregar seu corpo não lhe trazia, aparentemente, nenhuma dificuldade.
De fato, essa entrega a protegia de uma outra, essa sim perigosa, a de si
mesma. Seu corpo era entregue em sacrifício. Ela entregava seu corpo para
não entregar a si mesma.

O sacrifício hoje se explicita nas suas dores, assegurando-a de sua exis-
tência. Seu sistema faliu. Suas defesas histéricas não funcionam mais, ou tal-
vez nunca tenham se desenvolvido o suficiente. Encontramos, então, uma
situação-limite.

A dor

Mas que limite? Limite entre ela e o outro, limite entre corpo e psique.

Do investimento objetal ao investimento narcísico. Não é esse o caminho
de passagem da dor psíquica para a dor física, segundo Freud? (1926, p. 166).

Em Inibições, sintomas e ansiedade, Freud dedica-se a estudar três
reações distintas diante da separação do objeto, quais sejam: ansiedade, luto
e dor. Nesse percurso justifica a analogia freqüentemente feita entre dor
física e psíquica, por ambas produzirem uma mesma condição econômica e o
mesmo “estado de desamparo mental” (p. 166). Na primeira há um grande
investimento narcísico do ponto doloroso esvaziando o resto do ego. Na dor
mental ocorre um grande investimento da representação do objeto do qual
se sente falta ou está perdido, e que é suposto pelo sujeito como aquele que
poderia satisfazê-lo.

A dor física promove representações de partes do corpo, que de outra
forma não são “absolutamente representadas em ideação consciente” (p. 166),
permitindo que o corpo possa ser imaginado e erotizado.

A dor marca o limite do eu atravessado por um excesso. Ela erotiza o
corpo que arrisca revelar-se como carne crua, ela reveste o corpo orgânico
que tanto horroriza a histérica.

Outra paciente, também diagnosticada como portadora da síndrome da
fibromialgia, diz a sua analista que sua dor é como uma “sombra que a acom-
panha”. O investimento objetal foi abandonado, e assim como nos mostra Freud
(1917) ao descrever o modelo da melancolia: refugiando-se no eu, o amor
escapa à extinção. A sombra do objeto recaiu sobre o corpo.
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A dor é um recurso, uma possibilidade de manter a unidade corporal,
evitando a vivência de esfacelamento. A histérica, por meio da fantasia e do
barulho que produz, protege-se da dor da ausência do objeto precocemente
perdido. A fantasia liga a libido, que desligada e em excesso, poderia produzir
um “furo melancólico” no psiquismo.

A dor física, assim como os sintomas histéricos, exige um hiper investimen-
to narcisista ligando todo o excesso, escapando assim do nada que associamos à
melancolia. De outra forma, o excesso pulsional desligado de uma representação
poderia escoar por um “buraco hemorrágico”, deixando o sujeito entregue ao
risco de uma falência pulsional ou, em outras palavras, de uma morte psíquica.

A dor, contudo, só pode dizer-se por meio do sofrimento engendrado por
ela. Em si mesma, só pode ser gritada, gemida ou anestesiada. Pode ser trata-
da como um outro em si. “Eu tenho uma dor”. O sofrimento, ao contrário, é
uma experiência que toma todo o sujeito, que se constrói historicamente.

Assim como a escutamos nas pacientes diagnosticadas com a Síndrome
da Fibromialgia, a dor localiza-se ao lado dos fenômenos psicossomáticos ou,
retomando a classificação freudiana, ao lado das neuroses atuais. Sem a me-
diação simbólica, não há nada a ser decifrado. A possibilidade de inseri-la
historicamente depende da condição de que na transferência ela se constitua
em um enigma para o sujeito que a experimenta. Um enigma sobre o qual
haverá algo a ser dito.

A escuta da dor crônica na situação analítica poderia, então, permitir a
passagem da dor à construção do sofrimento.

Para que a dor possa mover-se, transformando gemidos em palavras, é
preciso aproximar-se de seu núcleo, a “memória da dor”, aliviando, com sorte,
o tormento da dor que ecoa amplificada em seu retraimento narcísico.

Há sofrimentos, pathos, que não são dolorosos como se espera que sejam.
O trauma, retomando uma discussão empreendida por Patrick Guiomard (2000),
manifesta-se a posteriori porque retorna de alguma forma, mas o sofrimento
vivido por esse retorno não é igual à dor experimentada no momento do trau-
ma. Esse sofrimento intriga o sujeito ao manifestar-se de forma inesperada e
surpreendente. “O sofrimento provocado pelo trauma não é idêntico à dor que o
acompanha”. Uma série de mecanismos psíquicos, como o recalque, clivagem
ou esquecimento, fazem com que exista ainda um sofrimento que permanece
isolado dentro do próprio sujeito. Um sofrimento de difícil localização.
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Desse ponto de vista, a dor exibida pode servir como primeira coordena-
da na busca do sofrimento perdido, sob a condição de que ela não seja sim-
plesmente suprimida. Isso não quer dizer que os recursos para o alívio da dor
– seja das pacientes com fibromialgia ou de uma paciente apresentando uma
crise dissociativa – não devam ser utilizados. A questão é poder “integrar
esses elementos no interior do pathos” (Guyomard, 2000).

No caso da fibromialgia as coisas parecem-nos mais difíceis do que
com algumas pacientes histéricas. A fibromialgia beira a “neurose ultrapas-
sada”, uma das saídas trágicas para o sintoma histérico, mencionada por
Lucien Israël. A histérica procura falar por meio do seu sintoma. Se a via
encontrada pelo médico é a de ater-se ao sintoma, cortando o discurso, não
resta à histérica outro caminho senão “exibir no lugar do seu grito, seu corpo
mortificado” (1974. p. 183).

O afeto impedido de circular, carente de sentido, gira em torno do
sintoma sem poder mudar de rumo, e cada intervenção médica sobre o corpo
ou diretamente sobre o sintoma inscreve-se na paciente como palavras defi-
nitivamente fixadas, da ordem da pulsão de morte que Freud relacionou à
repetição. Trata-se, ainda seguindo Israël, da inscrição da pulsão de morte
sobre o sujeito, fazendo com que não possamos mais falar em neuróticos,
mas sim em doentes.

Dizer que a dor está ligada à perda do objeto não é tudo. Afinal, é todo o
psiquismo que está ligado à perda do objeto. A dor, seguindo a formulação de
Pontalis, é provocada pelo objeto ausente, perdido, e ao mesmo tempo pre-
sente e atual – “a cena psíquica pode parecer povoada, mas ela é povoada de
sombras, de figurantes, de fantasmas, a realidade psíquica está em outro
lugar, menos recalcada do que encapsulada” (1977, p. 263).

A perda precoce do objeto impôs ao sujeito um trabalho de luto que ele
não tinha condições psíquicas de realizar, promovendo, nos moldes da fase
oral da libido, a incorporação do objeto. A incorporação ou absorção, caso ado-
temos o termo utilizado por Pontalis, privou o sujeito de um objeto para amar,
para emocionar, ou até mesmo impor privações ou sofrimentos.

Quando o objeto não responde mais aos apelos do sujeito, ele se vê
obrigado a funcionar em circuito fechado. A possibilidade de uma brecha ser
aberta nesse circuito é a da dor transformar-se em um sofrimento que possa
ser dito pelo sujeito e escutado por um outro.
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Notas

1. Trabalho apresentado no VI Congresso de Psicopatologia Fundamental. Recife, set/2002.

2. Tese de doutorado orientada pelo Professor Mário E. Costa Pereira, co-autor deste trabalho,
e pelo Professor Pierre Fédida.

3. Between grief and nothing I will take grief.

4. Uma das pacientes mencionadas na tese à qual nos referimos (Cerqueira Leite, 2002) havia
passado por catorze cirurgias antes de iniciar um atendimento no Ambulatório de Psicoterapia
Psicanalítica do Hospital das Clínicas da Unicamp.

5. Dados obtidos na internet. http://www.fibromialgia.com.br.

6. O caso clínico apresentado a seguir foi atendido pela psicóloga Bruna Rodrigues, estagiária
do Ambulatório de Psicoterapia do Hospital das Clínicas da Unicamp. Agradecemos a ela a
cessão do material. Aquilo que está escrito em itálico, entre aspas, corresponde à transcri-
ção literal da fala da paciente.

7. Dados colhidos da pasta médica da paciente.

8. Idem.
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Suffering and Pain in the Feminine. Fibromyalgia:
a Sorrowful Syndrome

Abstract

This article discusses, on one side, the dramatized and discredited pain of the hysteric
women and on the other, the intriguing pain suffered by fibromyalgic subjects, sorrowful
syndrome that affects mainly the feminine population. Psychoanalytic listening of fibromyalgia
patients suggests the existence of a blockage between the body and the psyche, between
the narcissist investment and that of the object. In order that the pain can break through
transforming moans into words it is necessary to approach its core, “the memory of the
pain”. With luck, this can lead the patient to share his pains’ memories relieving the torment
that behest its narcissistic refuge. 
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