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O caso Luciani 

 

Conheci Luciani no dia 20 de junho de 2005, numa triagem em um CAPS. Ela chegou 

chorosa, com o braço esquerdo numa tipoia e queixando muitas dores. Em seu encaminhamento 

constava o diagnóstico de sempre – depressão – e uma medicação Imipramina 25mg/dia, 

receitada ela médico do PSF que a encaminhou. 29 anos, casada, mãe de uma pequena menina, 

costureira, afastada recentemente pelas dores no braço. Relata que há alguns dias atrás teve uma 

crise nervosa, não sabe bem o porquê, apenas lembra que brigou com o marido e acabou no 

pronto-socorro; neste dia não conseguia andar e tinha muitas dores na coluna e no braço 

esquerdo, única dor que se manteve até a triagem. Chego a pensar em agressões físicas, mas 

não há hematomas. 

Após tal triagem a encaminho ao psiquiatra e marco psicoterapia. O psiquiatra lança o 

diagnóstico F32.1 (Episódio Depressivo Moderado, segundo a CID 10) e receita Amitriptilina 

50mg/dia e Clonazepan 3mg/dia, e reagenda para daí dois ou três meses o seu retorno. 

Diz que já fez terapia quando adolescente, mas não adiantou nada. Chora copiosamente 

em todas as sessões. Sempre queixa do marido e das obrigações da casa. Trabalha muito, apesar 

do braço. 

Luciani se descrevia como uma bomba prestes a explodir, relatava muitas dificuldades 

com o marido e a cada retorno ao psiquiatra a medicação aumentava, mesmo quando as sessões 

de psicoterapia passaram a ser semanais. Um ano depois da triagem ela tomava, diariamente, 

60mg de Fluoxetina; 800mg de Carbamazepina; 100mg de Clorpromazina; 2mg de Clonazepan 

e, de brinde, 400mg de Cimetidina para dar uma ajudinha para o estômago. 

Depois disto houve uma grande virada causada por um imprevisto. Ao procurar um 

prontuário de outro paciente no arquivo morto do serviço, encontro um prontuário com um 

nome muito parecido com o seu, porém com uma letra diferente (Luciane) e, ao olhar o 

prontuário vejo que é realmente ela. Comunico a ela sua estada no mesmo CAPS em 11 de 

julho de 1997 depois de três tentativas de autoextermínio e uma história pregressa de tratamento 

psiquiátrico particular desde 1996. Na época era noiva e tinha problemas no relacionamento 

com o noivo. Para ela, esta minha descoberta foi um desastre, mas a partir daí a transferência 

se estabeleceu efetivamente. 

Alguns exames de imagem e mesmo clínicos feitos pelo clínico geral do CAPS 

afirmavam que Luciani não tinha nenhum problema fisiológico no braço esquerdo, ainda que 

as dores aumentassem e seus movimentos não voltassem, mesmo depois de já passados pouco 
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mais de um ano desde a crise que a trouxe ao serviço. Deram-lhe então outro CID – F60.4 

(Personalidade Histriônica). 

Entretanto, como terapeuta eu não acreditava que tudo era uma farsa simplesmente para 

tentar a aposentadoria por invalidez e não aceitava este diagnóstico. Neste período da terapia a 

transferência se acirra e em alguns momentos nota-se um flagrante enamoramento por parte da 

paciente, seja nos presentes que ele volta e meia traz para mim, seja na maneira de me tratar, 

seja na busca por coisas minhas na internet. Há suspeitas também de um romance entre ela e 

outro paciente do CAPS, mas nada é confirmado. Sua maneira de me tratar começa a fazer 

ciúmes em seu marido que por algumas vezes vai ao serviço falar comigo. Nesta época seu 

braço esquerdo começa a doer mais e mais e a paralisia se torna mais evidente, havendo agora, 

também, uma anestesia no mesmo braço. 

Por mais que possa parecer, Luciani só trocou de diagnóstico, no entanto seu quadro 

clínico não se alterou de maneira marcante. Apenas houve uma acentuação das dores e da 

paralisia.  

Luciani apresentava uma relação objetal interessante. Não apenas nos referindo aos 

homens que participavam de sua vida naquele momento: o marido, o terapeuta e o possível 

amante no CAPS, aos quais ela sempre tentava seduzir. Havia também o trabalho de casa, que 

era um objeto importante, para mostrar que, mesmo com um braço paralisado ela era uma boa 

mãe e dona-de-casa. Costumava sempre aparecer com algo novo: uma echarpe no lugar da 

tipoia, um novo celular; ou mesmo tentava coisas novas no CAPS como oficina de mosaicos, 

clube literário; sem, no entanto, dar real prosseguimento a nenhum. Todos ficavam pelo 

caminho, inacabados e como fracassados na tentativa de ajudá-la. 

Ela buscava incessantemente que alguém a desejasse, ainda que fugisse sempre ou 

reclamasse sempre deste desejo, mantendo-o sempre insatisfeito. Um bom exemplo são as 

queixas sobre as fantasias sexuais do marido, que ela dizia odiar, mas sempre aceitava fazer 

para “manter o casamento”. Algumas vezes pontuei se não era uma maneira de ela mesma se 

sentir desejada, ainda que na fantasia do marido. Ela sempre dizia que não, afinal uma pessoa 

de família como ela não podia fazer certas coisas. Dizia que suportava isto apenas para não se 

separar. Mas que ficava sempre muito envergonhada de ter que fazer, e em especial de ter que 

me contar. Porém, contava sempre, afinal eu havia dito na primeira sessão que não era para ela 

esconder nada, me contar tudo. Muitas vezes ela vinha com estas histórias mais 

“comprometedoras” na sessão seguinte de quando, por algum motivo, eu desmarcava sua 

sessão. Sempre que eu me distanciava ela buscava uma maneira de me manter próximo dela. 
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Havia muitas questões também sobre sua sexualidade. Ela algumas vezes chegou a 

comentar que outra paciente minha – uma mulher homossexual que eu atendia antes dela – lhe 

havia feito algumas propostas. Ela perguntava sobre o que esta paciente me falava, queria saber 

sobre suas relações sexuais com outras mulheres. Como, obviamente, eu não dizia nada a 

respeito, a curiosidade aumentava. Ela achava curioso, mas jamais faria uma coisa destas, 

afinal, uma mulher de família... Vemos aqui uma busca dela por saber o que é ser uma mulher. 

Seria se submeter às fantasias do marido? Seria buscar algo novo como a homossexualidade? 

Seria ter outro homem que lhe satisfizesse sexualmente? Afinal, se seu marido não consegue 

lhe dar o que ela deseja ela precisa buscar em outro lugar. A grande questão é: onde?  

Luciani apenas falou do pai em uma única sessão, cerca de três semanas antes do 

desfecho do caso, e mesmo assim como coadjuvante. Ela se lembrou da cena de seu pai saindo 

para trabalhar e sua avó puxando-a pelo braço. Era uma cena que ocorria todos os dias. Sua mãe 

também nunca apareceu na história. Entretanto a identificação feminina surgia com as demais 

pacientes do serviço. E também havia um grande enigma para ela que era saber o que seu marido 

desejava em uma mulher. Afinal isto direcionava seu desejo, basta pensar em sua curiosidade 

para com minha paciente homossexual. Por fim também podemos falar de todas as oficinas e 

outros tratamentos que fez, sempre fazendo de cada um deles um grande nada. Nenhum médico 

a curava. Nenhum homem poderia entendê-la. 

Uma semana depois da lembrança da avó puxando seu braço, Luciani chega com mais 

um texto endereçado a mim. Eu sempre lhe pedia que escrevesse sobre o que sentia. Neste texto 

havia apenas 7 palavras escritas na vertical, uma em cada linha, um acróstico: Lamentavelmente 

uma coisa istérica ainda nada imaginativa (mantivemos o erro de português, por ser essencial 

à compreensão do caso). Neste dia falo sobre a histeria, explico de maneira simples como 

funciona um sintoma conversivo e pontuo sobre seu braço esquerdo. Luciani falta à sessão 

seguinte. 

No dia 30 de janeiro de 2007, Luciani vem a sua sessão dizendo que se lembrou de uma 

traição do marido, pouco antes de ela voltar a ser atendida no CAPS (sendo então o motivo da 

crise onde houve paralisia nas pernas, início das dores e paralisia do braço esquerdo). Enquanto 

relembra e conta o fato seu outro braço e suas pernas começam a ficar dormentes. Ela se 

pergunta: “Como ele pode fazer isto? Eu trabalho, cuido da casa, cuido de nossa filha, até faço 

aquelas coisas que ele gosta e ele faz isto comigo? EU SOU UMA MULHER DIREITA!” Aqui 

pontuo suas histórias com o outro paciente do CAPS, sua curiosidade com a paciente 

homossexual e outros de seus desejos que sempre ficam escondidos. Seria ela assim tão direita? 

Talvez suas dores sejam causadas mais por desejos de esquerda. Corto a sessão. 
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Dia 31 de janeiro de 2007. Luciani volta ao serviço, fora de horário. Sem a tipoia no 

braço. Pede para falar comigo. Mostra que seu braço se mexe novamente. Vai embora. Ela não 

voltou mais às sessões. No dia 26 de fevereiro do mesmo ano ela foi novamente internada no 

hospital geral por tentativa de autoextermínio. O marido pediu a separação e queria a guarda da 

filha. Ela não voltou mais ao CAPS até a data em que este texto foi escrito. 

 

 

A partir do caso Luciani, redija um texto de cerca de 4 ou 5 páginas teorizando a 

histórica clínica de Luciani a partir da psicanálise freudiana. São pontos importantes para a 

construção teórica: o diagnóstico de Luciani; o momento do adoecimento (o recalque); o 

mecanismo de formação do sintoma na estrutura clínica diagnosticada (o retorno do recalcado); 

e a solução da questão com desaparecimento do sintoma (elaboração?). 

Lembrando que, conforme foi decido em sala de aula, este trabalho valerá 70 pontos a 

nota obtida será dividida entre as notas 2 e 3. 

O trabalho deverá ser feito em grupo de até membros. 

Não se esqueçam da parte de normalização do trabalho, afinal é um trabalho acadêmico 

e deve ser tratado como tal. 

 

Abraços e bom trabalho!!! 


