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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a hipocondria na paranoia de Schreber a partir da 
hipótese de uma inflação narcísica. Para tanto, os conceitos de hipocondria e narcisismo 
serão investigados sob a ótica dos textos freudianos. O livro Memórias de um doente dos 
nervos, publicado em 1903 por Daniel Paul Schreber é uma obra que resiste ao tempo e 
tornou-se o famoso “Caso Schreber” ao ser analisada por Freud em 1911. A hipocondria 
faz parte da caracterização da paranoia de Schreber, e Freud refere aos fenômenos 
corporais como ideias delirantes hipocondríacas. Seus delírios parecem demonstrar uma 
violência contra seu corpo: queixa-se de amolecimento cerebral afirmando que 
conseguiram enlouquece-lo; tem alucinações visuais e auditivas de caráter aterrorizante 
e, acredita ainda estar morto e em decomposição. Segundo Freud, na hipocondria há a 
retirada do investimento libidinal dos objetos, concentrando-se no corpo a atenção quanto 
às sensações aflitivas e penosas. Neste caso, o narcisismo pode ser considerado quando 
a libido é afastada do mundo externo e direcionada para o ego. Com relação à libido do 
ego e à libido objetal, quanto mais uma delas é inflacionada, mais a outra se esvanece. 
De acordo com Freud, no caso do paranoico a condição da libido do ego parece ser 
inflacionada, ao passo que a libido objetal é esvaziada.  
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ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze the hypochondria paranoia Schreber from the 
hypothesis of a narcissistic inflation. To this end, the concepts of hypochondriasis and 
narcissism will be investigated from the perspective of Freudian texts. The book Memoirs 
of a diseased nerve, published in 1903 by Daniel Paul Schreber is a work that resists time 
and became the famous "Schreber Case" to be analyzed by Freud in 1911. Hypochondria 
is part of the characterization of paranoia Schreber and Freud refers to bodily phenomena 
as hypochondriacal delusions. His delusions appear to demonstrate violence against your 
body: complains of cerebral softening saying goes crazy succeeded him; have visual and 
auditory hallucinations of terrifying character and even believed to be dead and 
decomposing. According to Freud, there hypochondria withdrawal of libidinal investment of 
objects by focusing attention on the body as the distressing and painful sensations . In this 
case, narcissism can be considered when the libido is removed from the external world 
and directed to the ego. Regarding the ego-libido and object libido, one of them is the 
more inflated, the more the other vanishes. According to Freud, in the case of paranoid 
condition of ego-libido seems to be inflated, while the object-libido is emptied. 
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