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RESUMO 

A inserção da psicanálise nas instituições de saúde pública sempre foi um assunto 
controverso. Por um lado há os que definem o lugar da psicanálise exclusivamente no âmbito 
do espaço privado, justificando assim sua exclusão das instituições públicas a partir de uma 
suposta ineficácia do tratamento fora dos confins dos consultórios particulares. Esta ineficácia 
poderia estar relacionada primeiramente na impossibilidade de determinação de um padrão de 
tempo e duração para o tratamento, a qual acarretaria elevados custos para o poder público, 
impossibilitando um planejamento dos projetos, alocação de recursos financeiros e o 
prognóstico relacionado ao desenvolvimento do caso. 
 Um outro motivo, que privaria a psicanálise de um lugar nas instituições públicas, o 
qual muitas vezes é observado por alguns psicanalistas, é a impossibilidade técnica de 
instauração do tratamento nas instituições. Neste caso, o problema consiste no fato de que as 
instituições poderiam ocupar um lugar de terceiro regulador da prática da psicanálise. Esse 
terceiro regulador dificultaria, e até mesmo impossibilitaria, o estabelecimento da 
transferência que, em outras palavras, é o laço primordial entre o psicanalista e seu paciente. 
Esta forma diferenciada de laço consiste em um dos principais dispositivos do tratamento e 
está como condição sine qua non para o seu estabelecimento. Nesta perspectiva, onde uma 
instituição pública de saúde poderia funcionar como terceiro regulador seria impossível o 
início do tratamento psicanalítico. 
 Desta forma, teríamos pelo menos duas dificuldades relacionadas ao tratamento 
psicanalítico nas instituições de saúde pública. A primeira relacionada à impossibilidade de 
estabelecer um fim e duração do tratamento. A segunda impossibilidade mais radical: a de 
estabelecer o próprio tratamento, ou seja, a sua própria constituição. Por conseguinte, em 
relação a essa última, as questões sobre o fim e duração do tratamento seriam irrelevantes. 
Essas questões não teriam propósito já que para se visar um fim é necessário que tenha 
existido pelo menos o início, que no caso da prática da psicanálise estaria desde já excluído 
das instituições em geral. Essas duas impossibilidades, o fim do tratamento e, a outra mais 
radical, o seu início, poderiam ser suficientes para justificar a impossibilidade de um lugar 
para a psicanálise em instituições de saúde pública. Deste modo, o lugar do qual o psicanalista 
poderia ocupar estaria confinado ao consultório e remetido exclusivamente ao espaço privado. 
 Este trabalho visa problematizar a aparente relação de negação entre a psicanálise e as 
instituições de saúde pública e demonstrar que pode existir uma relação lógica de disjunção 
inclusiva entre psicanálise e instituição. Uma disjunção inclusiva consiste numa disjunção 
entre duas proposições cujo valor lógico é a verdade quando pelo menos uma das proposições 
é verdadeira. Ou seja, a relação entre as duas proposições: (p) - a psicanálise como uma 
prática privada - e (q) - a psicanálise como uma prática em instituições públicas - não é de 
negação ou exclusividade. A relação entre p + q é inclusiva e só será falsa quando ambas as 
proposições forem falsas. Pretendo demonstrar que não haveriam motivos para uma exclusão 
da psicanálise nas instituições de saúde pública. Não se trata de um problema de técnica, o 
imbróglio entre psicanálise e as instituições públicas de saúde está relacionado a um problema 
ético.  
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 Façamos a comparação entre o tratamento do câncer e o tratamento das doenças 
mentais. Sabe-se que a causa e a cura do câncer não foram ainda descobertos e que certos 
tratamentos com radioterapia e coquetéis químicos, a partir de um método puramente 
experimental, são eficientes nos casos de determinados estádios da doença. A classificação do 
estádio do câncer, de modo geral, depende de um diagnóstico que envolve o tamanho do 
tumor, o tipo histológico e a ausência ou presença de metástases nos linfonodos. No entanto, 
mesmo nos casos mais avançados, onde a perspectiva de cura é muito reduzida e não se pode 
estabelecer um prognóstico exato, as instituições não deixam de continuar investindo no 
tratamento do doente e na possibilidade de cura. O que gostaria de demonstrar com este 
exemplo é que o que poderia estar em jogo nas instituições não é exatamente um prognóstico 
positivo, mais a possibilidade de um tratamento. Ou seja, as instituições de saúde não 
inviabilizam o lugar da medicina no tratamento do câncer pelo fato desta não garantir uma 
cura. Na verdade, o lugar da medicina está garantido pela possibilidade do tratamento e a 
perspectiva de uma redução de danos e efeitos terapêuticos. Por outro lado, o lugar da 
medicina também está associado nestas instituições de saúde pelo simples fato destas se 
constituírem como instituições médicas. Neste ponto há uma equivalência entre instituição de 
saúde e instituição médica. Apesar de parecer banal, ou até mesmo superficial, nos serve para 
refutar a justificativa de que a psicanálise não teria lugar por não garantir a cura e a duração 
do tratamento. Vale lembrar que apesar desta comparação ter sido efetuada para o 
prognóstico, ela pode ser associada também para a duração do tratamento. Um estádio 
avançado de câncer pode necessariamente não evoluir para o óbito imediato e a questão da 
duração do tratamento pode ser imprevisível em muitos casos. Isso não se constitui numa 
impossibilidade para que a instituição e o poder público deixem de investir no tratamento do 
paciente.  
 Pretendo ainda apontar uma saída para o impasse relacionado à impossibilidade 
técnica de um lugar para a psicanálise nas instituições de saúde pública apontando a diferença 
na psicanálise de orientação lacaniana entre a psicanálise pura, a psicanálise aplicada e as 
psicoterapias. Essa diferença parece ser fundamental para poder estabelecer alguns objetivos 
da psicanálise aplicada à terapêutica ou, em outras palavras, aos efeitos terapêuticos em 
relação aos sintomas psíquicos. Isso significaria que se poderia afirmar que não só pode como 
deve existir um lugar para o psicanalista nas instituições de saúde pública. Este lugar é 
definido por uma determinada qualidade que não exclui nem o público e nem o privado. 
Aliás, esta qualidade foi demarcada por uma palavra, um neologismo que tenta imprimir uma 
posição radical, uma exterioridade interior a qualquer lugar: a extimidade. Isso não significa a 
impostura, mas uma posição ética da qual se qualifica em psicanálise como um estranhamento 
radical de um elemento no conjunto. Em outras palavras, essa posição se qualifica conjugando 
uma intimidade a uma radical exterioridade. Este trabalho visará além de refutar as 
afirmações que impossibilitam um lugar para a psicanálise nas instituições, justificar a 
presença do psicanalista, representada pelo seu praticante, nas vias de uma escuta diferente 
daquela das psicoterapias e da medicina. Os efeitos dos tratamentos orientados pela 
psicanálise além de poderem produzir uma cura de um sintoma e obter outras conseqüências 
positivas, podem ainda instaurar um lugar singular para que o paciente possa se apropriar da 
sua experiência: a correlação direta entre o desejo de melhora e a implicação no tratamento. 
 
Palavras-chaves: psicanálise aplicada; psicanálise pura; psicoterapias; instituições; saúde. 
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 O lugar da psicanálise nas instituições de saúde pública sempre foi assunto 

controverso. O título dado ao presente artigo comporta alguns significantes problemáticos à 

prática da psicanálise. Podemos levantar uma primeira questão, referente à possibilidade ou 

não de instauração do tratamento psicanalítico em instituições, neste caso, as instituições de 

saúde pública. Podemos ainda problematizar a relação da psicanálise com o que esta prática 

entende por saúde. E por fim, questionar a cisão correspondente ao âmbito em que se inscreve 

a psicanálise, ou seja, o privado e o público. 

 Alguns críticos da psicanálise argumentarão sobre a impossibilidade de instaurar o 

tratamento inventado por Freud no âmbito público. Por um lado, a psicanálise encontra nas 

instituições de saúde pública um primeiro obstáculo: a avaliação do caso. A avaliação do caso 

corresponde há alguns critérios institucionais: os efeitos e benefícios do tratamento, o 

prognóstico em relação à cura e o tempo despendido nesta tarefa. Em outras palavras, esses 

três critérios podem ser resumidos pelo que se denomina de relação custo/benefício do 

tratamento nas instituições de saúde. Por conseguinte, o suposto dispêndio de tempo do 

tratamento psicanalítico reduziria o seu campo de atuação, haja vista o aparecimento de outros 

tratamentos supostamente mais rápidos, focais e objetivos. Neste caso, podemos nomear a 

psiquiatria e as psicoterapias de orientação cognitiva e comportamental como outros 

tratamentos alternativos a proposta da psicanálise.  

 Do lado da psiquiatria, temos como método de tratamento a medicação. Na psiquiatria, 

a queixa muitas vezes é tratada como sintoma; este último é um substituto que vem no lugar 

de outra coisa, assim como na psicanálise. Ou seja, o sintoma é um reflexo do organismo que 

assinala um problema interno a ele mesmo ou com o meio ao qual se relaciona. Para a 

psiquiatria esses sintomas, na grande maioria das vezes, são conseqüências de um distúrbio 

neuroquímico. Essa é uma vertente de uma determinada escola norte-americana de psiquiatria 

clínica: a neuropsiquiatria dos gânglios de base. No entanto, existem outras escolas de 

psiquiatrias. Pelo menos no Brasil, existem ainda muitos psiquiatras que optam por um 

tratamento dinâmico, ou seja, uma aliança entre o tratamento psicofarmacológico 

(psicotrópicos) e um tratamento psicoterápico. Sem dúvida as drogas produzem efeitos no 

aparelho psíquico e no organismo. Quando bem aplicadas podem aliviar os sintomas, 

principalmente em relação aos fenômenos psicóticos (alucinações, delírios, automatismo 

mental e etc.). Por outro lado, podem produzir para além dos efeitos positivos, efeitos 

colaterais que renovam a demanda do sujeito. Nessa outra demanda medicamentosa o sujeito 

toma os efeitos da medicação como novos sintomas. Deste modo, é comum observar no 
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tratamento psiquiátrico o manejo de mais de um medicamento no tratamento. Posso afirmar 

que na minha prática clínica são raros os pacientes psiquiátricos que chegam tomando apenas 

um medicamento.  

 A lógica que está por trás desta iatrogênese1 consiste no fato de que o primeiro 

medicamento produz efeitos positivos em relação à primeira queixa, mas, em contrapartida, 

este medicamento também produz efeitos negativos, os chamados efeitos colaterais. Tendo 

em vista que esses efeitos colaterais são vistos como novos sintomas pelo sujeito, e que 

muitas vezes é difícil continuar o tratamento com um mesmo psiquiatra – principalmente em 

pacientes que utilizam o SUS –, surgem assim novas anomalias, novas prescrições a partir de 

novas demandas para anular os efeitos produzidos pela primeira medicação. Nesse sentido, os 

tratamentos psiquiátricos se prolongam cada vez mais, beneficiando, em primeiro lugar, a 

indústria farmacológica e incentivando o consumo do que se denomina supostamente de 

saúde. Essas observações tratam de uma determinada crítica à medicina efetuada já nos anos 

setenta pelo filósofo da ciência Ivan Illich. 

Em sentido mais amplo, a doença iatrogênica engloba todas as condições 
clínicas das quais os medicamentos, os médicos e os hospitais são os agentes 
patogênicos. Chamarei iatrogênese clínica essa multidão de efeitos 
secundários, porém diretos, da terapêutica [...] Os medicamentos sempre 
foram venenos potenciais, mas seus efeitos secundários não desejados 
aumentaram com a sua eficácia e a extensão de seu uso. (ILLICH, p. 33, 
1975) 

 É importante esclarecer que não temos a intenção de nulificar os efeitos benéficos da 

psiquiatria. Trata-se de colocar a questão sobre o excesso de medicação que hoje podemos 

observar nos tratamentos psíquicos e que só fazem proliferar os sintomas e perpetuar o 

tratamento psiquiátrico. Na escola da psiquiatria clínica norte-americana as psicoterapias são 

consideradas terapias de apoio ao tratamento principal, neste caso, o tratamento psiquiátrico. 

Neste sentido, os psicólogos nas instituições de saúde onde vigoram essa escola de psiquiatria 

adquirem um papel secundário no tratamento psíquico. Pode-se afirmar que o psicólogo está a 

serviço de uma medicina medicamentosa. A tarefa do psicólogo muitas vezes é a de secretário 

do médico auxiliando-o em conseguir que o paciente se implique no tratamento 

psicofarmacológico.  

 Apesar da medicina não ter como objeto a saúde – o objeto da medicina é a doença – a 

noção de saúde e bem estar individual muitas vezes é associada erroneamente à profissão 

médica. Em outras palavras, ter saúde está associado a ter um plano de saúde, ou seja, ter a 
 

1 O termo técnico que qualifica a nova epidemia de doenças provocadas pela medicina, iatrogênese, é composto 
das palavras gregas iatros (médico) e genesis (origem). (ILLICH, 1975, p. 32) 
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possibilidade de a qualquer momento ser suscetível de uma avaliação médica. O plano ou a 

estratégia médica de abordagem de seu objeto não é efetuado sobre a saúde do indivíduo, mas 

sim sobre a doença que desequilibra o funcionamento neuroquímico cerebral. A doença é 

extraída do sujeito, separada do seu ser e, por conseguinte, adquire vida própria. A doença é 

associada como um inimigo externo ao indivíduo. Trata-se então para a psiquiatria de reaver o 

equilíbrio do organismo aniquilando os sintomas através de uma estratégia química de 

abordar o objeto. Vale lembrar, que é a biologia que tem como objeto a vida e não a medicina. 

Como exemplo, basta observar o manual de transtorno das doenças mentais, o DSM-IV. O 

plano ou estratégia de conhecimento do objeto no manual é traçado sobre os distúrbios 

psíquicos. Trata-se ali de descrever os sintomas, classificá-los e aplicar uma força química 

contrária. Se o indivíduo é agitado, então se prescreve um calmante ou algum elemento 

químico que neutralize a produção cerebral excessiva de seu oposto. Trata-se, em outras 

palavras de aplicar uma ortopedia química ao cérebro, ou seja, voltar os níveis normais de 

uma determinada substância no interior de um sistema. 

 Do outro lado temos as psicoterapias.  A lógica do tratamento das psicoterapias não é 

diferente. Consiste em fazer retornar no organismo um determinado estado de equilíbrio. A 

queixa para as psicoterapias pode ter origem em um estado de alteração química. O problema 

enfrentado tanto pela psiquiatria dinâmica, quanto pelas psicoterapias está relacionado às 

origens do transtorno psíquico. Em outras palavras, quando os psicoterapeutas não refutam a 

idéia de distúrbio químico cerebral o problema consiste em descobrir se é a alteração do 

comportamento que produz a alteração química no cérebro ou, então, é a alteração química do 

cérebro que produz a alteração do comportamento. A partir dessa questão crucial sobre a 

origem dos distúrbios psíquicos é que pode surgir uma determinada aliança entre a psiquiatria 

e as psicoterapias. O tratamento paralelo é ainda a melhor possibilidade de solução quando se 

trata de fazer o indivíduo se adaptar aos níveis de normalidade química e comportamental. Por 

um lado, a psiquiatria trata de uma ortopedia química cerebral, por outro, as psicoterapias 

tratam de uma ortopedia comportamental. Em ambas as situações, quando o profissional não 

sabe exatamente o nível químico desejado ou o comportamento adequado, sabe pelo menos 

onde encontrar: nos manuais psicofarmacológico ou nos manuais do comportamento. 

 A lógica da psiquiatria bem como das psicoterapias estão de acordo com uma 

determinada ética: a ética da avaliação e normatização. Consiste em avaliar o caso e 

conceber um diagnóstico e prognóstico que garanta o desaparecimento de um determinado 

sintoma através de uma nivelação adequada de um elemento químico do cérebro ou de um 
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comportamento. Avalia-se para fazer o indivíduo passar do distúrbio à normalidade. Não se 

trata de um problema de técnica, o imbróglio entre psicanálise e as instituições públicas de 

saúde está relacionado diretamente a um problema ético que consiste na lógica de orientação 

do tratamento. Ou seja, não se trata da possibilidade de cura, mas da possibilidade de um 

tratamento.  

 Façamos a comparação entre o tratamento do câncer e o tratamento das doenças 

mentais. Sabe-se que a causa e a cura do câncer não foram ainda descobertos e que certos 

tratamentos com radioterapia e coquetéis químicos, a partir de um método puramente 

experimental, são eficientes nos casos de determinados estádios da doença. A classificação do 

estádio do câncer, de modo geral, depende de um diagnóstico que envolve o tamanho do 

tumor, o tipo histológico e a ausência ou presença de metástases nos linfonodos. No entanto, 

mesmo nos casos mais avançados, onde a perspectiva de cura é muito reduzida e não se pode 

estabelecer um prognóstico exato, as instituições não deixam de continuar investindo no 

tratamento do doente e na possibilidade de uma solução. O que gostaria de demonstrar com 

este exemplo é que o que poderia estar em jogo nas instituições não é exatamente um 

prognóstico positivo, mais a possibilidade do tratamento. Ou seja, as instituições de saúde não 

inviabilizam o lugar da medicina no tratamento do câncer pelo fato desta não garantir uma 

cura. Na verdade, o lugar da medicina está garantido pela possibilidade do tratamento e a 

perspectiva de uma redução de danos e efeitos terapêuticos. Por outro lado, o lugar da 

medicina também está associado nestas instituições de saúde pelo simples fato destas se 

constituírem como instituições médicas. Neste ponto há uma equivalência entre instituição de 

saúde e instituição médica. Apesar de parecer banal, ou até mesmo superficial, nos serve para 

refutar a justificativa de que a psicanálise não teria lugar por não garantir a cura e a duração 

determinada do tratamento. Um estádio avançado de câncer pode necessariamente não evoluir 

para o óbito imediato e a questão da duração do tratamento pode ser imprevisível em muitos 

casos. Isso não se constitui numa impossibilidade para que a instituição e o poder público 

deixem de investir no tratamento do paciente oncológico. 

 Outro problema que podemos levantar em relação à inserção da psicanálise nas 

instituições de saúde está articulado com a impossibilidade da psicanálise em definir um 

conceito próprio de saúde coletiva, haja vista que neste campo os sintomas podem ser 

considerados a própria solução que o sujeito encontra para um determinado conflito. Em 

primeiro lugar, esta impossibilidade surge pelo fato de que a saúde para a psicanálise não é 

um signo ou conceito, mas um significante qualquer. Assim como na medicina, a psicanálise 
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não tem como objeto a saúde. Caponi (2003) ressalta que Canguilhem sustentava desde O 

Normal e o Patológico uma tese de que a não há ciência da saúde, tendo em vista que a saúde 

não é um conceito científico e sim um conceito vulgar, e que, por conseguinte, os fisiologistas 

e biólogos sempre preferiram prescindir de enunciar um conceito de saúde. 

Esta exclusão explícita do conceito de saúde do âmbito do discurso científico 
aparece a partir do momento em que nos negamos a aceitar esta antiga e 
arraigada associação pela qual se veicula a saúde do corpo com a eficiência 
de um mecanismo. Se não aceitarmos a associação corpo-mecanismo e 
pensarmos que para uma máquina seu estado de funcionamento não é a sua 
saúde e o seu desarranjo nada tem a ver com a doença, deveremos, então, 
excluir do conceito de saúde as exigências de cálculo (de contabilidade) que 
pouco a pouco absorvem o seu sentido individual e subjetivo. (CAPONI, 
2003, p. 57) 

 Segundo Freud, o objeto da psicanálise, é o inconsciente, e não se pode ter acesso a ele 

senão por suas formações: os sonhos, os chistes, os lapsos e os sintomas. Esses derivados do 

inconsciente são chamados de formações do inconsciente e comprovam a tese sobre a sua 

existência. A tese que Lacan elaborou sobre o inconsciente, a partir de uma subversão da 

lingüística estrutural, desloca o objeto da psicanálise para uma lógica do para além do sentido. 

Esta tese de que “o inconsciente é estruturado como uma linguagem” proporciona a Lacan 

explicar não só a causalidade psíquica e a constituição da segunda tópica do aparelho 

freudiano, mas também dar um passo além de Freud em relação ao objeto da psicanálise. O 

sintoma continua sendo uma metáfora, assim como na medicina. A diferença fundamental é 

que o sintoma, como metáfora para a psicanálise, está articulado a estrutura do inconsciente e 

do próprio sujeito. Em outras palavras, o sintoma pode ser considerado como uma das 

identidades do sujeito. O sujeito se reconhece no seu sintoma que está diretamente 

relacionado ao seu narcisismo. O sujeito ama o seu sintoma como se fosse uma parte de si. 

Desta forma, para que haja tratamento é necessário que o sujeito abra mão de uma parcela de 

seu sintoma em prol da transferência ao analista. Por mais que o sujeito se queixe de seu 

sintoma, iremos descobrir que ali há um ganho secundário. Esse ganho secundário foi 

denominado por Lacan de gozo, do qual o sujeito não abre mão e nada quer saber. Portanto, o 

sintoma é uma solução encontrada para um conflito interno insuportável para o sujeito. Este 

demanda ao médico um substituto menos doloroso, uma solução mais eficiente. O 

medicamento ou a droga, apesar dos seus efeitos colaterais, pode cumprir o papel do 

substituto do substituto. Nesse sentido, que se pode afirmar que o sintoma se desloca nos 

tratamentos efetuados pela psiquiatria. A própria medicina é um sintoma.  
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 A estrutura da iatrogênese clínica está em conformidade com os mecanismos de 

deslocamento dos sintomas. Numa vertente contrária, a psicanálise trata de desatar o nó 

significante do sintoma. Mas antes disso é necessário que o sujeito se implique no tratamento. 

Implicar significa se perguntar sobre o sentido do seu sintoma e o ganho secundário que se 

extrai dele. Em psicanálise não se remove o sintoma imediatamente. Uma parte do sintoma é 

deixada como está para que dali se extraia algo que está relacionado com a sua formação. 

 A relação da psicanálise com os sintomas é o primeiro obstáculo a um lugar nas 

instituições de saúde pública. Para os sujeitos e para a instituição, o restabelecimento da saúde 

está relacionado à supressão dos sintomas. Como podemos observar, para a psicanálise, a 

supressão de um sintoma não significa a supressão de um conflito psíquico. O sintoma pode 

ser suprimido rapidamente, mas com o preço do aparecimento de um substituto. Tratar o 

sintoma não significa desatar o nó que constitui a própria estrutura de sua formação. Deste 

modo, durante um tratamento psicanalítico o sujeito passa muito tempo andando de mãos 

dadas como seu sintoma. Isso não significa que a psicanálise não produza efeitos terapêuticos 

secundários. Esses ganhos secundários trazem benefícios imediatos para a vida do sujeito. 

Muitas vezes é comum escutar dos pacientes em análise que apesar de não ter resolvido o 

problema inicial que os trouxe até o analista, resolveram muitos outros que não esperavam. 

 Esta estratégia de abordagem do sintoma para psicanálise remete ao problema de sua 

regulação pelas instituições de saúde. Como explicar para uma comissão, para uma equipe 

multidisciplinar em um posto de saúde, que passado algum tempo de tratamento o paciente 

continua com o sintoma principal, apesar dos efeitos terapêuticos secundários? Essa parcela 

do sintoma que insiste em repetir, além de servir como motor do tratamento proporciona um 

tipo de laço peculiar entre o analista e o paciente denominado transferência. Não iremos 

adentrar neste conceito específico, mas gostaríamos de destacar que se trata aqui daquilo que 

regula o tratamento. Não são as regras e os protocolos da instituição de saúde que devem 

regular a relação entre psicanalista e paciente, mas a transferência gerada pelo inconsciente. 

Desta forma que muitos psicanalistas podem afirmar que não é possível estabelecer um 

tratamento puramente psicanalítico nas instituições de saúde. São as normas da instituição 

referidas a sessão e os objetivos supostamente salutares para o indivíduo que devem ser 

cumpridas. O psicanalista apareceria como um motor contra a normalização e como um 

obstáculo aos objetivos institucionais e coletivos. Teríamos então uma disputa de forças 

contrárias. De um lado a instituição tentando regular a prática do psicanalista no seu interior. 

Do outro, o psicanalista tentando instaurar um dispositivo da psicanálise, deslocando da cena 
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a instituição. Essa relação conflituosa de forças teria por conseqüência, além de criar um mal-

estar institucional, prolongar ainda mais o tratamento. 

 A duração do tratamento é outra crítica dirigida à psicanálise, mas que se tornaria um 

falso problema se considerarmos os obstáculos encontrados em relação ao início do 

tratamento. A duração do tratamento psicanalítico é indeterminada no que diz respeito à 

psicanálise pura, a que visa um para além do sintoma. Vimos até aqui que a psicanálise pode 

proporcionar ao longo do tratamento efeitos terapêuticos na vida do sujeito e, mais ainda, 

reduzir consideravelmente um sintoma central. Com tudo isso já teria justificativas suficientes 

em relação aos benefícios que um psicanalista poderia trazer nas instituições de saúde pública. 

É importante esclarecer, que o sintoma central, ou o sintoma do sujeito não é algo claro no 

início do tratamento. Este sintoma é construído em torno de uma falta de saber. Não se trata 

dos sintomas que o sujeito apresentou ao psiquiatra e muito menos ao psicoterapeuta. Trata-se 

de um sintoma que é singular, irredutível aos manuais, e que não serve para nenhum outro 

sujeito. Trata-se de uma solução encontrada para suportar algo muito mais doloroso.  

 A psicanálise pura visa um para além desse sintoma. Em outras palavras, visa uma 

direção que consiste na extração de um caso único do tipo clínico. Não se trata de psicanálise 

pura nas instituições de saúde pública. 

 Jacques Lacan, no seu Ato de fundação da sua Escola de Psicanálise, apresentou três 

seções de funcionamento: 1) Seção de Psicanálise Pura; 2) Seção de Psicanálise Aplicada; 3) 

Seção de Recenseamento do Campo Freudiano. A primeira trata da relação da psicanálise 

com a sua prática, supervisão e formação dos analistas. A segunda, a Seção de Psicanálise 

Aplicada, trata da doutrina do tratamento e suas variações. É a psicanálise aplicada à 

terapêutica que se insere nas instituições de saúde pública. A inserção da psicanálise no 

interior de uma instituição nada mais é do que uma variação da doutrina e do tratamento da 

psicanálise. A terceira - Seção de Recenseamento do Campo Freudiano - consisti na teoria 

sobre a práxis da psicanálise, a sua história, a articulação com as ciências afins e a sua ética. 

 Em relação aos dois primeiros tipos de psicanálise Freud já havia feito essa distinção 

em um texto intitulado A questão da análise leiga (1926), no qual levanta o problema sobre a 

formação do analista. 

Por motivos práticos temos tido o hábito – e isso é verdade, incidentalmente, 
também em relação as nossas publicações – de distinguir entre análise 
médica e aplicada. Mas essa não é uma distinção lógica. A verdadeira linha 
de divisão situa-se entre a análise científica e suas aplicações igualmente nos 
setores médico e não-médico. (FREUD, 1996a, p. 247) 
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 Segundo Miller (2001) a psicanálise aplicada, neste caso, aplicada à terapêutica, está 

diretamente relacionada com os sintomas. Trata-se de uma psicanálise que especula o sentido 

dos sintomas. A decifração dos sintomas, por si só, já produz efeitos terapêuticos rápidos. É o 

que podemos verificar na publicação das conversações clínicas de Barcelona intitulada 

Efectos terapêuticos rápidos (2005). Trata-se para Miller de explorar a dimensão da 

psicanálise lacaniana aplicada à terapêutica: casos de tratamentos breves, autênticos e 

peculiares. Para Lacan, segundo Miller (2005) uma análise tem um fim, tem um ciclo e não é 

um tratamento infinito. A psicanálise aplicada consiste na produção de efeitos terapêuticos em 

torno de um determinado ciclo de tratamento, do qual podemos conseguir uma virada de 

posição do sujeito em relação ao seu modo de gozo. A psicanálise aplicada à medicina, à 

psicoterapia, à terapêutica não descarta o sintoma na sua estrutura fundamental do 

inconsciente, mas não tem pretensões de ir além do seu sentido. 

 Esse é um modo de aplicar a psicanálise nas instituições de saúde pública, mesmo que 

uma parcela do sintoma central da vida do paciente não seja redutível ao sentido. O sentido 

dos sintomas é o nó significante de sua formação. Na via da psicanálise aplicada, se visa 

desatar o nó dos sintomas enquanto sentido. Em outras palavras, consiste em reduzir o sentido 

ao não-sentido do sintoma, ao que Lacan denominou caroço do sintoma, Freud umbigo dos 

sonhos, e Miller o osso de uma análise. Essa seria uma maneira de aplicar a psicanálise nas 

instituições de saúde pública.  A psicanálise aplicada é um caminho da psicanálise pura e 

garante uma disjunção inclusiva ao que parece ser uma disjunção exclusiva1 entre o público e 

o privado de sua prática. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Uma disjunção inclusiva consiste numa disjunção entre duas proposições cujo valor lógico é a verdade quando 
pelo menos uma das proposições é verdadeira. Ou seja, a relação entre as duas proposições: (p) - a psicanálise 
como uma prática privada - e (q) - a psicanálise como uma prática em instituições públicas - não é de negação ou 
exclusividade. A relação entre p + q é inclusiva e só será falsa quando ambas as proposições forem falsas. 
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