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Cecília era uma mulher de 34 anos, nascida e crescida em São Paulo, casada, sem 

filhos, que trabalhava como auxiliar administrativo de uma empresa de alimentos. 

Gostava do que fazia, mas sua presença no trabalho era atravessada por uma forte 

angústia. Sentia-se constantemente pressionada por si mesma a ser a melhor funcionária 

e não admitia erros. Mesmo com toda sua dedicação, persistia um intenso sentimento de 

inadequação, como se sempre estivesse fazendo tudo errado. Chegava a ficar persecutória 

com os colegas de trabalho e, especialmente, com os chefes. Pensava que a estavam 

julgando o tempo todo e qualquer mal entendido era sinal de que a estavam desaprovando 

e prestes a puni-la. A situação se agravava ainda mais quando recebia alguma forma de 

repreensão ou crítica: isso a levava a ter crises de pânico. Esse cenário piora. Começa a 

se sentir cada vez mais triste, angustiada, apreensiva e amedrontada. Passa a ser difícil 

trabalhar, se relacionar com o marido ou os amigos ou até mesmo sair de casa. Chora 

constantemente. Começa a pensar em se matar. 

Cecília decide, então, procurar ajuda médica. Não era a primeira vez que fazia 

acompanhamento, porque, outras vezes na vida, tinha apresentado quadros semelhantes 

àquele. Passa em consulta com o psiquiatra que a diagnostica com depressão. Começa a 

tomar uma medicação antidepressiva e um estabilizador do humor e a ver uma 

psicoterapeuta uma vez por semana. Apesar do tratamento por um ano, Cecília não se 

sente melhor. A terapeuta sugere que ela procure outro psiquiatra e entra em contato 

comigo. Me explica que sua paciente Cecília tem um quadro de “depressão orgânica 

grave” e que iria precisar de “fortes medicações para sempre”. No entanto, segundo ela, 

o atual psiquiatra não estaria conseguindo manejar adequadamente as medicações e, por 

isso, a paciente não melhorava. Cecília, então, me procura e marcamos um primeiro 

encontro.  

Durante a consulta, ela chora muito. Fala de suas dificuldades no trabalho e de 

todos os problemas que tem tido. No entanto, ao final da conversa, parece mais tranquila 

e aliviada. O psiquiatra anterior havia aumentado a dose da medicação antidepressiva há 
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poucas semanas. Ela estava preocupada com as medicações. Temia que precisasse tomar 

ainda mais remédios, queixava-se de ter engordado muito e perdido muito cabelo. Sugeri 

que, como a estava conhecendo agora e as alterações eram recentes, mantivéssemos as 

coisas como estavam por enquanto, mas que continuássemos a conversar na semana 

seguinte. Na segunda consulta, ela retoma suas queixas sobre o trabalho e o pavor que 

tem de errar. Chora bastante de novo. Mas, dessa vez, fala sobre a mãe. Conta que a mãe 

é uma mulher difícil. Sempre foi muito rígida e agressiva com a filha. Na infância e 

adolescência, eram comuns gritos, xingamentos, depreciações e, principalmente, os 

espancamentos. Com raiva no rosto, me conta que a mãe sempre parecia querer diminuí-

la, depreciá-la e menosprezá-la, e, não importa o que fizesse, sempre acabava apanhando 

de maneira violenta. Hoje, casada e morando em um bairro distante da mãe, me diz que 

têm uma relação mais pacífica, mas que a mãe nunca perdeu o hábito de criticá-la em 

tudo que faz. Nesse momento, comento: “Realmente, sua mãe parece ser uma pessoa 

muito difícil. Ter uma mãe assim deixaria marcas em qualquer um”. Ela nota meu 

interesse pelas histórias com a mãe e segue me contando outros episódios de brutalidade 

e de como se sentiu em relação a eles. Chegamos ao fim da consulta; novamente Cecília 

parece aliviada e tranquila. Dessa vez, sugiro que a gente possa discutir a troca das 

medicações, já que ela havia se queixado do ganho de peso e da queda de cabelo. Ela 

concorda. Encerro a consulta e me levanto indo em direção à porta. Cecília permanece 

sentada. Olha para mim e pergunta: “você acha que isso tudo tem a ver com a minha 

mãe?”. 

*** 

Em 2023, completam-se 10 anos desde o lançamento da 5ª edição do DSM 

publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. É essa a principal referência para a 

atual prática psiquiátrica, tanto diagnóstica como terapêutica. O manual estabelece um 

sistema de classificação baseado em critérios diagnósticos definidos a partir de análises 

estatísticas (American Psychiatric Association, 2013). Embora se autodenomine como 

“ateórico”, o DSM representa uma perspectiva psicopatológica operacional-pragmática, 

na qual é de modo arbitrário que se definem os transtornos mentais, almejando 

exclusivamente sua utilidade pragmática, tanto para a clínica como para a pesquisa. Além 

disso, dentro dessa perspectiva, a natureza dos transtornos bem como as bases filosóficas 
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e antropológicas que os determinam não são definidas nem questionadas (Dalgalarrondo, 

2008, p.38).  

Com a hegemonia desse sistema diagnóstico ao redor do mundo, algumas 

repercussões têm ganhado cada vez maior destaque . O modelo é notadamente elástico e 

inclusivo em seus critérios e categorias, tomando como patológico uma vasta e diversa 

gama de sintomas, estados e comportamentos. Por conseguinte, assistimos a uma 

proliferação vertiginosa de diagnósticos psiquiátricos nas últimas décadas (Whitaker, 

2017). O famoso psiquiatra Allen Frances, que foi responsável pela publicação da 4ª 

edição do DSM, passou a ser um ferrenho crítico do Manual e reforçar suas consequências 

perigosas, que acabaram por triplicar os diagnósticos de Transtorno de Déficit de 

Atenção, multiplicaram por 20 os diagnósticos de autismo e por 40 os diagnósticos de 

transtorno bipolar entre as décadas de 1990 e 2000 (USP, 2013).  

O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (National Institute of 

Mental Health, NIMH) aponta que, segundo os atuais critérios, mais de 20% de toda a 

população do país apresenta algum tipo de transtorno mental (NIMH, 2019). Em editorial 

de novembro de 2020, a revista científica Lancet apontava que um bilhão de pessoas ao 

redor do mundo atualmente apresenta um transtorno mental (The Lancet Global Health, 

2020). No Brasil, alguns estudos chegam a estimar uma prevalência de transtornos 

mentais de quase 25% da população (Brunoni, 2021).  

Enquanto se multiplica o número de diagnósticos psiquiátricos, multiplicam-se as 

prescrições de psicofármacos. No Reino Unido (Ilyas, 2012), de 1998 a 2010, as 

prescrições de antidepressivos cresceram 130% e as de antipsicóticos, 66,1%. Nos 

Estados Unidos, a prescrição de antipsicóticos para crianças de dois a sete anos dobraram 

de 2000 a 2007 (CRFSP, 2011). No Brasil as prescrições de antidepressivos e 

estabilizadores de humor quase dobraram entre 2013 e 2018 (CFF, 2020). Também no 

Brasil, registrou-se o aumento de 6322% na comercialização de metilfenidato (Ritalina) 

entre 1996 e 2012 (Vizotto, 2017). 

Assim, não é de surpreender que, dentro do atual modelo, o psiquiatra seja 

confundido como mero prescritor de drogas. Estudos mostram que praticamente todos os 

pacientes que procuram um psiquiatra saem com um psicofármaco prescrito (Ferrazza, 

2010). Por outro lado, ainda persistem as controvérsias acerca da eficácia dessas 

medicações. Embora ferrenhamente defendidos pela Psiquiatria moderna, na maior parte 
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dos estudos, os psicofármacos de todas as classes apresentam apenas pequena 

superioridade (em muitos casos, nenhuma superioridade) em relação a placebo 

(Moncrieff, 2008, p.95-99, p.158, p.200-203; Khan, 2015; Cuijpers, 2015), mas podem 

estar associados a intensos efeitos colaterais (Moncrieff, 2008, p.107-114). Além disso, 

muitos pesquisadores têm chamado a atenção para o fato de que a produção de evidências 

científicas em Psiquiatria enfrenta graves problemas, que envolvem importantes vieses e 

baixa qualidade dos estudos, colocando em xeque o papel atribuído às medicações 

atualmente (Timimi et al, 2018).  

O modelo de prática introduzido pelo DSM remonta à tradição médica iniciada no 

século XVIII e busca fundamentar a psiquiatria dentro da objetividade científica (Pinto, 

2012). Tal objetividade concentra unicamente na observação empírica do fenômeno puro 

as condições de possibilidade da clínica psiquiátrica, afastando-se de qualquer 

pressuposto teórico que possa interferir na objetividade da ação diagnóstica. Assim, ao 

fornecer uma ferramenta diagnóstica supostamente imparcial e operacional, o DSM 

abandona nosografias classicamente estabelecidas e se proclama como um manual 

ateórico (Pinto, 2012), buscando se apresentar mais como um dicionário descritivo do 

que propriamente um manual de psicopatologia (Martinhago; Caponi, 2019).  

Vemos, assim, que o modelo de clínica psiquiátrica criado pelo DSM leva, como 

consequência inevitável, à exclusão radical da noção de sujeito. Isso ocorre tanto no plano 

do diagnóstico quanto do tratamento, pois, sob essa lógica que dá exclusividade ao olhar 

do observador para determinar sintomas e síndromes, o sujeito que sofre não tem lugar 

para falar sobre seu próprio sofrimento. A prescrição de psicofármacos, que 

rotineiramente é acompanhada de discursos que se reduzem à simplicidade da dimensão 

biológica, termina por solapar qualquer possibilidade de o paciente se implicar de maneira 

singular em suas queixas: “O sujeito é, desse modo, sufocado em prol de suas produções 

observáveis” (Pinto, 2012). 

Alguns questionamentos que a própria psiquiatria tem produzido chamam a 

atenção. Em editorial para o British Journal of Psychiatry, um ano após a publicação do 

DSM-5, Giovanni Stanghellini e Matthew R. Broome dizem:  

A ciência biomédica foi em parte construída sobre a transformação 
de uma queixa em sintoma. Isso permitiu que a ciência médica visse 
em uma queixa (por exemplo, cansaço) o efeito de uma causa 
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patológica no corpo humano (por exemplo, uma disfunção 
endócrina). Essa passagem da queixa para o sintoma e para a 
fisiopatologia pode ofuscar o fato de que uma queixa tem um 
significado para o indivíduo que dela sofre: ela expressa uma questão 
ou um desejo. Uma pessoa pode não necessariamente buscar a 
eliminação de sua queixa, mas sim a realização de seu desejo (por 
exemplo, ver o médico falhar e ele próprio triunfante tornar-se um 
paciente incurável)”. (Pereira, 2014) 

Como observou Mário Eduardo Pereira (2014), é curioso notar que os autores do 

editorial destacam a dimensão radicalmente subjetiva e singular dos sintomas e, para isso, 

mobilizam em seu argumento categorias propriamente psicanalíticas: “a diferenciação 

entre demanda e desejo, o caráter paradoxal de realização de desejo embutido no sintoma, 

bem como o surgimento de um gozo paradoxal, de natureza autodestrutiva, sustentado na 

relação transferencial com médico” (Pereira, 2014). Trata-se de elementos apreensíveis 

no âmbito da clínica, “mas irredutíveis às abordagens objetivantes e generalizantes 

próprias às ciências naturais” (Pereira, 2014). 

Em 1966, Lacan participa de um colóquio sobre o lugar da psicanálise na 

medicina.  Nessa conferência, Lacan apresenta como a psicanálise pode contribuir para a 

função do médico, função essa que apresentou importante modificação nos últimos 

séculos. Durante todo o período da história, a função do médico como autoridade 

manteve-se em constância e estabilidade:  “o médico ao receitar, receita-se a si mesmo” 

e ainda: "o médico, no que tem de melhor, é também um filósofo” (Lacan, 1966/2001). 

Entretanto, mais recentemente, a medicina entrou em sua fase científica. Nesse contexto, 

o médico passa a agir sob a égide das pesquisas científicas feitas em laboratórios. Assim, 

Lacan mostra que o médico não tem mais função privilegiada nos cuidados do paciente, 

pois agora os meios para que possa agir são fornecidos do exterior à sua função: "O 

médico é requerido na sua função de cientista fisiologista (...) O mundo científico deposita 

em suas mãos o número infinito daquilo que é capaz de produzir em termos de agentes 

terapêuticos novos, químicos ou biológicos" (Lacan, 1966/2001). 

Nesse ponto, Lacan chama atenção ao fato de que esse arsenal é o meio de ação 

do médico para algo que ele deve responder: o pedido de ajuda do paciente. Assim como 

os autores do editorial psiquiátrico, Lacan defende que, quando um doente procura um 

médico, não espera pura e simplesmente a cura. O que está em jogo nessa procura é sua 

condição de doente. Ele convoca o médico a tirá-lo dessa condição, o que pode explicitar 
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o fato de ele estar, na verdade, preso à ideia de conservar tal condição. Nesse sentido, o 

que o paciente objetiva muitas vezes é ser autenticado como doente, ou, ainda, que seja 

preservada a sua doença, permitindo que continue perpetuamente instalado na posição de 

doente. É nesse ponto que se revela a estrutura falha entre o que se pede e o que se quer; 

em outras palavras, o que se demanda e o que se deseja. Compreender essa dimensão é 

garantir o que há de mais original e significativo da função do médico (Lacan, 

1966/2001). 

 No seminário sobre a transferência, Lacan retoma a fases da libido tal 

como desenvolvidas por Freud para esclarecer as articulações dessa dinâmica entre 

demanda e desejo. A origem da demanda está no ponto em que, no desenvolvimento do 

sujeito, ele precisa transformar aquilo que sacia suas inquietações fisiológicas, suas 

necessidades, em palavras direcionadas ao Outro. Ou seja, a satisfação das necessidades 

do sujeito o torna dependente do aparelho significante e molda essa satisfação segundo 

os desfilamentos da estrutura do significante, sob a forma da demanda. Todas as 

necessidades naturais do sujeito são, então, articuladas em palavras. Isso cria uma 

geografia primitiva: um mais-além e um aquém da demanda. No mais-além, encontramos 

a demanda de amor. E no aquém da demanda, nasce justamente seu desejo (Lacan, 1960-

1961/2010). 

 Para esquematizar essa dinâmica, podemos tomar os caminhos da libido 

na fase oral. A demanda oral é a demanda de ser alimentado. Mas, quando ela se dirige 

ao Outro, assume sua forma invertida e se torna demanda de se deixar alimentar. Das duas 

demandas, surge um confronto, e é desse confronto que nasce o desejo. Se a boca que tem 

fome é a mesma que emite palavras, a possibilidade de confrontar a demanda do Outro, 

recusando o alimento ou preferindo outro, é a possibilidade de escolher. É a possibilidade 

de desejar (Lacan, 1960-1961/2010). É, então, no exato ponto onde essas duas demandas 

se confrontam, que surge este espaço, essa hiância aquém da demanda, de onde nasce o 

desejo. Nas palavras de Lacan: “o desejo é aquilo que se manifesta no intervalo cavado 

pela demanda aquém dela mesma, na medida em que o sujeito, articulando a cadeia 

significante, traz à luz a falta-a-ser com o apelo de receber seu complemento do Outro” 

(Lacan, 1958/1998) 

Se demanda e desejo estão associados, saciar um é cessar outro. Em outras 

palavras: recusar um, a demanda, é preservar e garantir o outro, o desejo. Assim, é dessa 
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forma que a demanda oral precisa ficar sempre insatisfeita para que o desejo do sujeito, 

ou a possibilidade de que a cadeia significante possa continuar deslizando, não morra 

(Lacan, 1960-1961/2010). 

Mas do que se trata esse desejo? Trata-se do desejo propriamente sexual. Porque, 

além da satisfação da fome, a demanda oral promove também o encontro canibal entre 

dois corpos. E um encontro canibal entre dois corpos é sempre sexual. Assim, é de um 

desejo sexual que se trata aqui. A libido sexual é precisamente o excedente que acaba 

tornando inútil toda a satisfação da necessidade. Ela recusa a satisfação dessa necessidade 

para preservar a função do desejo. Mas também é por ela que o bico do seio ganha seu 

valor de agalma e se torna suporte do prazer e da volúpia do mordiscar (Lacan, 1960-

1961/2010). 

Nesse sentido, podemos entender que não é a fome que dá o valor erótico do 

objeto. Esse valor erótico vem por retroação. Ele se constitui quando se cava o lugar do 

desejo na demanda oral. Se não existisse essa demanda, não existiria este lugar do aquém 

do desejo. Assim, para que as fases da libido sexual existam, é preciso que exista o lugar 

do desejo cavado pela demanda (Lacan, 1960-1961/2010). 

 Entender a dimensão dessa dinâmica é precisamente a chave para poder 

operar uma clínica psiquiátrica que inclua o sujeito em sua radicalidade. Ao ofertar ao 

paciente que ele fale de seu sofrimento, instauramos a dimensão da demanda de ser 

curado. Mas é precisamente “por intermédio da demanda, [que] todo o passado se 

entreabre, até recônditos da primeira infância” (Lacan, 1958/1998). Assim, é por essa via 

que a regressão analítica se produz e pode se apresentar ao clínico. Trata-se aqui do 

retorno em demanda, no presente, dos significantes que apontam para onde a frustração 

do sujeito está retida. Por isso, Lacan insiste na importância de não compreender o que o 

paciente pede, pois, nesse sentido que trazemos, compreender é responder no plano da 

demanda e escamotear a dimensão onde o desejo do sujeito está paralisado.  Portanto, é 

se orientando em relação aos efeitos da demanda que se pode garantir o lugar do desejo 

na direção de um tratamento. Na ponta dessa demanda, encontramos a função da relação 

com o sujeito suposto saber da transferência com o médico. Isso se dá, pois nunca antes 

a ciência deteve tanto poder sobre a vida, o que facilmente instaura, por meio do “mito 

do sujeito suposto saber”, o fenômeno da transferência. É o passado que se repete, mas 

não enquanto reprodução passiva, mas enquanto criação, enquanto fonte de ficção. Na 
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transferência, o sujeito fabrica e constrói alguma coisa, ainda que de maneira inconsciente 

(Lacan, 1958/1998). 

 Dessa forma, categorias propriamente psicanalíticas, como demanda, 

desejo e transferência, podem contribuir para os impasses clínicos da psiquiatria atual, na 

medida em que fornecem uma abordagem racional e metodológica da subjetividade e da 

singularidade do sofrimento humano (Dunker; Kyrillos Neto, 2011). A Psiquiatria, 

enquanto especialidade médica, está legitimamente apta a realizar intervenções que visem 

ao alívio, à contenção e ao limite de certas experiências psicopatológicas deletérias e 

destrutivas. Entretanto, nesse processo, não cabe ao psiquiatra buscar excluir o sujeito e 

sua dimensão singular. Pelo contrário, a terapêutica psiquiátrica deve ter como objetivo 

final “reinstaurar as condições nas quais o sujeito possa se colocar radicalmente em 

questão” (Pereira, 2014).  

Nesse sentido, o que Lacan mostra é que a posição do analista “é a única de onde 

o médico pode manter a originalidade de sempre da sua posição, qual seja, daquela de 

alguém que tem que responder a uma demanda, ainda que isso possa ser feito conduzindo-

se o sujeito a voltar-se para o lado oposto das ideias que emite para apresentar a demanda. 

(...) A invenção freudiana é aquilo que deve responder à subversão do sujeito da posição 

do médico pela ascensão da ciência” (Lacan, 1966/2001). 
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