
PSICANÁLISE E SAÚDE MENTAL 
 

Trabalho apresentado na Letra-Associação de Psicanálise 
 em outubro de 2009. 

  

 Considerando a grande quantidade de impasses relativos à relação entre a 
psicanálise e a saúde mental, uma discussão referente a este tema pode ser iniciada a 
partir de muitos pontos. 
 Portanto, sem a pretensão de esgotar todos os pontos suscitados pelo tema e 
com o objetivo de abrir o debate, é necessário a escolha de um ponto de partida. 

O ponto escolhido para iniciar o debate neste trabalho é uma interrogação 
colocada sobre as possibilidades de inserção da psicanálise no campo da saúde 
mental. 

Assim, quais são as possibilidades de inserção da psicanálise no campo da 
saúde mental? 

 
Para pensar as possibilidades de articulações entre psicanálise e saúde 

mental, parece necessário definir e contextualizar saúde mental.  
O termo saúde mental é utilizado em diferentes contextos. Fala-se em saúde 

mental desde o local chamado de “postinho”, hoje divulgado como unidade de saúde, 
até as clínicas multiprofissionais particulares e de convênio. Nos hospitais, nos 
ambulatórios, se fala em saúde mental. Mas o que é saúde mental? O que constitui 
este campo chamado de saúde mental? Saúde Mental existe? 

De maneira geral, saúde mental é uma nomenclatura, utilizada dentro de uma 
área mais ampla que, por sua vez, é denominada de Saúde. Portanto, quando se 
questiona sobre o termo, saúde mental, a primeira referência é a Saúde como origem 
da saúde mental. 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe uma definição oficial de 

saúde mental. No entanto, admite-se que Saúde Mental é o equilíbrio emocional entre 
o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. Saúde mental é um termo 
usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. É aceitar 
as exigências da vida. Saber lidar com as boas emoções e também com as 
desagradáveis: alegria/tristeza; coragem/medo; amor/ódio; serenidade/raiva; ciúmes; 
culpa; frustrações. Isso seria a saúde mental conforme definições estabelecidas a 
partir da perspectiva da Saúde.  

 
É curioso observar que mesmo havendo tais definições, no discurso corrente, a 

expressão “saúde mental” acaba sendo utilizada para significar diversas coisas. São 
vários desdobramentos como, por exemplo: Saúde Mental pode ser o nome de um 
programa de Saúde de uma instituição. Ou, uma das repartições, um setor, dentro de 
um hospital. Pode ser a especialidade de um ambulatório. No meio popular, pode ser 
uma forma de classificar uma pessoa quando se refere a fulano ou beltrano dizendo 
que ele é saúde mental, mas com a intenção de referir à doença mental. 

Interessante observar este último exemplo porque ele mostra o homem sendo 
qualificado por um conceito que ele mesmo criou, mas que, às vezes, retorna par si de 
forma invertida, apontando a chamada “doença mental”.  

O que também chama a atenção nestas possibilidades de se definir saúde 
mental, seja pela definição da OMS ou pelas outras vias, é que todas derivam da 
Saúde e definem a saúde mental como sendo uma espécie de harmonia, de equilíbrio. 

Fica evidente por suas definições e utilização que, no campo denominado de 
saúde mental, a proposta de trabalho é baseada na busca pela harmonia, pelo 
equilíbrio, ou seja, pela ausência de sintomas, de conflitos. 

 



Do ponto de vista psicanalítico, vale lembrar que desde o início de sua obra, 
Freud (1895/1987) já considerava que a psicanálise encaminhava o homem para outra 
direção que não seria a exclusão total de conflitos. Nos estudos sobre a histeria, nos 
anos de 1895, ele afirmava que a paciente teria muito a ganhar se conseguisse 
transformar seu “sofrimento histérico numa infelicidade comum” (p.294). 

Nos anos de 1956-1957, em seus seminários sobre a relação de objeto, Lacan 
retoma a noção freudiana de objeto para criticar os pós-freudianos sobre a forma 
como eles estavam conduzindo o tema e afirmar que a relação sujeito-objeto não está 
em primeiro plano para a psicanálise. A relação sujeito-objeto não é central na 
experiência analítica. 

Neste mesmo seminário, Lacan critica a perspectiva da teoria moderna que 
considerava o objeto como “objeto ideal, terminal, perfeito, adequado” (Lacan, 
1956/1995, p.16), entendido como um ponto a ser atingido após uma experiência de 
evolução na relação do homem com o mundo. 

Lacan, a partir do seu retorno a Freud, fundamenta a idéia de que a relação do 
sujeito ao objeto não é direta e que há uma distância nesta relação que vai causar 
tensão em toda busca do objeto e que torna conflituosa a relação do homem com o 
mundo.      

Assim, Lacan(1956/1995) desenvolve a noção da falta do objeto como sendo 
central na psicanálise. Em um momento de seu seminário, ele diz que “Jamais, em 
nossa experiência concreta da teoria analítica, podemos prescindir de uma noção da 
falta do objeto como central. Não é um negativo, mas a própria mola da relação do 
sujeito como o mundo”(p.35). Assim, referindo-se a falta do objeto, Lacan (1956/1995) 
diz que ela é um dos pontos mais importantes da experiência analítica, salientando 
como central, a noção da falta do objeto. 

Por este motivo, considerando a falta como central, diferentemente da saúde 
mental, a psicanálise, acolhe justamente aquilo que não se encaixa, que não se 
harmoniza, que não se equilibra e que causa estranhamento ao homem. A psicanálise 
dedica seu trabalho a dimensão daquilo que falta, que escapa ao equilíbrio e que fica 
como uma fonte geradora de mal-estar. 

Mas além desta especificidade da teoria analítica, de considerar a falta como 
central distinguindo a psicanálise da saúde mental, há outra questão que se sobrepõe 
a esta diferença e que torna ainda mais instigante a questão sobre as possibilidades 
de inserção entre psicanálise e saúde mental. 

Sabe-se que a sociedade atual encontra-se sob o imperativo da felicidade. 
Através do imperativo de que “Você tem que ser feliz!”, de que todo mundo tem que 
ser sempre feliz, somos cotidianamente bombardeados pela oferta de objetos que 
prometem uma felicidade total, um bem-estar pleno, absoluto, completo, sem falta.  

Desta forma, se verifica que esta cultura atual também causa efeitos no campo 
da saúde mental. Nesta lógica da modernidade, do “ter que ser feliz”, o imperativo que 
tenta impulsionar o homem ao encontro de objetos que proporcionem a plena 
satisfação se sobrepõe ao conceito de saúde mental, colocando a saúde mental como 
alvo a ser atingido, a ser encontrado, enquanto objeto que proporcione total satisfação.  

Por esta via, a saúde, a saúde mental, passa a ser oferecida por alguns e 
vislumbrada por outros, como sendo um objeto a ser conquistado. Sendo assim, não 
parece ser uma coincidência que os psicofármacos encontram-se no topo da lista dos 
medicamentos mais vendidos. Medicamentos que são conhecidos como de última 
geração; “ultramodernos”. 

Então, observa-se que no campo da saúde mental, o pedido de um 
considerável número dos pacientes gira em torno da demanda do objeto saúde. 
Demanda que se apresenta de forma variada, mas que parece articulada a questão da 
busca pela saúde enquanto objeto. São demandas manifestadas pelo requerimento de 
avaliações sobre a saúde, solicitações de diagnósticos, pedidos de eliminação de 
sintomas, podendo chegar, às vezes, a pedidos de atestado sobre a saúde para 
afastamento do trabalho. 



Aqui, vale destacar, uma semelhança existente entre as demandas que 
aparecem no campo da saúde mental e no consultório particular. Sabe-se que na 
clínica psicanalítica tradicional também surge esta demanda referente ao objeto 
saúde.  

Ao abordar a dimensão trágica da experiência psicanalítica, Lacan (1959/1991) 
levanta a pergunta sobre o que os pacientes demandam de um psicanalista e diz que 
“o que nos demandam, é preciso chamá-lo por uma palavra simples, é a felicidade” (p. 
350).     

Afirma que o psicanalista não pode responder à demanda de felicidade pelo 
simples motivo de que ela pressupõe a existência de um bem supremo e, do ponto de 
vista psicanalítico, o bem supremo não existe. Citando das Ding, enquanto objeto 
perdido, diz que “o passo dado por Freud, no nível do princípio do prazer, é o de 
mostrar-nos que não há Bem Supremo – que o Bem Supremo, que é das Ding, que é 
a mãe, o objeto do incesto, é um bem proibido e que não há outro bem” 
(Lacan,1959/1991, p. 90).  

Destacando a impossibilidade de um bem total à humanidade, comenta que “a 
questão do Bem Supremo se coloca ancestralmente para o homem, mas ele, o 
analista, sabe que essa questão é uma questão fechada. Não somente o que lhe 
demanda, o Bem Supremo, é claro que ele não o tem, como sabe que não existe” 
(Lacan,1959/1991,p. 359). 

A demanda pela saúde mental enquanto objeto plenamente satisfatório, não 
seria uma forma de apresentação da mesma demanda de felicidade apresentada no 
consultório psicanalítico particular?  

Se a origem desta demandas é a mesma, porque que no campo da saúde 
mental, a apresentação da demanda de felicidade aparece, na maioria dos casos, 
concentrada no objeto saúde? 

Para refletir sobre esta questão vale retomar uma expressão utilizada por 
Lacan nos anos de 1958, quando ele investiga o tema da Direção do Tratamento, e 
fala sobre a demanda do analisante, dizendo que o sujeito é convidado a falar na 
análise. Diz Lacan (1958/1998) “Consegui, em suma, aquilo que se gostaria, no campo 
do comércio comum, de poder realizar com a mesma facilidade: com a oferta, criei a 
demanda”(p.623). 

Não seria esta uma explicação para a questão colocada acima? A oferta que 
se propaga sobre possibilidades de se alcançar a saúde mental enquanto equilíbrio, 
harmonia, é o que cria a demanda dos pacientes de buscar tal saúde, tal harmonia? 

Portanto, pensando assim, a demanda de alguns pacientes sobre a obtenção 
da saúde enquanto objeto plenamente satisfatório pode ser criada pela oferta do 
próprio sistema de saúde mental. E o que mantém, o que alimenta, a existência desta 
demanda?  

É possível considerar que, em parte, tal demanda é alimentada pelos 
profissionais e Instituições da saúde mental. Contudo, parece importante questionar a 
participação dos próprios pacientes na sua implicação com determinada demanda. 

Aqui cabe mais uma possibilidade de trabalho do analista no campo da saúde 
mental. Além de acolher as demandas apresentadas pelos pacientes, é possível que o 
psicanalista interrogue cada sujeito sobre o seu posicionamento diante destas 
demandas do sistema de saúde mental, para poder apontar a sua implicação nas 
demandas, e posteriormente, questionar sobre o desejo. 
 Lacan, no seminário 4, relembrando às noções de objeto estabelecidas por 
Freud,  diz que uma das formas que ele aborda o tema do objeto é que “o sujeito se 
faz de objeto para o outro”(Lacan, 1956/1995, pp. 12-13). Não seria este o caso 
daqueles pacientes que ocupam o lugar do objeto da demanda apresentada pelo 
sistema de saúde mental? Mesmo que em contexto diferente, não é assim que o 
analista faz na clínica tradicional quando interroga seus pacientes sobre o lugar que 
eles ocupam na demanda do Outro? 



A psicanálise, quando autorizada pelo sujeito, pode denunciar esta relação em 
que os pacientes tentam estabelecer com a saúde mental que não passa da 
reprodução, da atualização da relação como Outro. 

Além desta forma objetal de apresentação, observa-se que no campo da saúde 
mental também chegam pacientes que a partir de alguma contingência da vida pedem 
tratamento. São poucos os que chegam reconhecendo a sua participação na produção 
sintomática e, menos ainda, aqueles que chegam buscando decifrar seus sintomas. A 
maioria dos pacientes que procura pelos serviços de saúde mental quer respostas, 
não quer questões. 
 
 Parece que aqui se situa outra questão sobre as possibilidades de trabalho da 
psicanálise na saúde mental. A posição do psicanalista diante das demandas 
existentes para-além das demandas dos pacientes. Ou seja, a demanda das 
Instituições e dos profissionais da saúde que, em muitos casos, tratam o mesmo 
paciente que o psicanalista acompanha. 

O psicanalista não é um trabalhador da saúde mental porque seu trabalho não 
visa a saúde mental. Há uma série de impasses que surgem a partir da diferença entre 
o trabalho dos profissionais da saúde e o psicanalista. Os profissionais da saúde 
trabalham para eliminar, aliviar, os sintomas dos pacientes. O psicanalista vai trabalhar 
a implicação do sujeito com seus sintomas. Considera os sintomas como produção do 
sujeito e sabe da importância dos sintomas na estruturação do sujeito.  

Diferente dos profissionais da saúde o psicanalista não quer curar seus 
pacientes. O trabalho da psicanálise não visa o Bem de seus pacientes. Por este 
motivo há impasses e desafios no trabalho do psicanalista dentro do campo da saúde 
mental. 

Quando uma Instituição da saúde contrata o serviço do psicanalista 
logicamente espera dele um trabalho que vise a saúde. Na maioria das vezes, o 
psicanalista é convocado a ocupar o lugar de um terapeuta. Mas isto não quer dizer 
que o psicanalista tenha que trabalhar desde este lugar de terapeuta. Assim como o 
psicanalista não responde à demanda de seus pacientes, não tem que responder à 
demanda do sistema de saúde. Para a realização de um trabalho de psicanálise, 
inclusive dentro do sistema de saúde, é necessário um distanciamento. 

Em continuidade ao seu trabalho sobre a relação de objeto, ao longo dos anos, 
o pensamento lacaniano se encaminhou a falta de objeto, constituindo em seguida, o 
conceito de objeto a, como objeto causa do desejo do analisando. Semelhante a 
posição de semblante de objeto utilizada no trabalho clínico psicanalítico, seria 
possível utilizar deste dispositivo em relação à demanda apresentada pelo sistema de 
saúde mental? 

É claro que há diferenças entre o trabalho clínico psicanalítico e a posição do 
psicanalista diante das instituições de saúde mental. Não é para a mesma finalidade. 
Fazer semblante de objeto ao sistema de saúde não seria com o objetivo de tratar o 
sistema de saúde mental, nem tampouco de tentar transmitir a psicanálise até porque 
isto seria colocar a psicanálise no lugar idealizado, de objeto absoluto, supremo, o que 
seria fazer o mesmo movimento da saúde mental. Fazer semblante de objeto à 
demanda do sistema de saúde é uma forma de manter a dimensão da falta neste 
campo que insiste em tentar excluí-la. 

 É importante destacar que a utilização do dispositivo de fazer semblante de 
objeto diante da demanda do sistema de saúde é uma das possibilidades de 
posicionamento do psicanalista no campo da saúde mental, pois cabe a cada analista 
construir dentro de sua experiência analítica a sua forma de trabalho. Além disso, é 
necessário afirmar que a constatação da diferença entre a concepção de saúde mental 
do sistema de saúde e a ética da psicanálise não inviabiliza o trabalho psicanalítico 
dentro do campo da saúde mental e também não justifica um recuo do psicanalista 
frente a esta diferença. Afinal de contas, quando Lacan explorou uma ética para a 
psicanálise ele também a descreveu como sendo não ceder de seu desejo. Portanto, 



uma das possibilidades de inserção da psicanálise no campo da saúde mental é 
justamente pela via da diferença, pela via do desejo que para o psicanalista, é desejo 
de desejo e que está sempre articulado a dimensão da falta.    

       

Gledson Marcelo Brugnolo dos Santos   
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