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Resumo: Pierre Benoit em seu livro “Psicanálise e medicina” discute a noção de objeto 
medicinal, propondo que tais objetos seriam aqueles ofertados pelo médico ao doente 
que lhe procura. Considerando-se a noção de objeto em psicanálise, a de objeto como 
um lugar, um “furo”, o diagnóstico médico também seria um objeto medicinal por seus 
efeitos de inscrição subjetiva e circunscrição do real que aflige corpo. No entanto, tal 
proposição  considerava  o  diagnóstico  como  um  significante  que  é  proferido  pelo 
médico na cena da consulta, quando o doente lhe procura com uma demanda de cura. 
Que dizer de nosso contexto atual onde o saber médico se dissemina pelas malhas da 
sociedade de tal modo que é o próprio doente que se apropria dos enunciados de tal 
saber e se diagnostica? O analista, como nos ensina Lacan, não deve se identificar com 
a posição de sujeito suposto saber, uma vez que não é o saber do analista que está em 
jogo na análise, mas sim o saber inconsciente que o analisante irá produzir sobre seu 
sofrimento. Na clínica médica sabemos que aquele que detém o saber é o médico, um 
tipo de conhecimento sobre as minúcias da anatomia e do funcionamento bio-químico 
do corpo que sustenta o sujeito. Mas se o saber médico encontra-se ao alcance de todos,  
por toda parte, qual a posição que o médico ocupa dentro dessa nova configuração?
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Welfare     and naming in the control device: the medical diagnosis, without a doctor  

Abstract: Pierre Benoit  in his  book “Psicanálise e medicina” debates the notion of 
medicinal object,  proposing that such objects would be offered by the doctor to the 
patients which looks for him. Considering the notion of object in psychoanalysis, the 
object as a place, a “hole”, the medical diagnosis would be a medicinal object by its 
effects  of  subjective  scripture and circumscription  of  the  real  that  afflicts  the body. 
However, such a supposition had considered the diagnosis as a significant which is said 
by the doctor in the clinic scenario, when the sick person looks for him with a demand 
for  cure.  What  can  we say  about  our  actual  context  where  the  medical  knowledge 
spreads by the fabric of the society in such a way the sick person himself preempt this  
enunciation of the medical knowledge and do diagnosis? The analyst, as teaches Lacan, 
should not identify himself with the position of supposed knowledge, since it’s not the 
knowledge of the analyst that is in question in the analysis, but the knowledge of the 
unconscious which the person in analysis shall produce about his own suffering. In the 
medical clinic we know that the one who has the knowledge is the doctor, a knowledge 
about the details of anatomy and bio-chemistry function of the body that sustains the 
subject. However if the medical knowledge is at disposal of everyone and everywhere, 
what is the position occupied by the doctor in this new configuration?
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