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RESUMO

Da necessidade de compreensão a cerca da sintomática diferenciada apresentada em alguns casos  de psicose na atualidade, e da dificuldade que 
isso implica ao diagnóstico diferencial, surgiu o desejo de descrever a configuração da psicose contemporânea denominada  por Jacques-Alain 
Miller de “Psicose Ordinária”. Para tal, foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema que possibilitou que fosse desenvolvida uma discussão 
sobre o conceito de saúde mental ao longo do tempo, a apresentação dos impasses das classificações psicopatológicas, e a apresentação da 
diferença entre a psicose extraordinária (clássica) e a psicose ordinária através de uma análise comparativa entre elas, incluindo também 
informações sobre as dificuldades em seu diagnóstico. Para isso, foi necessário fazer a descrição da constituição da estrutura psicótica, e as 
características da psicose ordinária, utilizando da psicanálise como referencial teórico para orientar o estudo. Como resultado, chegamos à 
conclusão de que ao longo das mudanças sociais, e descobertas científicas de uma época, percebem-se também, mudanças nas experiências 
subjetivas, o que desencadeia o surgimento de novas demandas, as quais juntamente com o conjunto de sintomas contemporâneos, exigem que 
haja uma maior atenção quanto à elaboração de uma hipótese diagnóstica na clínica atual, pois encontra-se uma evidente dificuldade no 
diagnóstico da Psicose Ordinária, o que demonstra que o conjunto de sintomas contemporâneos recusa a orientação diagnóstica diferencial 
utilizada na clínica estrutural clássica. O estudo e os desdobramentos apresentados evidenciam a necessidade de direcionar aos sujeitos tidos 
como psicóticos um olhar além de uma classificação psicopatológica, pois não se trata apenas de um diagnóstico ou descrições de 
comportamento, mas de modos de existir do sujeito, e para descrever o sujeito em sua própria relação com sua constituição é necessário muito 
mais que características, e a Psicanálise serve como linha de apoio no manejo do tratamento da psicose, pois o diagnóstico em psicanálise não 
constitui um fim em si mesmo. A psicanálise funcionará no acompanhamento como um norteador, considerando o sujeito e suas experiências 
subjetivas para além de suas manifestações sintomáticas.
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