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Atendimento psicológico ao paciente cirúrgico:
O serviço de psicologia da área cirúrgica do HUAP
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Roberta Freire Cardoso Meireles*, José Henrique Valentim**

e Paulo Roberto Mattos da Silva***

O projeto permanente de extensão “Serviço de Psicologia da Área Cirúrgi-
ca – GSI/HUAP” (atendimento psicológico a pacientes cirúrgicos), desenvolvido
de forma ininterrupta desde 1987, sob a coordenação dos professores Paulo Roberto
Mattos e José Henrique Valentim, tem a perspectiva de integrar à matriz de traba-
lho extensionista as dimensões do ensino – tanto na esfera da graduação quanto da
pós-graduação – e a pesquisa de forma continuada. Assim, a intensificação do
sofrimento psíquico, derivado da própria patologia orgânica, demanda atenção
que extrapola a especificidade do saber médico, bem como formas de intervenção
pautadas tão-somente na vertente assistencial, criando espaço de atuação que re-
produz o tripé básico da instituição universitária. Os objetivos foram: criar um
espaço de confluência e integração de diversos saberes sobre a dimensão patológi-
ca do existir humano, nas suas múltiplas inscrições; ampliar o horizonte das pos-
sibilidades de tratamento por parte dos profissionais envolvidos com a tarefa; pro-
mover uma formação no campo psicológico, tanto em nível de graduação quanto
de pós-graduação, que atenda às exigências atuais em termos da criação de novas
estratégias de ação terapêutica e a familiaridade com o trabalho científico de natu-
reza transdisciplinar. Como metodologia utilizamos entrevistas psicológicas com
pacientes internados, discussão e supervisão de casos, definição de estratégias de
atendimento, participação em reuniões clínicas das diferentes especialidades mé-
dicas. Os resultados foram a contribuição à formação de alunos de graduação em
psicologia, atendimento integral a pacientes internados no Hospital Universitário
Antônio Pedro e  desenvolvimento de trabalho transdisciplinar com equipes de
saúde da instituição.
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