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INTRODUÇÃO: Este trabalho foi elaborado no âmbito do projeto permanente de ex-
tensão “Serviço de Psicologia da Área Cirúrgica – GSI/HUAP” (atendimento
psicológico a pacientes cirúrgicos), desenvolvido, de forma ininterrupta, desde
1987, sob a coordenação dos professores Paulo R. Mattos e José Henrique Valentim,
tendo a perspectiva de integrar numa matriz de trabalho extensionista as dimen-
sões de ensino, na esfera tanto da graduação quanto da pós-graduação, e a pesqui-
sa de forma continuada. O projeto também visa analisar a contribuição psicanalí-
tica ao trabalho em HG, na consecução de parâmetros específicos.

OBJETIVOS: Pesquisar limites e possibilidades da clínica psicanalítica no âmbito
do hospital geral; utilizar ferramentas psicanalíticas no atendimento de pacientes
internados em hospital geral; pesquisar os elementos clínicos passíveis de serem
utilizados em um contexto diferente daquele em relação ao qual a própria psicaná-
lise se constituiu; investigar aspectos passíveis de gerar novas potencializações do
dispositivo analítico.

METODOLOGIA: Estudo de textos psicanalíticos, atendimento a pacientes, discus-
são de casos, elaboração de estratégias de intervenção em bases psicanalíticas.

RESULTADOS: Utilização de ferramentas psicanalíticas no atendimento a pacientes
internados no HUAP, capacitação de alunos de psicologia no atendimento em
hospital geral em bases psicanalíticas, contribuições teórico-clínicas ao trabalho
psicanalítico em instituições de saúde.
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