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O projeto INOVAPSI - Intervenções na Psicologia Clínica: Integração Ensino, Serviço e Inovação teve como
objetivo inicial analisar as informações de prontuários eletrônicos de pacientes atendidos pela psicologia,
iniciou  com  dados  de  aproximadamente  800  prontuários  do  SEPA  e  do  Hospital  Geral  (HG)  da
Universidade de Caxias do Sul.  Hoje,  o INOVAPSI 3,  tem como principal  objetivo analisar os prontuários
eletrônicos  de  pacientes  atendidos  nestes  dois  locais  no  período  da  pandemia  COVID-19.  Para  tanto,  é
importante identificar e caracterizar os pacientes atendidos pela psicologia neste período pandêmico em
todo Brasil,  em especial esse estudo se debruçou em delinear pessoas portadoras de doenças crônicas,
uma vez que essas tinham chances exponencialmente maiores de desenvolver sintomas graves, ou até
mesmo a morte por COVID-19. Para embasar a pesquisa, utilizou-se o método de revisão narrativa, sendo
coletadas informações a  partir  de artigos  científicos  disponibilizados nas  plataformas digitais  Scientific
Electronic  Library  Online  (Scielo)  e  Portal  de  Teses  e  Dissertações  da  Coordenação  de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os artigos selecionados, foram escolhidos a partir
de  suas  conexões  com  os  temas  norteadores  da  pesquisa  como  a  ação  da  psicologia,  pandemia  e
doenças  crônicas,  sob  uma  perspectiva  psicanalítica.  Em  especial,  no  que  tange  à  cronicidade,  tal
condição é tratada como um fato o qual demanda por cuidados especiais não só no contexto orgânico,
mas  igualmente  no  que  concerne  ao  âmbito  psicológico.   Neste  estudo,  realizou-se  uma  relação  com
alguns conceitos de Winnicott, o qual aborda que o cuidado para com os seres humanos é mais complexo
do  que  se  pode  mensurar,  em  especial  quando  se  fala  em  pessoas  acometidas  por  doenças  crônicas.
Ainda  de  acordo  com  a  teoria  Winnicottiana,  ressalta-se  o  conceito  de  holding,  para  enfatizar  a
importância  do  ambiente  facilitador  e  de  relações  adequadas  para  com  o  cuidado.  Também,  foram
analisados os cuidados em relação a diabetes, insuficiência renal e hepática.
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