
BREVE CARACTERIZACÃO DO PERFIL DOS USUÁRIOS QUE ACESSAM O
SERVIÇO DE PSICOLOGIA NO ESPAÇO DO HOSPITAL GERAL DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

INOVAPSI

Teixeira-Filho, F. S., Rondini, C. A., Silva, J. M. & Araújo, M.V. (2013). Tipos 
e consequências da violência sexual sofrida por estudantes do interior
paulista na infância e/ou adolescência. Psicologia & Sociedade, 25(1), 
90-102. DOI: 10.1590/S0102-71822013000100011.

Nogueira, D. L., Lira, G.V., Albuquerque, I. M.N. & Linhares, M. S. C.(2015).
Avaliação dos Hospitais de Ensino no Brasil: uma Revisão Sistemática. 
Revista Brasileira de Educação Médica, 39 (1),151-158.

BIC/UCS 

Autores: Cristiano de Oliveira Pereira (Bolsista BIC-UCS), Tânia Maria Cemin (Orientadora)

- Hospitais de Ensino (HE) têm sua prática em Hospitais Gerais 
e/ou Especializados os quais são o cenário de práticas curricu-
lares de cursos da área da saúde, de propriedade de uma Insti-
tuição de Ensino Superior (IES) pública ou privada ou formal-
mente conveniados a esta (Nogueira, Lira, Albuquerque e Lin-
hares, 2015). 
 
- O Hospital Geral de Caxias do Sul atua por meio de um con-
vênio entre o Estado e a Fundação Universidade de Caxias do 
Sul (FUCS), integrando, em sua organização, uma equipe de 
Psicologia Clínica que atende de forma individual, familiar e 
grupal, abordando questões de saúde/doença do paciente e de 
seus familiares.
- Esta pesquisa visa caracterizar alguns aspectos da clientela 
que teve atendimento psicológico no Hospital Geral no ano de 
2018.
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- As informações principais foram apresentadas em forma de 
esquemas (em formato pizza), abordando abordando setores 
e ocupação/profissão dos vários estudos compilados. 

- Estudo quantitativo, de cunho exploratório e interpretativo.

- Essa amostra é parcial, uma vez que a coleta ainda está em 
andamento. 

- Foram apurados até o momento 402 atendimentos efetuados  
efetuados no ano de 2018 pelo serviço de psicologia do Hospi-
tal Geral da UCS nos setores de UIO-Unidade de Internação 
Obstetríca, CO-Centro Obstétrico, Oncologia, PRAVIVIS-
Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, 
UTRS-Unidade de Terapia Renal Substitutiva, UTI–Unidade de 
Tratamento Intensivo e Pronto Socorro.
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Fora identifcado pela pesquisa realizada até o  momento que a 
média de idade dos participantes é de 26,1 anos de idade, que em 
sua maioria não possuem filhos 68%  (275), no entanto dos par-
ticipantes que possuem filhos, estes possuem pelo menos dois 
filhos ou mais (2,51 em média). No setor da UTRS  foram atendi-
dos de 59,3% de homens  e 40,7% de mulheres. Ainda  neste setor 
observou-se  que em sua maioria, o mesmo acolhe pacientes que 
residem no estado do Rio Grande do Sul  (98,38%)  restando 
1,62% de pacientes de outros estados do país. Também é impor-
tante ressaltar que 7,6% dos pacientes deste setor utilizam 
alguma medicação psiquiátrica, 24,2% são tabagistas e 16,8% 
são etilistas. Dados significativos dos atendidos no setor PRA-
VIVIS são que 53,9% dos participantes são estudantes, 80,1% 
negam uso de substâncias, 56,0% residem em Caxias do Sul, 
92,2% são solteiros, 85,1% não possuem filhos e 23,2% são aten-
didos por suspeita de violência sexual cometida por familiares. 

As  conclusões do projeto são, até o momento, parciais, 
estando de acordo com as etapas executadas. No entanto, é 
possivel identificar uma predominância de acesso ao serviço 
de psicologia feita por estudantes entre os atendidos. 
Também observa-se um número significativo de atendimen-
tos no setor PRAVIVIS de suspeitas de abuso sexual por famil-
iar, o que  reforça as conscluões da pesquisa de Teixeira-Filho, 
Rondini, Silva e Araújo (2008), que tratam da o elevado 
número de abusos sexuais acometidos por femiliares. Por fim 
a pesquisa apresenta sua importância ao passo que tais 
dados encontrados possam ser utilizados pela academia na 
busca por  suprir as demandas da região. 


