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Introdução
A clínica-escola, na área da psicologia, apresenta
um importante papel social, pois permite um espaço
de prática para estudantes de psicologia. Além
disso, oferece à comunidade, na qual está inserida,
um serviço de assistência psicológica que atende a
uma diversidade de demandas, advindas de
diferentes âmbitos.

Figura 1 – Número de usuários por sexo

Objetivo
O objetivo geral do projeto é analisar e compilar os
perfis de pacientes que utilizaram a clínica-escola,
de
acordo
com
os
dados
constantes
nos
prontuários
eletrônicos
do
Philips
Tasy nos anos de 2016 e 2017, bem como avaliar
as informações a partir de agrupamentos e
especificidades das mesmas, avaliando a evolução
Considerações Finais
dos atendimentos realizados.
Identifica-se um número de usuários maior do
sexo feminino e em relação às queixas há uma
diferença em função da idade das crianças e
Metodologia
Trata-se de estudo que realizou um levantamento adolescentes, mas preponderando queixas da
ordem
cognitiva
com
a
entrada
na
escola.
bibliográfico, com cinco artigos científicos sobre
resultados de pesquisas sobre clínica-escola no As conclusões do projeto são, até o momento,
Brasil, identificados nas bases da SCIELO, BVS parciais, estando de acordo com as etapas
executadas.
O
relatório
final
será
construído
de
Psi, CAPES, entre outras. As informações
principais foram apresentadas em forma de tabela acordo com o cronograma previsto.
(instrumento), abordando sexo e idade dos vários
estudos compilados. Esta etapa refere-se ao início
da execução deste projeto, o qual iniciará a coleta
de dados propriamente dita no mês de agosto do
corrente ano.

Resultados e Discussão
Da pesquisa bibliográfica efetuada até o momento
foi possível constatar:
- A maioria dos pacientes adultos que procuram a
clínica-escola são do sexo feminino, com queixas
geralmente ligadas a relacionamentos ou
desempenho profissional (Peres, Santos &
Coelho, 2004).
- Quanto à população infanto-juvenil, predominam
queixas cognitivas e quanto ao desempenho
escolar (Prebianchi & Cury, 2005; Melo & Perfeito,
2006).
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