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A clínica-escola, na área da psicologia, apresenta um importante papel social, pois permite um espaço de
prática para estudantes desse curso. Além disso, oferece à comunidade, um serviço de assistência
psicológica que atende a uma diversidade de demandas, advindas de diferentes âmbitos. O trabalho
realizado pelo bolsista até agora teve como objetivo analisar e compilar perfis de pacientes/instiutições
que utilizam a clínica-escola, por meio de uma revisão bibliográfica. Os resultados da pesquisa
bibliográfica efetuada evidenciaram uma relevância acadêmica e social das clínicas-escola, as quais
auxiliam professores e estudantes de Psicologia nos estudos acerca do diagnóstico psicológico, bem
como suprem uma demanda da população que necessita desse tipo de serviço (Borsa et al, 2013).
Verificou-se, ainda, que a maioria dos pacientes adultos são do sexo feminino, com queixas geralmente
ligadas a relacionamentos ou desempenho profissional (Peres, Santos & Coelho, 2004). Com relação à
população infantojuvenil, predominam queixas de problemas comportamentais/cognitivos, interferindo no
desempenho escolar (Prebianchi & Cury, 2005; Melo & Perfeito, 2006), dentre outros aspectos
compilados.O projeto de pesquisa, ao qual esse trabalho de revisão da literatura está inserido, dará início
à coleta de dados em agosto do presente ano, e tem como objetivo geral identificar e analisar os
cadastros realizados ao longo de 2016 e 2017 no PhilipsTASY, sistema eletrônico presente no SEPA, AMCE
e HG. Serão realizadas análises das informações compiladas, a partir de agrupamentos e especificidades
das mesmas, avaliando a evolução dos atendimentos realizados pelos estagiários da Psicologia.
Metodologiamente, trata-se de pesquisa de cunho exploratório, com um delineamento transversal, tendo
como

objetivo

principal

analisar

os

prontuários

dos

anos

de

2016

e

2017,

contabilizando

aproximadamente 700 documentos, registrados no TASY, junto ao SEPA, HG e AMCE. Ressalta-se que o
estudo utilizará um material, compilado em sistema eletrônico, que se encontra junto aos próprios
serviços e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi substituído pelo Termo de
Confidencialidade e Privacidade (TCP) assinado pelos pesquisadores que se comprometem manusear as
informações somente com a finalidade científica. Os resultados serão tratados tanto com abordagem
qualitativa como quantitativamente, a partir de análise de conteúdo de Bardin e SPSS, respectivamente.

Palavras-chave: Clínica-escola, Perfil , Psicologia
Apoio: UCS

