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RESUMO 

Com a regulamentação da Psicologia como ciência e profissão pela lei 4.119, foi 

determinado pelo art. 16 que havia necessidade da implementação do Serviço Escola 

nos cursos de graduação de Psicologia, proporcionando atendimentos gratuitos para 

a comunidade e a capacitação dos alunos a uma formação profissional generalista. 

Este estudo teve como objetivo caracterizar a clientela do Serviço Escola do CEUNSP 

na cidade de ITU, para ampliar as práticas psicológicas em acordo com as novas 

realidades e processos sociais, culturais e políticos. É desta forma que se busca uma 

estruturação nos tipos de serviços oferecidos, implementando novas modalidades de 

atendimento e uma melhoria nos serviços já existentes. Com base no levantamento e 

análise dos dados coletados nos prontuários, foi possível comparar os dados de 2016 

e 2017 e identificar mudanças no perfil e nas demandas dos usuários do Serviço 

Escola de Psicologia. Na análise realizada nos prontuários de 2017 foi possível 

identificar alguns resultados como: uma predominância de usuários do serviço do sexo 

feminino, com a variável de 19 a 59 anos; em relação ao grau de escolaridade há uma 

incidência de pessoas com ensino médio completo, que moram com familiares; os 

dados revelar-se que a maior busca por tratamento ocorreu de forma espontânea; 

decorrendo as queixas de maior dominância dificuldade no relacionamento familiar, 

dificuldade no relacionamento interpessoal, queixa escolar e ansiedade; com 

encaminhamentos para a modalidade de plantão, variando de 1 a 5 atendimentos. 

Contudo, foram obtidos resultados importantes nesta investigação, uma vez que 

podemos fazer um comparativo com o banco de dados do ano de 2016. 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço-escola; Caracterização; Usuários. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil no ano de 1962, foi regulamentada a Lei 4.119 que reconhece a 

Psicologia como ciência e profissão, e dispõem a mesma sobre os cursos de 

formação. A instalação das clinicas-escolas deu-se ao lado da regulamentação do 

Psicólogo, que pela lei 4.4119 em seu art. 16, determina que serviços clínicos – 

supervisionado e orientado por um conselho de professores – sejam aplicados, aberto 

ao público, de forma remunerada ou gratuita (Brasil, 1962). 



Conforme a criação de algumas Diretrizes Curriculares do Curso de Psicologia 

feitas na data de 07/05/2004 (Resolução no. 8 da Câmara Superior do Conselho 

Nacional de Educação – CNE/CES – Artigo 3º) estabeleceu que os futuros psicólogos 

devem estar desenvolvendo habilidades em diferentes contextos de atuação, que 

capacitem os mesmos a estarem atuando futuramente, visando a promoção da 

qualidade de vida dos indivíduos em vários contextos sociais, econômicos e políticos  

Uma das finalidades básicas da Clínica-Escola, é permitir a capacitação e 

treinamento dos conhecimentos teórico em prática. Segundo Peres; Santos; Coelho 

(2004, p. 47) os atendimentos em clínica escola além de exercem um papel social 

para a população, ‘’contribui para a formação de profissionais adequadamente 

habilitados e capazes de expandir as práticas psicológica em consonância com as 

novas realidades e demandas sociais, políticas e culturais da atualidade. ’’   

Na mesma perspectiva, Maravieski e Serralta (2011) complementam que o 

Serviço-Escola tem como finalidade ofertar pesquisa e extensão, prevenção de 

doenças, promoção de saúde e tratamento em saúde mental, incluindo indivíduos e 

grupos. É ressaltado pelas autoras que o contado que o estudante terá com a vivencia 

com os pacientes e o supervisor, irá desenvolver as habilidades necessárias. 

Para Campezzato e Nunes (2006) o psicólogo irá por meio da experiência na 

clínica-escola, aprimorar seus conhecimentos. E o paciente que busca o atendimento, 

irá progredir suas habilidades sociais e afetivas, e assim conseguir uma propriedade 

intersubjetiva em seu meio cultural e social. Segundo Werneck (2005), a eficiência e 

qualidade dos serviços ofertados sofre questionamentos mesmo com o número de 

evasões de clientes, porém a procura por atendimento psicológico nas clinicas escolas 

vem crescendo, junto com a quantidade de profissionais que ali se formam. O autor 

ressalva que as clínicas escolas dos cursos de psicologia estão bem mais instituídas 

por parte da população, e da comunidade acadêmica. 

Os usuários do Serviço Escola diferenciam de pessoas que pode não ter uma 

condição financeira para arcar com as despesas, ou até para estudantes da própria 

universidade. Para Martins et alt (2015, p. 01) ‘’O processo de atendimento nas 

clínicas-escola é formador, dando atenção ao sofrimento psíquico e à saúde. ’’ 

Martins et al (2015, p. 02) aponta que ‘’as clínicas psicológicas são utilizadas 

como locais de derivação de problemas, que a sociedade não reconhece como seus 

e para os quais’’, dessa forma o serviço-escola tenta proporcionar junto ao cliente, 

uma escuta e acolhimento que proporcione um bem-estar ao mesmo. Algumas 



dificuldades são encontradas dentro das instituições de atendimento gratuito, uma 

delas é a extensa lista de espera, que apresenta uma excessiva demanda de clientes 

(MACEDO, 2011). 

Os autores Martins et al (2015) pontuam que o estudo sobre Psicologia Clínica 

não o ensinara a ser clínico, mas sim a vivência prática com o paciente. Sendo assim, 

para os autores, as clínicas escolas precisam expandir além de sua funcional de 

ensino, abranger diferentes atividades curriculares, como atendimento à população, 

estágio supervisionado, entre outros. 

2. OBJETIVOS 

A pesquisa realizada tem como principal objetivo caracterizar o serviço escola 

do curso de Psicologia: do CEUNSP Itu, dos serviços que ocorreram nos anos de 

2016 e 2017. Busca destacar alguns dados sociodemográficos da clientela e dados 

clínicos da população atendida, tais como: gênero, faixa etária, queixas principais, 

modalidades de atendimentos e números de atendimentos 

3. MÉTODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Para a realização da presente pesquisa foi utilizado o referencial metodológico 

de pesquisa documental, no qual ‘’ se alinha no enfoque da pesquisa naturalística, 

uma vez que as investigações científicas desse tipo não têm como propósito principal 

testar hipóteses, mas sim descrever um fenômeno’’ (PERES, SANTOS, COELHO, 

2004). O procedimento para a coleta dos dados foi realizado a partir da coleta de 

dados existente nos prontuários de atendimento de 2016-2017. Realçamos que houve 

uma dificuldade para obter algumas informações, pois existiu uma carência de dados 

nos prontuários, desta forma, é de extrema importância que os estagiários sempre 

preencham todos os elementos para facilitar para pesquisas futuras. 

 

5. RESULTADOS 
 

Diante da pesquisa realizada, algumas mudanças nos dados dos anos de 2016 

e 2017 ocorreram, como também algumas semelhanças prevaleceram. As 

comparações serão feitas em cima dos dados visando a: queixa inicial, gênero, 

período dos atendimentos, tipos de encerramentos, número de atendimentos e queixa 

inicial. Durante os anos de 2016-2017 houve uma predominância entre usuários do 



gênero feminino, Campazatto e Nunes (2007) diz que a população feminina é 

predominante em pesquisas relacionado a caracterização da clientela dos usuários 

de serviço-escola. Essa dominância de atendimentos do sexo feminino, também pode 

ser encontrada nos estudos de Martins et al (2015) na região do Paraná, Campazzato 

e Nunes (2006). Porém, de 2016 para 2017 percebemos que tivemos 4% a mais de 

procura pelos atendimentos por homens. 

 
Gráfico 1: Distribuição dos usuários do serviço em função do sexo 

 

 

 

 

 

 
 
                       

Fonte: Autoria própria 

 
No que concerne as queixas, pudemos perceber que houve um aumento na 

queixa relacionado a ansiedade, de 6% (seis) no ano de 2016 para 8% (oito) no ano 

de 2017. Podemos observar diante das literaturas, que o desenvolvimento de 

transtornos de ansiedade é predominante no público feminino, - correlacionando com 

o gênero feminino que também é predominante de nossa amostra num total de 61% 

(sessenta e um por cento) no ano de 2017. Na contemporaneidade, a ansiedade é 

considerada o mal do século, no qual é muito comum clientes buscarem a terapia 

afirmando que são pessoas muito ansiosas, ou com sintomas aparentes de ansiedade 

como estresse. De acordo com Baptista e Carneiro (2011) a falta de concentração, 

palpitação, nervosismo, entre outros sintomas são característicos da ansiedade e 

podem estar atrelados ao desenvolvimento da depressão.  

É fato que a ansiedade sempre permaneceu presente em nossa sociedade, 

porém vivemos em um século do imediatismo, em que as pessoas têm pressa para 

realizar suas tarefas, e estão sempre sofrendo sobrecarga de tarefas. Desta forma, 

uma agitação é criada, e que em excesso pode ser um fator muito preocupante e 

estressor, gerando prejuízos para o dia a dia da pessoa (MENEZES;MOURA; MAFRA, 

2017). 
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Gráfico 2: Distribuição dos usuários do serviço em função de queixa 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Menezes, Moura e Mafra (2017) irão descrever que a ansiedade é 

caracterizada por um estado emocional desconfortante, que será descrita por uma 

variedade vasta de estímulos físicos, tais como palpitação, sudorese, mudanças nos 

padrões de sono, excesso de preocupação entre outros. Menezes, Moura e Mafra 

(2017) pontuam que ‘’ o comportamento ansioso é impulsionado por estímulos 

internos e/ou externos e é resultante de gerenciamentos feitos pelos processos 

cognitivos superiores e também primitivos’’ (p. 43), ou seja, quando falamos sobre as 

representações que o indivíduo estabelece pela relação com seu ambiente, compete 

em tal grau ao ambiente físico e psicossocial. Podemos perceber que a caracterização 

da clientela feita por Rodrigues, Nascimento e Casazola (2015), no estudo das 

principais psicopatologias em pacientes do gênero feminino, também se predominou 

a queixa de ansiedade. Vemos assim uma semelhança nos estudos pela porcentagem 

de pessoas que procuraram o Serviço Escola de Psicologia com essa queixa, nota-se 

o quão necessário é a investigação deste fenômeno no âmbito das psicoterapias e 

pesquisa social, concluindo que este sintoma tem estado permanente em grande parte 

da população. 

Uma das queixas que também obteve uma frequência maior diante dos dados 

levantados foi a dificuldade no relacionamento familiar, no qual podemos relacionar 

com a configuração familiar que mais se sobressai nos estudos, que é morar com 

familiares. Essa demanda caracterizou-se em 29% (vinte e nove por cento) do total 

de nossa amostra no ano de 2016, e 22% (vinte e dois por cento) no ano de 2017, 
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mesmo com a diminuição da queixa, ela continua sendo uma queixa que prevalece 

com um número alto em nossa pesquisa.  Sugerindo que a instituição da família vem 

passando por mudanças de diferentes composições e padrões, afetando diretamente 

o núcleo familiar e seus protagonistas. Osório (2002) irá dizer que a composição não 

é estabelecida apenas por laços consanguíneos, mas sim pela forma que os membros 

irão se inter-relacionar. Oliveira et al (2008) têm procurado compreender as diversas 

relações de família, no qual é possível encontrar famílias que seguem os modelos 

tradicionais, como também famílias que vêm sendo estruturadas seguindo outros 

padrões. Segundo Oliveira et al (2008) as configurações tendem a modificar a 

dinâmica, organização e relações do funcionamento familiar, levando a uma nova 

construção de relacionamento no âmbito familiar. O autor ainda vai pontuar que essa 

configuração irá estabelecer novos papéis hierárquicos, laços de fraternidade e amor, 

que podem muitas vezes gerar conflitos e dificuldades no relacionamento 

Diante dos levantamentos de dados, além da ampliação nas dificuldades de 

relacionamento familiar, também houve um crescimento nas queixas de dificuldade 

nos relacionamentos interpessoais, que de certa forma estão associadas. A maneira 

como se dá as relações interpessoais irão ser efetivo para a vida associada e a 

maneira que é construída o bem-estar no cotidiano, pois será a partir desses 

processos interativos que os sistemas irão se organizar (LEITÃO, FORTUNATO, 

FREITAS, 2006) 

Os autores Rejun e Zigang (2005) irão pontuar que é pelo meio das ações e 

reações que as emoções irão se contextualizar, podendo acarretar em uma 

estabilidade nos relacionamentos. É através dos processos interativos e da forma que 

se dá os relacionamentos que as configurações das relações serão determinadas. A 

partir do momento que as relações sociais são degeneradas, ocorre uma alteração 

também nas relações inter e entra pessoais. A maioria expressiva de usuários 

atendidos predomina no público adulto, no ano de 2016 tivemos 56% (cinquenta e 

seis), enquanto em 2017 o número diminuiu para 44% (quarenta e quatro). Uma 

informação relevante foi que o número de crianças subiu, de 15% (quinze) no ano de 

2016 para 25% (vinte e cinco) no ano de 2017. Podemos desta forma relacionar 

também com as queixas apresentadas, no qual observamos que a queixa escolar 

aumento de 7% (sete) no ano de 2016 para 8% (oito) em 2017. 

 

 



 

Gráfico 3: Distribuição dos usuários do serviço em faixa etária 

 

Fonte: Autoria própria 

 
Com base nos gráficos é possível compreender que durante o ano de 2017 

tivemos um menor número de atendimentos com os usuários do SAPSI do CEUNSP, 

de 82% (oitenta e dois) no ano de 2016, e 78% (setenta e oito) no ano de 2017. Essa 

diminuição dos atendimentos pode ser resultado da retirada do plantão psicológico 

que acontecia todos os dias, porém a modalidade plantão foi substituída pela 

psicoterapia breve, devido ao alto índice de pacientes que estavam indo até o serviço 

SAPSI e não conseguiam ser atendidos no mesmo dia. Essa substituição fez com que 

os atendimentos fossem mais focados nos usuários, conseguindo dar uma 

continuidade melhor nos atendimentos, porém isso resultou em um maior número de 

usuários na lista de espera.  

Gráfico 4: Distribuição dos usuários do serviço em número de atendimento 

 

Fonte: Autoria própria 
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Segundo Ferreira e Yoshida (2004), após realizarem uma pesquisa para 

identificar a produção específica sobre psicoterapias breves (PBs), foi possível 

concluir que nos trabalhos brasileiros e nos demais países da América Latina, existe 

um grande percentual de publicações sobre PBs, esse fato se justifica devido às 

relações socioculturais serem similares nesses países, por conta disso é possível 

perceber a utilização e aprovação maior das psicoterapias breves pela população.   

Em alguns estudos preliminares que utilizaram amostras qualitativas, é 

possível perceber a eficácia da PBs nos pacientes em quadros moderados, severos e 

em crise, ou seja, realizar uma terapia de tempo limitado pode ter bons resultados 

com populações no geral, em especial com as camadas mais amplas da sociedade 

(GEBARA; ROSA; SIMON; YAMAMOTO, 2004). O número de evasão teve uma 

diminuição dos atendimentos do SAPSI, porém continua sendo o encerramento que 

tem maior proporção. As desistências resultam em diversos fatores, um deles seria o 

tempo de espera durante as férias, pois durante esse período o SAPSI não funciona, 

algo que acaba gerando um desconforto por parte dos usuários que querem dar 

continuidade nos atendimentos. Após as férias do mês de Julho e as de Dezembro e 

Janeiro, os estagiários ligam para os pacientes para informar que eles estão 

retomando os atendimentos, porém alguns usuários explicam para os estagiários que 

já conseguiram encontrar um outro local para realizar os atendimentos psicológicos 

ou então que não estão mais precisando dos atendimentos. 

 

Gráfico 5: Distribuição dos usuários do serviço em tipos de encerramento 

  

Fonte: Autoria própria 
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A mudança dos estagiários também é algo que acaba resultando em algumas 

desistências, os usuários acabam criando um vínculo grande com os estagiários que 

estão realizando os atendimentos, essa mudança anual não agrada a maioria dos 

usuários, por conta disso os estagiários explicam desde o início das sessões que o 

serviço SAPSI do CEUNSP é um local de aprendizado, sendo assim todos os anos os 

estagiários do 9º e 10º Semestre de Psicologia precisam realizar suas atividades e 

atendimentos.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do levantamento de dados e das análises coletadas juntos aos 

prontuários do Serviço de Psicologia no ano de 2016 e 2017, foi possível identificar 

que a maior ocorrência do perfil dos usuários que são atendidos do serviço-escola são 

do sexo feminino, com a faixa etária de 19 a 59 anos, as queixas que tiveram alta 

predominância prevaleceram, como sintomas de ansiedade, dificuldade de 

relacionamento familiar e interpessoal, e queixa escolar. No ano de 2017 as queixas 

de dificuldade de relacionamento interpessoal e familiar diminuíram, enquanto a de 

ansiedade e queixa escolar aumentou. Comparando a forma de funcionamento que 

se deu os atendimentos, obtivemos o número de 304 atendimentos no ano de 2016 e 

268 no ano de 2017. Uma das hipóteses de os atendimentos terem diminuído foi a 

substituição do plantão psicológico emergencial pelo plantão psicológico por 

agendamento, no qual se tinha um maior domínio e conhecimento sobre os usuários 

que passavam pelo serviço-escola. O plantão psicólogo emergencial se destinava a 

apenas um atendimento, mais apenas se necessário. Por esse fato, os atendimentos 

de 1 a 5 atendimento também diminuíram, aumentando os números de 6 a 10 

atendimentos. 

No ano de 2016, no qual tínhamos a modalidade de plantão de atendimento, 

uma das queixas principais com alto índice de usuários era a de ansiedade. Podemos 

entender que pessoas que buscam um atendimento emergencial esperam achar 

soluções imediatas para seus conflitos, recorrendo a serviços rápidos sem 

intermediação. Desta forma, conseguimos levantar a hipótese do porquê tivermos 

tantos atendimentos do Plantão de Psicologia e porque essa queixa tem se 

sobressaído. Já no ano de 2017, o número de crianças e queixa escolar aumentou, e 

por mais que o de relacionamento familiar diminuiu, continuou sendo uma das que se 



destacam. Podemos pensar que muitas famílias que tem algum conflito familiar 

culpabilizam a criança pelas divergências que ali acontecem, procurando atendimento 

psicológico para elas, e não para os pais ou responsáveis. Houve uma prevalência 

nos resultados de encerramentos diante dos dados analisados. No ano de 2017 

tivemos uma queda de 10% de desistência, porém continua sendo o tipo de 

encerramento mais ocorrido no perfil dos usuários atendimentos. Desta forma, 

percebemos que o serviço-escola do CEUNSP vem cumprindo com seu objetivo, que 

é, além de capacitar os alunos e proporcionar experienciais que possibilitem uma 

vivencia dentro da área, o atendimento à população também se mostra eficaz, no qual 

existe uma melhoria de ano em ano nas modalidades. 

 

7. REFERENCIAS 

BAPTISTA, M. CARNEIRO, A. Validade da escala de depressão: relação com ansiedade e stress laboral. Universidade de São 
Francisco. Campinas. 345-352. Julho/Setembro, 2011. 
 
BRASIL, LEI N° 4.119. Dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de Psicólogo. Brasília, 27 
de agosto de 1962. 

CAMPEZZATO, P. NUNES, M. Caracterização da Clientela das Clínicas-Escola de Cursos de Psicologia da Região 
Metropolitana de Porto Alegre. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Psicologia: Reflexão e 
Crítica, 20(3), 376-388. 2006 

FERREIRA, Neci Sena; YOSHIDA, Elisa Medici Pizão. Produção científica sobre psicoterapias breves no Brasil e demais países latino-
americanos (1990-2000). Revista Estudos de Psicologia. pp. 523-531. 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v9n3/a15v09n3. Acesso em: 19 mai. 2018.   

GEBARA, Angela Cristini; ROSA, José Tolentino; SIMON, Ryad  e  YAMAMOTO, Kayoko.Eficácia terapêutica da Interpretação 
Teorizada na Psicoterapia Breve. Psic: Revista da Vetor Editora. vol.5, n.1, pp. 06-15. 2004. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142004000100002. Acesso em: 19 mai. 2018.  

LEITÃO, S; FORTUNATO, G; FREITAS, A. Relacionamentos interpessoais e emoções nas organizações: uma visão biológica. 
RAP. Rio de Janeiro. Setembro/Outubro, 2006 
 
MACEDO, M. K., BALDO, M. A., SANTOS, R. L., RIBAS, R. F., SILVA, S. M. & GONÇALVES, T.G. (2011). Motivos de busca de 
atendimento psicológico por adolescentes em uma clínica escola. Psicologia teoria e prática, 13,(2), 63-75. 

MAFRA, V; MENEZES, A; MOURA, L. Transtorno de ansiedade generalizada: uma revisão da literatura e dados epidemiológicos. 
Revista Amazônia Science & Health. 20 de setembro de 2017. 

MARAVIESKI, S. & SERRALTA, F. B. (2011). Características clínicas e sociodemográficas da clientela atendida em uma clinica 
escola de psicologia, 19(2), 481-490. 

MARTINS, N. OLIVEIRA, C. BORGES, D. SILVA, G. FREITAS, L. REQUENA, T. OLIVEIRA, L. Caracterização da clientela atendida 
na clínica-escola de psicologia do UniCesumar. IX EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica UniCesumar. Maringá –
PR. Nov. 2015, n. 9, p. 4-8 

OSÓRIO, L. C. (2002). Casais e famílias: Uma visão contemporânea. Porto Alegre: Artes Médicas. 
 
OLVIEIRA, D; SIQUEIRA, A; AGLIO, D; LOPES, R. Impacto das Configurações Familiares no Desenvolvimento de Crianças e 
Adolescente: Uma revisão da Produção Cientifica. Interação em Psicologia, 2008, 12. P. 87-98.  
 
PERES, R. SANTOS, M. COELHO, H. Perfil da clientela de um programa de pronto-atendimento psicológico a estudantes 
universitários. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 9, n. 1, p. 47-54, 2004 

REJUN, Q.; ZIGANG, Z. Work group in emotions in Chinese culture settings. Singapore Management Review, v. 27, n. 1, p. 70-86, 
2005. 

RODRIGUES, Z; NASCIMENTO, D CASAZOLA, C. Clinica escola de Psicologia: Principais psicopatologias em pacientes do 
gênero feminino na faixa etária de 25 a 35 anos. Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Presidente Prudente, 19 a 22 
outubro, 2015. pág 1598-1606. 

WERNECK, V. Sobre a Clínica-escola de Psicologia do UniCEUB Caracterização dos serviços e clientes – Ano 2003. Faculdade 
de ciências da saúde – facs curso: psicologia. Brasília/DF, Junho de 2005. 1-43 

http://www.scielo.br/pdf/epsic/v9n3/a15v09n3
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142004000100002

