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RESUMO 

Reconhecendo-se que os Serviços-Escolas cumprem dupla exigência, qual seja, 

a de garantir a qualidade no atendimento oferecido aos usuários bem como 

proporcionar condições favoráveis ao treinamento profissional dos alunos, 

pretende-se realizar o levantamento e análise das variáveis sociodemográficas 

da clientela atendida pelo Serviço-Escola da Universidade Cruzeiro do Sul, 

NEAP – Núcleo de Ensino e Atendimento Psicológico campus Anália Franco no 

período de 2013 a 2017, cujo objetivo é se traçar o perfil dos usuários que 

buscam os serviços do NEAP. A caracterização do perfil de usuários do serviço 

de atendimento psicológico, torna-se fundamental para a proposta de melhoria 

dos Serviços-Escolas, subsidiando informações concretas sobre as 

necessidades e demandas da clientela atendida, possibilitando uma reflexão 

mais complexa e abrangente sobre quais modalidades de atendimento se 

mostram mais adequadas para a demanda apresentada. O procedimento 

metodológico da pesquisa consiste na análise documental dos prontuários 

clínicos. 

Palavras-chaves: Serviço-Escola, População, Psicologia, Características 

sociodemográficas, Atendimento Psicológico. 
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INTRODUÇÃO 

A disposição em realizar uma pesquisa sobre caracterização da clientela 

atendida pelo serviço de Serviço-Escola da Universidade Cruzeiro do Sul no 

Campus Anália Franco, surgiu a partir do interesse em refletir sobre as 

características desse público, bem como sobre a compreensão das queixas 

apresentas que justificam a busca pelo atendimento psicológico. O interesse 

despertado a partir do que aprendi na disciplina de “Psicologia e Saúde Coletiva” 

ministrada pela Professora Orientadora Dra. Margarida Calligaris Mamede (2º. 

semestre de 2017), levou-me a esboçar esse projeto, de modo a promover de 

forma mais ampla o entendimento sobre os motivos de consulta à luz das novas 

modalidades de adoecimento psíquico, especialmente aquela apresentada pelo 

público usuário desse Serviço-Escola. 

O estudo pretende traçar o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes 

atendidos pelo programa de atendimento psicológico desenvolvido no espaço de 

Serviço-Escola de Psicologia da Instituição de Ensino Superior, Universidade 

Cruzeiro do Sul - Campus Anália Franco, no período de 2013 a 2017, 

investigando as características sociodemográficas, os motivos de consulta desta 

população, as principais fontes de encaminhamento e índices de abandono. Na 

maioria das formas de estudos epidemiológicos, a população de interesse é 

descrita em termos de suas características sociodemográficas, sendo as mais 

comuns idade, gênero, classe social e escolaridade. 

Os Serviços-Escola caracterizam-se como espaços apropriados onde se 

articulam os estágios supervisionados que compõem a formação do psicólogo e 

onde ocorrem supervisões e atividades práticas do estágio, além da 

coordenação dos estágios externos, obrigatórios ou não. Cumpre a dupla função 

de criar condições para o treinamento profissional para a atuação do futuro 

psicólogo e de oferecer serviços psicológicos à população, além disso apresenta 

grande potencial de produzir conhecimento por meio da pesquisa (CFP, 2013). 

Desta forma Nalí (2015) destaca que na atualidade a demanda em Serviços-



 

Escolas apresenta sintomas reveladores do nosso tempo, do ponto de vista 

psíquico, mas também os aspectos sócio-econômico-políticos. 

Os serviços-Escolas são a porta de entrada no mundo profissional para o 

graduando de psicologia e desempenha um importante papel social ao oferecer 

atendimento de qualidade para uma parcela da população que não conta com 

outros recursos para buscar auxílio psicológico e que desta forma funciona 

também como porta de entrada da comunidade a serviços de saúde mental 

(YOSHIDA, 2005). 

O Núcleo de Atendimento Psicológico – NEAP, é o Serviço-Escola da 

Universidade Cruzeiro do Sul que presta atendimento psicológico à crianças, 

adolescentes e adultos. Além dos atendimentos clínicos tradicionais, o Serviço-

Escola atua em projetos de adoção, acompanhamento terapêutico, e oferece 

serviços de apoio em Psiquiatria e Serviço Social. Os atendimentos, que podem 

ser individuais ou em grupo, são realizados pelos alunos do curso de Psicologia 

com supervisão de Professores Supervisores. Não há nenhuma restrição de 

inscrição da comunidade externa, sendo o custo acessível ou isento, de acordo 

com a situação socioeconômica do interessado. 

Os atendimentos ocorrem semanalmente, com duração de 50 minutos, 

sendo que atendimentos de Aconselhamento e Psicoterapia Breve bem como 

Triagem e Diagnóstico são realizados individualmente e conduzidos por dois 

Estagiários Terapeutas e um grupo de no máximo três alunos observam a 

condução através da sala de espelho. Os atendimentos em psicoterapia são 

realizados individualmente com a condução de um único aluno, já os 

atendimentos grupais podem ser conduzidos por um ou mais alunos. Além dos 

atendimentos citados, é realizado o Grupo de Apoio e Reflexão à adoção, 

destinado a pessoas que desejam adotar uma criança ou que já adotaram. 

O Serviço-Escola de Atendimento Psicológico no Campus Anália Franco 

Iniciou suas atividades de ano de 2008 e no período de 2013 a 2017 foram 

atendidos por este serviço 558 usuários, nas modalidades de triagem e 

diagnóstico, psicoterapia breve e aconselhamento e psicoterapia. De acordo 



 

com levantamento realizado em março de 2018, o serviço possui fila de espera 

de 62 inscritos que aguardam atendimento. 

Foi realizada um levantamento inicial referente aos dados passados pelos 

usuários do serviço no momento do preenchimento da ficha de inscrição, para 

isto contamos com a autorização da Coordenadora do Serviço-Escola Prof.ª Dr.ª 

Regina Fiedler. Foi considerada amostra aleatória de 170 usuários. Com relação 

à utilização do serviço por faixa etária, no momento do primeiro atendimento, 

identificou-se o seguinte quadro: 

  

Com relação divisão dos usuários por sexo do total dessa amostra nota-

se o seguinte percentual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino
44%

Feminino
56%



 

Quanto aos motivos de consulta apresentado pela amostra no momento 

da inscrição foi identificado os seguintes percentuais: 

 

Através da realização da análise quantitativa e qualitativa dos motivos que 

levaram os pacientes a buscar o serviço-escola, bem como sua caracterização, 

buscará promover a reflexão sobre as formas de adoecimento psíquico na 

atualidade e auxiliar no planejamento de práticas que estejam em acordo com 

as necessidades sociais e as características regionais apresentadas pelos 

usuários do serviço, lançando luz sobre o saber e fazer da profissão, além de 

possibilitar a criação de novas formas de promoção de saúde, desta forma 

enriquecendo a formação do aluno-estagiário em demais atuações clínicas. 

  



 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

De acordo com a Lei n.º 4119, de 27 de agosto de 1962 que regulamenta 

a profissão de psicólogo e dispõe sobre a formação dos cursos de psicologia, 

tais cursos, cumprindo exigências legais, instalam Serviços-Escola, que se 

caracterizam como ambientes destinados para a formação profissional e para as 

competências propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Psicologia (CRP SP, 2010). 

O artigo 25 das Diretrizes Curriculares Nacional estabelece que: 

O projeto de curso deve prever a instalação de um Serviço de 
Psicologia com as funções de responder às exigências para a 
formação do psicólogo, congruente com as competências que o curso 
objetiva desenvolver no aluno e as demandas de serviço psicológico 
da comunidade na qual está inserido (Brasil, 2011). 

 

As Clínicas-Escolas, também denominadas Serviços-Escolas, a partir do 

12º Encontro de Clínicas-Escolas do Estado de São Paulo (MELO-SILVA, 

SANTOS, e SIMON, 2005), são serviços de atendimento que funcionam nas 

instituições de ensino superior, enquanto locais que são destinados ao 

atendimento da saúde pública e cujos objetivos primordiais são voltados às 

questões de ensino-aprendizagem e de pesquisa (YOSHIDA, 2005). 

Dede o seu início os Serviços-Escolas tiveram um duplo objetivo, sendo 

campo de estágio para a formação profissional e o objetivo de prestar serviços 

psicológico à população e com o passar do tempo passou a ser um local para 

realização de pesquisas, sendo este terceiro objeto agregado aos dois primeiros. 

Os Serviços-Escolas por anos assumiram o papel de uma das raras alternativas 

para a população que necessitava de atendimento psicológico gratuito e 

funcionaram com incubadoras de novas propostas e modelos de intervenção, 

com contribuição significativa para a expansão das possibilidades e dos campos 

de atuação da Psicologia (OLIVEIRA, 2015). 



 

Nesta mesma perspectiva Yehia (2005) assinala a impossibilidade de 

elencar qual das finalidades do Serviço-Escola, sendo o atendimento à 

população e formação do aluno estagiário, deva ser colocada em primeiro lugar. 

O autor considera que o Serviço-Escola deve atender as demandas da 

comunidade e que, com a ajuda dos supervisores, os alunos podem e devem 

aproveitar as experiências disponíveis para a sua aprendizagem. Algumas 

características e necessidades da comunidade permanecem inalteradas, no 

entanto, outras atualmente apresentam mudanças seja em consequência das 

caraterísticas da época que vivemos ou em consequência das características 

socioeconômicas do país que vivemos. 

Este mesmo autor destaca que atualmente os serviços públicos de saúde 

não conseguem atender a demanda crescente que busca ajuda e que nos dias 

de hoje chega aos Serviços-Escolas casos muito mais graves que antigamente 

não acessavam estes serviços tais como, violência, conflitos devido a 

drogadição, crianças em situação de abrigamento e etc. Juntamente ao exposto 

há uma crescente demanda por atendimentos que não sejam muito longos. 

Desta forma há a compreensão que é necessário atender a uma demanda 

complexa de forma eficaz e num curto espaço de tempo. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que, para melhorar a 

saúde mental, há que se investir na produção de dados concretos sobre os 

serviços e recursos existentes e definir uma estratégia de avaliação contínua de 

toda nova atividade (SARACENO, ASIOLI & GIANNI, 1994). Os autores 

assinalam que para alcançar o aperfeiçoamento dos serviços de saúde mental, 

de acordo com o que é apontado pela OMS, se faz necessária uma atitude 

epidemiológica, que possibilite ratificar que o manejo do sofrimento psíquico não 

se limita a um aplicar meticuloso de técnicas, e sim, deve ser considerado como 

intervenção permanente. 

Segundo Herzberg e Chammas (2009), os Serviços-Escolas por estalem 

ligados ao contexto de uma universidade, aos eixos de desenvolvimento de 

pesquisa, formação de alunos e serviços de extensão à comunidade, podem 

constituir-se em “laboratórios de excelência”.  Sendo importante a realização de 

investigação e pesquisa que busquem desenvolver meios de ampliação do 



 

atendimento a um maior número de pessoas na comunidade mantendo a 

qualidade do serviço prestado pelos estudantes. 

É no Serviço-Escola das universidades, que o estudante de Psicologia 

exerce sua prática e ao mesmo tempo constitui sua identidade profissional. Além 

de oferecer a possibilidade de cumprir uma atividade clínica nos moldes atuais, 

propicia aos estagiários de Psicologia, uma experiência de contato ativo com 

grupos da comunidade, sendo esta uma atividade necessária para 

desenvolvimento de uma atitude clínica no contexto atual, contemplando a 

atenção primária, cujo o foco de trabalho é a prevenção e promoção da saúde, 

detectando deforma precoce possíveis dificuldades, não focando  sua atenção 

somente na doença ou conflitos pré-existentes (CAMPEZATTO; MENEGAT; 

NUNES; VITOLA, 2005). 

O pressuposto básico que orienta a organização e funcionamentos destes 

serviços é oferecer o exercício da prática psicológica dentro de um ambiente 

relativamente controlado e protegido, favorecendo o desenvolvimento de 

habilidades e competências que são preconizadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Graduação em Psicologia. A relação ensino-

aprendizagem em Psicologia exige uma constante articulação entre saberes e 

fazeres, sendo esta uma condição inerente à constituição da identidade 

profissional do psicólogo. Especificamente para a Psicologia Clínica, é 

importante não apenas a sistematização do serviço com sua adequada 

estruturação, articulação e diversificação de abordagens teórico-metodológicas 

que são disponibilizadas aos alunos (SANTOS; PASIAN; OLIVEIRA; MELO-

SILVA; GARDUCCI, 2005).  

Yehia (2005) enfatiza que com a publicação da Diretrizes para os cursos 

de Psicologia, cada Instituição de Ensino Superior deve decidir quais as ênfases 

que se pretende oferecer, sendo estas modalidades ofertadas decorrentes da 

modalidade de ensino de cada instituição, sendo função dos gestores do curso 

de Psicologia:  

Debruçar-se sobre as propostas do curso que pretendem 
oferecer, explicitar a filosofia do mesmo, estar atentos às 
necessidades da comunidade na qual estão inseridas, de tal 



 

maneira que os estágios oferecidos sejam coerentes com o 
curso oferecido. (YEHIA, 2005:349) 

Assim como destaca Yehia (2005) há a necessidade de conhecer e 

manter contato com a comunidade propiciando formas de atendimento mais 

adequadas a demanda apresentada de forma que “a interface serviços 

psicológicos X Comunidade seja vivida atenta, sensível e criticamente” (p. 349).  

 

  

 

  



 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é realizar a caracterização do perfil dos usuários 

atendidos pelo Serviço-Escola de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul do 

Campus Anália Franco, e assim possibilitar posicionamento mais eficaz dos 

serviços oferecidos em acordo com as necessidades da população que busca 

atendimento. 

Pretende-se esboçar o perfil desta clientela e compreender a realidade 

dos conflitos enfrentados por esta população considerando variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade), motivo da procura pelo 

atendimento psicológico segundo a faixa etária, constituição familiar das 

crianças atendidas, profissão dos adultos, formas de origens dos 

encaminhamentos e índices de abandono do tratamento. 

  



 

3. MATERIAL E MÉTODO 

Tendo em vista o objetivo proposto no presente projeto de pesquisa, o 

estudo adotará o referencial metodológico da pesquisa documental, que 

segundo Gil (1999) difere-se da pesquisa bibliográfica por valer-se de materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos de pesquisa, com caráter descritivo, 

retrospectivo. Quanto aos procedimentos metodológicos, pretende-se analisar 

os dados com abordagem quantitativa e qualitativa. 

Segundo Sakamoto e Silveira (2014) a abordagem quantitativa é um 

modelo de pesquisa social que utiliza linguagem matemática para explicar os 

fatos através de técnicas estatísticas onde busca objetividade e pretende traduzir 

em números as informações coletadas para serem classificadas e analisadas. O 

emprego dessa pesquisa tem o objetivo de mensurar quantitativamente o 

problema. 

Com relação a abordagem qualitativa, Sakamoto e Silveira (2014) nos 

informam que por se tratar de uma abordagem descritiva, aborda aspectos da 

realidade que não são passiveis de serem objetivados, cujos resultados não são 

quantificáveis e, sendo assim, as informações obtidas são analisadas de 

maneira indutiva. Gil (1999) salienta que que a indução parte da observação de 

fatos ou fenômenos cujas as causas se deseja conhecer e a seguir procura-se 

compará-los com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles. 

Assinala que no raciocínio indutivo a generalização não deve ser buscada 

aprioristicamente, mas constatada partir da observação de casos concretos 

suficientemente confirmadores dessa realidade. 

Minayo (1994) destaca que a pesquisa qualitativa se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo nas relações. Para 

Goldenberg (2009) a interação da pesquisa qualitativa e quantitativa permite ao 

pesquisados um cruzamento de suas conclusões a partir de diferentes maneiras 



 

de coletar e analisar os dados, o que permite uma ideia mais ampla e inteligível 

da complexidade de um problema. 

Pretende-se dispor dos cuidados do Comitê de ética da Universidade 

Cruzeiro do Sul pela presença da necessidade de leitura de dados sigilosos 

neste projeto de pesquisa. Os prontuários do atendimento clínico prestado aos 

pacientes atendidos no Serviço-Escola estão salvaguardados pelo código de 

ética da psicologia, sendo considerados dados sigilosos, no entanto todos os 

clientes ou seus responsáveis assinam o TECLE- Termo de Consentimento Livre 

e esclarecido mediante o qual autorizam a utilização dos dados como material 

didático e realização de pesquisas, resguardado o compromisso ético com o 

sigilo e o anonimato. 

 O levantamento de dados contidos nos prontuários ocorrerá nas 

dependências do Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico – NEAP da 

Universidade Cruzeiro do Sul1, contando com o auxílio de dois funcionários 

(estagiário e técnica responsável pelo Núcleo) para a disponibilização de sala 

para a realização do levantamento dos dados e as orientações com a Professora 

Orientadora deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Situado na Rua Prof. João de Oliveira Torres, 306 – Jd. Anália Franco – São Paulo – 

SP CEP.: 03337-010 Fone:2268-0867 



 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPAS MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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Projeto de 
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x                   
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Bibliográfico 

x x x               
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dos textos 

x x x               

Coleta de 
Dados 

x x x x x           

Análise de 
Dados 

    x x x x         

Tratamento 
dos Dados 

      x x x x       

Elaboração do 
trabalho 
escrito 

      x x x x x x   

Entrega do 
trabalho 
concluído 

                  x 
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