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Introdução: Os serviços prestados pelas clínicas escola de Psicologia têm como
objetivo fundamental a aprendizagem clínica dos estudantes de Psicologia. Na
clínica escola do curso de Psicologia da Unoesc de Chapecó são realizados
atendimentos psicológicos desde 2013, sendo que uma das pesquisadoras é
orientadora de estágio clínico na abordagem sistêmica desde então. Nesse ano
constatou-se que até o momento não foi realizado nenhum levantamento dos casos
atendidos nesta abordagem teórica. Sendo assim optou-se pela realização de uma
pesquisa com esse intuito para o entendimento de qual foi a população atendida,
bem com suas demandas. Objetivo: Delinear o perfil clínico dos clientes atendidos
na clínica escola por meio da abordagem sistêmica. Objetivos específicos:
a)Caracterizar os tipos de atendimentos recebidos pelos clientes (individual, casal ou
familiar) na clínica escola. b)Identificar o perfil sociodemográfico dos clientes
atendidos na clínica escola. Método: Para a realização desta pesquisa, optou-se por
utilizar o referencial metodológico da pesquisa documental, quantitativo-descritiva e
retrospectiva com consulta aos prontuários clínicos.

Os dados coletados serão

organizados em um banco de dados, no programa SPSS versão 14.0 e posteriormente
serão analisados a partir de técnicas de análise estatística descritiva.

Resultados:

Não é possível a apresentação de resultados nesse momento já que a pesquisa está
na fase da coleta de dados. Conclusão: Espera-se meio da pesquisa documental
aos prontuários clínicos delinear o perfil clínico e sociodemográfico dos clientes
atendidos na clínica escola por meio da abordagem sistêmica. Bem como
caracterizar os tipos de atendimentos recebidos pelos clientes, sejam eles: individual,
casal ou familiar.
04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe

Palavras-chave: Clínica Escola de Psicologia. Perfil Clínico. Abordagem Sistêmica.
E-mails: michele.lucas@unoesc.edu.br

04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe

