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RESUMO

A pesquisa “Serviço de Psicologia Aplicada: conhecer para atender melhor” tem como objetivo conhecer o perfil e as necessidades das pessoas 
atendidas no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu, para compreender o início do tratamento, o 
percurso dos mesmos e a adequação das práticas psicoterápicas realizadas. Para a realização deste trabalho está sendo utilizada uma pesquisa 
documental quantitativa - descritiva e retrospectiva, a partir dos prontuários dos usuários do serviço. A coleta de dados compreende os registros 
dos atendimentos individuais realizados no período de 2013 a 2016. Os dados estão sendo tabulados em planilha excell e submetidos a uma 
análise estatística descritiva. A pesquisa teve início em março do corrente e já conta com 286 prontuários pesquisados. Os dados preliminarmente 
analisados já propiciam uma série de reflexões. Serão discutidos aqui os tipos de queixas apresentadas como motivo para o atendimento. 
Verificou-se que a maior parte dos sujeitos se refere à ansiedade como queixa para a necessidade de atendimento (29%). Em seguida tem-se 
queixas de depressão (21%) e conflitos familiares (19%). Estes dados levam a uma reflexão a respeito dos inúmeros prejuízos ao indivíduo que 
sofre com o transtorno de ansiedade. Segundo a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de doenças mentais (DSM-5), dentre os principais 
sintomas sofridos, destacam-se a possibilidade da ansiedade gerar confusões ou distorções da percepção, alterando o significado dos 
acontecimentos vivenciados pelo indivíduo. A ansiedade interfere significativamente nos processos de atenção, prejudicando inclusive a 
memória.  Os sintomas podem acontecer nos níveis consciente, comportamental e fisiológico. A hipervigilância, insônia, perda de concentração e 
sensações de apreensão são de níveis conscientes. Tremores musculares, reação de susto a estímulos insignificantes (resposta de sobressalto) e 
inquietação fazem parte dos níveis comportamentais. Os sintomas fisiológicos apresentam-se através da taquicardia, náuseas, sudorese, tonturas, 
cólicas e sensação de vazio no estômago. Os indivíduos que sofrem com ansiedade não são capazes de identificar suas preocupações como 
excessivas, o que pode gerar ainda, prejuízos nas áreas sociais e ocupacionais. Segundo os dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), 33% 
da população mundial sofre de ansiedade, e países com baixa, média renda tem um índice de 11,1% de pessoas que já apresentaram depressão 
em algum momento de suas vidas. Os estudos epistemológicos mostram que a ansiedade é um dos transtornos mais frequentes, com taxa de 
comorbidade acima de 50%, podendo evoluir para um quadro de depressão. Confirmando-se estes dados, ressalta-se a característica preventiva 
dos atendimentos realizados na Clínica Escola, no que se refere à evolução dos transtornos pela sua comorbidade e a necessidade de maiores 
estudos do transtorno pelos estagiários.
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