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O Centro de Avaliação Psicológica, Seleção e Orientação Profissional
(CAP-SOP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é
uma clínica-escola especializada em avaliações e diagnósticos
psicológicos para a comunidade em geral. A finalidade do CAP-SOP é
atender  às a t iv idades prát icas de a lunos de graduação e de
pós-graduação do Instituto de Psicologia da UFRGS. Atualmente, são
oferecidos pelo CAP-SOP os serviços de acolhimento e triagem,
psicodiagnósticos, avaliações neuropsicológicas e avaliação de funções
mentais específicas. O acolhimento e a entrevista de triagem têm por
objetivo realizar uma compreensão inicial das queixas e do motivo pelo
qual o paciente buscou o serviço e as demais intervenções consistem em
tipos de avaliação específicos. Este trabalho tem como objetivo propor a
análise comparativa entre as queixas apresentadas pelos pacientes
durante a entrevista de triagem e o diagnóstico final, de modo que seja
possível identificar a correspondência entre ambos e assim verificar a
compreensão do paciente a respeito dos motivos que o levaram (por
iniciativa própria ou através de encaminhamento) a buscar os serviços do
CAP. Tal levantamento permitirá investigar melhor a utilidade da
entrevista de triagem para a avaliação como um todo. Para isso, serão
analisados as queixas e os diagnósticos dos 37 casos atendidos pelo
serviço no ano de 2011. As queixas e os diagnósticos serão classificados
conforme o tema (ex.: comportamento disruptivo, desatenção, etc) e
posteriormente serão comparados entre si, verificando se os diagnósticos
caracterizam-se como um desdobramento da queixa original ou se na
avaliação são observados sintomas de outra natureza que levarão a
achados não apresentados na queixa. Os resultados desse estudo
permitirão gerar hipóteses sobre o aprimoramento da entrevista de
triagem do serviço.


