
Este estudo visa caracterização da clientela masculina que buscou atendimento psicológico no Serviço de 

Atendimento Psicológico e Pesquisa (SAPP), clínica-escola da Faculdade de Psicologia da PUCRS, no período 

de janeiro de 2006 a julho de 2009. Os dados foram organizados considerando-se a faixa etária, a escolaridade, a 

ocupação, o estado civil, o processo de procura por atendimento (espontânea ou via encaminhamento) e motivo 

de busca por atendimento. Utilizou-se a metodologia retrospectiva documental, por meio da consulta a 208 

fichas de triagem realizadas com pacientes homens adultos (a partir de 18 anos). Nas categorias analisadas, os 

seguintes índices retratam a caracterização da amostra: 22,6% encontram-se na faixa etária de 26 a 30 anos; 

33,7% possuem Ensino Médio Completo; 55,8% são solteiros; 53,4% não possuem filhos. A distribuição da 

amostra por renda demonstra que as freqüências maiores são das faixas de R$501,00 a R$1000,00. No que 

concerne à modalidade de busca de atendimento psicológico, não há grande discrepância entre os sujeitos que 

buscaram atendimento psicológico espontaneamente (52,4%) e os que foram encaminhados de outros locais para 

a clínica-escola (42,7%). Os motivos de busca por psicoterapia estão sendo alocados nas seguintes categorias: 

Problemas de relacionamento interpessoal, Ansiedade, Depressão, Problemas Intrapessoais, Problemas 

relacionados ao uso/abuso/dependência de substância, Problemas de Etiologia desconhecida, Transtornos de 

Ansiedade, Doenças orgânicas. Ideação / Tentativa / Risco de suicídio, Avaliação Psicológica / Neuropsicológica 

e Outros. Há um índice significativo de Fichas não localizadas, com dados incompletos, bem como um número 

elevado de informações omitidas, registradas nos resultados como “não consta”. Tal fato se deve tanto a uma 

dificuldade de registro da equipe no momento da realização das triagens, quanto a falta de conhecimento dos 

próprios pacientes acerca de suas condições. É importante ressaltar que o projeto apresentado, considerando sua 

renovação, encontra-se ainda em fase de coleta e de análise dos dados. 

 


