
Introdução

A clínica-escola é um ambiente de prática e de 
aprendizagem em diferentes abordagens teóricas. As 
atividades do SAPSI são articuladas internamente e 
junto à RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) ocorrem 
via estágios e projetos de pesquisa/extensão. 

Objetivo

Apresentar possibilidades de intersetorialidade 
desenvolvidas dentro da clínica-escola (SAPSI) da 
UFSC

Atividades da clínica escola em  2018

Na  modalidade de grupo: 
•Apoio às Pessoas com Hipertensão Arterial Pulmonar
•Pessoas com Vivências de Perdas e Lutos
•Cessação do Tabagismo
•Paciente com Doenças Dermatológicas Autoimunes 
(Dermatite Atópica, Psoríase e Vitiligo)
•Crianças; Pais, mães e/ou responsáveis de crianças
•Trabalhadores que sofrem Assédio Moral no Trabalho. 
•Psicoterapia breve 

Outras modalidades:
•Atendimentos psicoterápicos individuais regulares 
para adultos, crianças e adolescentes; para Imigrantes 
e refugiados; famílias/casais 
•Psicoterapia focal breve  individual
•Atividades do Laboratório Informação e Orientação 
Profissional (Orientação Profissional, Orientação para a 
Reescolha, Planejamento de Carreira Orientação de 
Carreira com Adultos, Orientação para a 
Aposentadoria)

•ACOLHIMENTO - funciona porta aberta (Plantão 
Psicológico). 
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Conclusões

Trabalhar em rede, com os encaminhamentos internos do 

serviço e ações intersetoriais, demonstrou ser uma forma 

eficiente e humanizada (MS 2007) de cuidado à saúde.

➢

Metodologia

•  São atendidas pessoas da comunidade interna e 
externa à UFSC
•  Todas atividades são supervisionadas
• A Clínica escola -Sapsi funciona 12h initerruptas, 
8h-21h, 2a -6a feira, ocupa dois andares com 615m2.
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Discussão/Discusão

➢ No período 2016 a 2018 foram atendidas 887 

pessoas, sendo 521 acolhimentos - em que interligar as 

ações e atividades do serviço foi prática constante.

➢A mesma pessoa pode participar de várias atividades, 

sendo atendida inumeras no Sapsi.   Além dos 

encaminhamentos internos, foram feitas orientações 

para rede de apoio ampliada: clínicas sociais, RAPS 

(MS 2011), programas institucionais da UFSC, etc. 
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