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III - HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

• Clínica Psicológica “Dr. Durval B. Marcondes”1

Notas sobre o seu desenvolvimento atual.
 Eliana Hezberg2

Instituto de Psicologia

A citada Clínica pertence ao Departamento de Psicologia Clínica do Instituto
de Psicologia da USP, constituindo uma das unidades do Centro de Atendimento
Psicológico, que congrega a maior parte dos serviços destinados a práticas
docentes. Trata-se de uma unidade caracterizada como Clínica-Escola, para
fins de prática dos alunos do curso da graduação, pós-graduação e
especialização. Além disso sua finalidade se estende à realização de pesquisa
e à prestação de serviços comunitários.

A existência dessa Clínica-Escola tem longa história. É anterior à própria
criação do Instituto de Psicologia, em 1970, pois já funcionava como parte da
então Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP, desde 1960. Dr. Durval
Marcondes foi seu inspirador e por essa razão leva o seu nome. Desde o final de
1998 este serviço, juntamente com outros do Instituto de Psicologia, está instalado
no Centro de Atendimento Psicológico, em área especialmente construída.
Atualmente conta com instalações apropriadas; dentre elas, salas adequadas
de atendimento, arquivos deslizantes para armazenamento de prontuários, de
testes, de material lúdico e administrativo, assim como computadores em rede
e acesso à Internet.

Quanto ao desenvolvimento técnico e de infra-estrutura da Clínica, em
2003 podemos enumerar algumas conquistas realizadas com  verbas advindas
dos Cursos de Especialização do Departamento (através da Fundação de Apoio
a Universidade de São Paulo -FUSP): - contratação por curto prazo de consultor
de informática com a finalidade de monitorar e desenvolver o software PsicoUsp
– que faz o gerenciamento do fluxo de clientes da Clínica3; aquisição de mobiliário
e decoração de algumas salas de atendimento; aquisição de microcomputadores
mais modernos, de forma a tornar mais ágil o funcionamento da rede e eficiente
o manejo de dados da clínica; e início de organização de uma área de espera,
específica para crianças.

O seu corpo de funcionários, apesar de reduzido, é atuante, constando de
um coordenador, um vice-coordenador, três psicólogos, uma assistente social,

1 Ex-ocupante da Cadeira nº 1 da Academia Paulista de Psicologia, posteriormente ocupada
por Virgínia Leone Bicudo, falecida em 29/09/2003.
2 Profª Dra. do Departamento de psicologia Clínica, Coordenadora da Clínica Psicológica “Dr.
Durval B. Marcondes” e Psicóloga Clínica. Endereço para correspondência: Av. Prof. Mello
Moraes, 1721 Bloco D, Cidade Universitária- CEP.05508-030 – São Paulo - SP
3 O software conta aproximadamente 1700 clientes cadastrados com seus respectivos 3500
registros de acompanhamento clínico.
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um técnico administrativo e auxiliares de serviços de manutenção do próprio
Centro de Atendimento. Além da equipe técnica contratada, prestam serviços à
Clínica, psicólogos voluntários, estagiários, um bolsista de iniciação científica e
monitores, sem contar, naturalmente com o corpo regular de alunos da
graduação, pós-graduação e especialização (aproximadamente 90) que atendem
clientes na unidade, como parte de sua formação clínica.

São os psicólogos da equipe técnica que se encarregam da maior parte
das triagens embora os psicólogos voluntários também atuam nesse trabalho.
Os alunos estagiários são responsáveis pela realização da maior parte dos
psicodiagnósticos e também pelo atendimento psicoterapêutico de clientes,
sempre sob supervisão regular.  A Assistente Social realiza avaliação sócio-
econômica e é responsável por encaminhamentos externos e orientação de
clientes.

O arquivo da Clínica, que reúne os prontuários dos clientes atendidos a
partir do início do funcionamento do serviço, está sendo objeto de reorganização
e cadastramento em banco de dados, fato que tornará possível, em futuro
próximo, a reconstituição do “histórico clínico” desse serviço.

A unidade atende crianças, jovens adultos e de terceira idade, sendo as
queixas apresentadas das mais diversas naturezas, incluindo dentre outras,
transtornos e atrasos do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem e do
processo de escolarização, problemas de relacionamento intra e inter-pessoal,
uso de drogas, como também laudos periciais e assim por diante. Há ainda um
crescente número de encaminhamentos específicos de crianças e adolescentes
provenientes da FEBEM, demandando avaliações psicológicas e atendimentos
psicoterapêuticos.

Podemos constatar um considerável número de pessoas que entram em
contato (em sua maioria através de ligações telefônicas) com a Clínica em busca
de indicações de profissionais externos. Em outras palavras,  podemos observar
que uma parcela de pessoas busca o serviço somente como referência para
indicações e não necessariamente para nele serem atendidas. A Clínica por sua
vez atende esse tipo de demanda, fornecendo orientações e indicando
profissionais cadastrados. Um cadastro de profissionais, que está em fase final
de organização, inclui, dentre outros, psicólogos recém-formados, bem como
profissionais mais experientes.

O amplo leque de questões e dificuldades trazidas pelos clientes que
procuram a unidade, oferece um campo fértil para desenvolvimento de pesquisas,
cujos resultados e constatações se revertem, por sua vez, em melhoria do próprio
atendimento. Durante o ano de 2003, especificamente, as seguintes pesquisas
tiveram andamento:  grupo de espera recreativo; avaliação da competência social
e dos distúrbios de comportamento, através do Children Behavior Check List
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(CBCL), para 100 pais de crianças de 6-10 anos, sendo 20 de cada faixa etária;
grupos de enurese; atendimento em orientação breve a casos, de base
psicanalítica; Teste Estilocrômico em população adulta de 18 a 42 anos;
atendimento ao idoso a partir dos 60 anos; atendimento na linha comportamental;
Teste Estilocrômico em crianças fóbicas, entre 8 e 9 anos; entrevistas com
famílias: construções de narrativas; atendimento a drogadependentes e suas
famílias; consulta psicológica; e representação da figura paterna no adolescente
transgressor.

As pesquisas geralmente constituem parte dos projetos de mestrado, de
doutorado e de iniciação científica, de alunos de pós-graduação e graduação do
Departamento de Psicologia Clínica do Instituto. A Clínica colabora com a própria
infra-estrutura e com a equipe técnica que encaminha clientes e possibilita,
através de seus registros “físicos” e on-line, apoio na organização dessas
pesquisas.

Além de prestar colaboração para a realização de pesquisas, a Clínica,
através de sua equipe técnica, tem também atuado junto às disciplinas que
envolvem  formação clínica dos alunos e também junto aos Laboratórios que
fazem parte do Departamento e a um deles que pertence a outro Departamento.
Mais especificamente, podemos arrolar as seguintes colaborações:

Disciplinas da graduação: O Método de Rorschach I e II, Métodos de
Exploração e Diagnósticos em Psicologia Clínica I e II, Introdução à Psicanálise
de Orientação Lacaniana I e II, Psicoterapia Individual com Intervenção Clínica
sobre a Família I e II,Terapia Psicomotora I e II, Atendimento em Psicoterapia
Individual de Orientação Dinâmica I e II e Atuação do Psicólogo em Instituição de
Saúde I e II.  Cursos de Especialização: Psicoterapia Psicanalítica e Teoria,
Técnicas e Estratégias Especiais em Psicanálise. Laboratórios: CHRONOS
Psico-Oncologia, TECER- Atendimento à crianças com deficiências e autismo,
o SUCOR- Laboratório Sujeito e Corpo e o Laboratório de Estudos da Família de
outro Departamento e que presta atendimento familiar a casais.

A colaboração prestada pela Clínica, nesses casos, é realizada
principalmente através do encaminhamento de clientes e da possibilidade de
utilização da infra-estrutura da mesma, já descrita anteriormente. No ano de
2003 este serviço, voltou a sediar estágio curricular de uma disciplina  da
graduação. Assim, durante o segundo semestre, contou com 4 (quatro)
estagiários que desenvolveram, semanalmente, atividades relacionadas tanto
com  a parte clínica como administrativa..

Nas reuniões clínicas, efetuadas com bastante regularidade (tendo
alcançado o número de 42 no decorrer do ano passado) são discutidos casos
novos e em andamento, planos de diagnóstico e de atendimento psicoterapêutico,
encaminhamento a outros serviços, desenvolvimento de projetos de consulta
psicológica, entre outros assuntos de ensino, pesquisa e atendimento.
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A Clínica tem constante preocupação em manter intercâmbio, tanto interno,
com o próprio Departamento e com o Instituto de Psicologia, quanto com a
comunidade em geral. Quanto aos intercâmbios “internos”, realizou no ano findo,
várias reuniões com representantes do Laboratório Sujeito e Corpo (SUCOR) e
do Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica e Existencial
(LEFE) para discutir casos clínicos, seu diagnóstico e andamento. No tocante
aos intercâmbios “externos”, em 2003, atendendo convite do Conselho Regional
de Psicologia de São Paulo, CRP-06, a Clínica iniciou uma série de reuniões
conjuntas que visam estabelecer parceria entre Prefeitura/Clínicas-Escola/CRP
no Projeto de Intervenção para Prevenção do Suicídio da Coordenadoria de Saúde
Mental da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Além destas reuniões
houve participação da equipe técnica da Clínica na capacitação de recursos
humanos para esse projeto, promovida pelo Centro de Formação (CEFOR) da
Prefeitura do Município de São Paulo, como também no Seminário “Prevenção
do Comportamento Suicida” sediado na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC/SP).

Quanto ao ensino, além das vinculações com o Departamento ao qual
pertence e também com o Instituto em geral, a coordenadora e os demais
profissionais da Clínica têm proporcionado orientações a instituições congêneres,
cujos representantes a visitam. O serviço esteve representado na Comissão
Organizadora do XI Encontro de Clínicas – Escola do Estado de São Paulo.
Ademais, a coordenadora, por ocasião da realização do evento, proferiu a
conferência intitulada  Clínica – Escola . Perfil contemporâneo e Práticas atuais.

Temos como meta para a Clínica, além de aprimorar os atendimentos
psicológicos que oferecemos, desenvolver e aprofundar nossa integração com
outras Clínicas-Escola e com o Sistema de Saúde em geral. Tal integração teve
início em 2003, por iniciativa da Prefeitura de São Paulo e do Conselho Regional
de Psicologia através do já citado projeto de prevenção ao suicídio, o qual tem
obtido atenção especial por parte da Organização Mundial da Saúde.

Pretendemos poder continuar contando com a contribuição e esforços
dos colegas e demais funcionários do Instituto para enriquecer e ampliar nossas
formas de atendimento e de atuação. Temos sempre constatado o empenho
dos mesmos, que demonstram satisfação ao poder contribuir com seu trabalho,
para algo que é dirigido ao atendimento à comunidade, ao ensino e à pesquisa.

Fontes:   As informações que se apresentam nessas Notas a respeito da Clínica
Psicológica Dr. Durval B. Marcondes, foram baseadas no Relatório de
Atividades de 2003, efetuado pela Coordenadora e no CD  “30 anos do
Instituto de Psicologia da USP” (2002) São Paulo:  A3D Interactive.
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