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Resumo 

O presente trabalho tem como foco o relato da experiência clínica, no processo de triagem. 

Este recurso da psicoterapia integra a avaliação psicológica e possibilita um panorama, que 

para além dos sintomas, busque compreender as causas e motivações do sujeito frente às 

problemáticas apresentadas. O objetivo central da triagem é identificar a demanda do paciente 

e encaminhá-lo para o serviço adequado. A paciente em questão é uma mulher, de trinta e oito 

anos, que trouxe como queixa inicial às dificuldades de relacionamento com a filha conflitos 

com o marido, por conta da falta de posicionamento e uma dificuldade em relação a 

sexualidade. Foram realizados seis atendimentos na Clínica Escola da Universidade do 

Sagrado Coração, com duração de cinquenta minutos, uma vez por semana. Através da 

investigação clínica foi possível averiguar muitos aspectos da vida de J., e um destes foi o 

diagnóstico de um tumor maligno na mama. Para tornar possível a avaliação da queixa 

principal, foram utilizados como método entrevista clínicas, que podem ou não ser 

estruturadas, podendo ser aplicadas com o paciente e sua rede de apoio, se o estagiário 

acreditar ser necessário. No caso em questão, foi utilizado o documento de triagem, para 

investigar os aspectos gerais da vida da paciente, técnica da linha do tempo para compreender 

melhor a história de vida da paciente, procedimento que foi fundamental para descobrir a 

queixa inerente a patologia relatada e o questionário de início de terapia para adultos. Através 

dos recursos, foi possível conhecer os fatores intrínsecos a queixa. Após a investigação de 

como a patologia afetou a vida da paciente, e se isso era ou não disfuncional. Foi possível 

notar, durante a aplicação das técnicas e instrumentos, que o câncer de mama foi um fator 

determinante na vida da paciente em questão e que apesar de inicialmente ela relatar que não 

carregava consequências, este fato estava subjacente às queixas sobre o relacionamento com a 

filha, com o marido e pontualmente se tornava evidente na falta de interesse sexual. Anterior a 

este fator, foi possível constatar que a paciente havia rompido o relacionamento com a mãe, 

por conta de divergência religiosa, rompeu o relacionamento com a mãe e isto afetava sua 

percepção sobre a vida.   Após investigar e constatar a real demanda apresentada foi realizado 

o encaminhamento ao Estágio de Psicologia Clínica na Abordagem Psicanalítica, com o 

intuito de aprofundar a compreensão da queixa e a forma que as experiências da infância 

afetam todas as outras. A triagem psicológica demonstra a importância do mapeamento 

psicológico e da investigação dos dados históricos do paciente, de sua família e de que forma 

tais aspectos colaboram para a atual queixa apresentada. Resultando em um encaminhamento 

assertivo que proporcione qualidade de vida ao paciente atendido. 
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