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En maio de 2009 celebrouse o I Congreso Galego de Psicoloxía 
Clínica na cidade de Vigo. Con motivo deste evento realizamos 
naqueles días entrevistas a dúas persoas que pola súa implicación 
neste congreso, ademais da súa traxectoria profesional, puideran 
aportarnos algunhas das súas reflexións sobre a situación da Psi-
coloxía Clínica, tanto en Galicia (Xavier Sardiña) como a nivel 
estatal (Amparo Belloch).
Desde Cadernos de Psicoloxía agradecemos a ámbolos dous a súa 
amabilidade e a dedicación do seu tempo. A continuación presen-
támolos brevemente.
Amparo Belloch Fuster é profesora desde 1976 na Facultade 
de Psicoloxía da Universidade de Valencia. Catedrática de Psico-
patoloxía da dita Universidade desde 1987. Autora de numerosas 
investigacións e publicacións científicas sobre Psicoloxía Clínica e 
Psicoloxía da Saúde. Na actualidade preside a Comisión Nacional 
da Especialidade de Psicoloxía Clínica e a Asociación Española de 
Psicoloxía Clínica e Psicopatoloxía.
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 Rocío Calvo O título da túa conferencia inaugural alenta a curiosidade: 
«Psicoloxía Clínica na encrucillada: cara a onde vai a investi-
gación?» Que reflexións fixeches tras este título?

 Amparo Belloch A idea fundamental que quería transmitir é que a Psicoloxía Clínica, 
como ciencia e como profesión, avanzou de forma exponencial 
nos últimos 30 anos, tendo en conta que «oficialmente» aterrou 
no escenario científico e profesional a comezos do século pasado. 
Mais que este enorme desenvolvemento, e todo o que iso impli-
ca na contribución á mellora da saúde mental da sociedade, pode 
levarnos a morrer de éxito de non mantermos unha actitude auto-
crítica sobre o que facemos e como melloralo, que debería ser-
vir de guía a calquera actividade humana, especialmente se dela 
derivan consecuencias para os demais. Poñía como exemplo tres 
aspectos que a min me preocupan especialmente: por un lado, 
a desvinculación que en moitos casos se observa entre a inves-
tigación en psicopatoloxía e en psicoterapias, como se unhas se 
puidesen abordar sen a outra. Por outro, os riscos de tomar como 
referentes da investigación e a práctica (que para min van unidas) 
os modelos médico-psiquiátricos tipo DSM ou CIE, ancorados 
nunha concepción decimonónica da doenza e o sufrimento hu-
mano que, desde logo, non se produce noutras especialidades 
médicas (comparemos, por exemplo, os esforzos que se dedican 
á clasificación das doenzas mentais, e os que se dedican á clasifi-
cación das doenzas dixestivas, por dicir algo). Paréceme incríbel 
que non nos deamos conta dos intereses que están por tras de todo 
iso, intereses que nada teñen que ver coa nosa profesión nin, desde 
logo, coa nosa disciplina desde unha perspectiva conceptual. O 
terceiro exemplo era o tratamento cognitivo da depresión, con-
siderado como necesario, só ou en combinación, en calquera das 
guías de tratamento eficaz dos organismos internacionais que se 
dedican a analizar estes aspectos. O propio Beck, nun magnífico 
artigo publicado en 2008 no American Journal of Psychiatry falaba 
da necesidade de reformularse o modelo cognitivo da Depresión, 
incluíndo, naturalmente, o seu tratamento. En definitiva, na confe-
rencia pretendía que reflexionásemos dunha maneira crítica sobre 
o moito que aínda nos falta por percorrer e o perigo que, do meu 
punto de vista, supón o feito de quedarmos extasiados perante os 
éxitos logrados, como se fosen absolutos, o que, desde logo, non 
é certo: as taxas de eficacia dos nosos tratamentos non son as óp-
timas, aínda que sexan moi boas en moitos casos. O outro gran-
de risco é cegarmos cos éxitos doutros (aparentes moitas veces), 
por exemplo, os da xenética ou a neuroloxía, e esquecer os nosos 
marcos propios de referencia, é dicir, os que nos proporciona a 
investigación básica psicolóxica.
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 R.C. En que etapa dirías que se encontra a Psicoloxía Clínica? Pode-
mos considerala sólida e madura?

 A.B. A psicoloxía clínica realizou unha inmensa achega ao coñecemen-
to dos transtornos mentais, propiciando ferramentas novas non 
só para o seu estudo senón tamén para o seu tratamento, e está 
comezando a superar o que, parafraseando a Khun, se podería 
cualificar como a «etapa pre-paradigmática». Quero dicir, que 
até non fai moito a adscrición a unha escola ou modelo concretos 
de psicopatoloxía era sinónimo de exclusión doutros (e, por su-
posto, defensa «aguerrida» e sen tregua do propio). Actualmente 
sabemos que as adscricións ríxidas e excluentes non só non ser-
ven para facer avanzar o coñecemento, senón que tampouco son 
útiles para o que debería ser a súa finalidade última: a mellora da 
atención ás persoas con transtornos mentais. Creo que este é un 
avance importante: recoñecer que ningún modelo ou teoría ten as 
respostas para todos os problemas. E, ao mesmo tempo, ese reco-
ñecemento leva consigo unha actitude moi sa de crítica perante 
calquera formulación, teoría, modelo, etc., que non demostre ser 
útil (no seu sentido máis amplo de eficacia e eficiencia) para resol-
ver os problemas reais da xente.

  Todo isto traduciuse na participación activa e co máximo nivel 
de competencia e independencia profesional da psicoloxía clíni-
ca na elaboración de guías clínicas para a intervención eficaz da 
maior parte dos transtornos mentais: por pormos só un par de 
exemplos, nas guías e recomendacións que publican institucións 
internacionais de moito prestixio, como a Cochrane Library, a 
American Psychiatric Association ou o National Institute for Cli-
nical Excellence británico, algúns tratamentos psicolóxicos son 
considerados como o tratamento de elección, isto é, o primeiro 
tratamento a aplicar, para os transtornos mentais máis prevalentes, 
ademais de constituír compoñentes necesarios e imprescindíbeis 
para o tratamento eficaz e eficiente doutros tan graves e incapaci-
tadores como as esquizofrenias ou os transtornos bipolares. Así 
que cando leo que en España o maior gasto farmacéutico recae 
nos psicofármacos, e entre eles, os que se acostuman utilizar para 
aliviar ansiedades e depresións, quedo estupefacta.

  Desde a perspectiva do traballo clínico, creo que o maior avance foi 
o recoñecemento social e profesional por parte dos responsábeis 
da sanidade española da psicoloxía clínica como profesión capaz 
de dar respostas útiles e viábeis ao sufrimento mental. En todo isto 
creo que foi decisivo o enclave dos psicólogos clínicos en equipos 
multidisciplinares e comunitarios, e co mesmo nivel de competen-
cia e independencia profesional ao dos psiquiatras, que até agora 
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eran os máximos responsábeis da atención sanitaria aos doentes 
mentais.

 R.C. Quedan aspectos por resolver na especialidade de Psicoloxía 
Clínica? E limitacións externas á túa vontade como a creación 
de máis prazas no sistema de saúde, por exemplo?

 A.B.  Ese é un dos principais obstáculos, desde logo. Son necesarias moitas 
máis prazas de psicoloxía clínica das que existen, xa que na inmen-
sa maioría dos casos as ratio poboación/psicólogo clínico están 
moi por baixo do que sería razoábel. Ademais, o feito de que haxa  
tan poucas prazas crea unha serie de problemas en cadea, que las-
tran o desenvolvemento da profesión. Mencionarei só os catro que 
me parecen máis incitantes: o primeiro é a saturación asistencial 
que experimentan estes compañeiros no Sistema. A cantidade de 
demanda que deben atender é moi grande e iso dificulta enorme-
mente cousas tan básicas como, por exemplo, que se poidan aplicar 
programas de tratamento que sabemos que teñen unha secuencia 
e un tempo determinados para que se poidan considerar útiles. En 
segundo lugar, a falta de profesionais a causa da escaseza de prazas 
para a formación PIR: hai que ter en conta que só con que haxa 
unha praza de PIR por ano, ao cabo de 3 anos son 3 prazas e, agora, 
co novo programa de 4 anos, 4 PIR á vez baixo a titoría dunha mes-
ma persoa que, ademais, ten que atender os seus pacientes cunha  
demanda que vai en aumento. En terceiro lugar, as dificultades para 
manterse ao día como profesionais, algo que a calquera que sexa 
minimamente responsábel, lle preocupa enormemente. O cuar-
to problema é a diversidade da demanda á que se debe atender,  
e que desde logo non se produce en ningunha outra especialidade 
sanitaria con responsabilidades a nivel de facultativo. Simplemente 
pensemos nun servizo de cardioloxía, ou de medicina dixestiva, ou 
de calquera outra especialidade. Aínda que todos os especialistas 
saben de todo, o certo (e lóxico) é que se crean grupos de sub-
especialistas e que, polo tanto, hai algúns que se centran nunha 
doenza ou grupo de doenzas concretas. En Psicoloxía Clínica iso 
non acontece: tense que saber (e poder) tratar igual de ben tanto 
un transtorno de ansiedade, como unha depresión, como unha 
esquizofrenia etc. E esa é unha carencia que nos está a pasar factura 
día a día e que non hai forma de solucionar mentres non aumente 
de xeito substancial o número de especialistas.

 R.C.  A Psicoloxía Clínica está considerada como unha prestación sa-
nitaria básica. Dirías que a sociedade ten basicamente (valla a 
redundancia), cuberto este dereito?

 A.B.  Á luz do que acabo de comentar, a resposta non pode ser positiva en 
termos absolutos. Sobre o papel, o dereito está cuberto, na medida 
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en que hai especialistas no Sistema que proporcionan esa presta-
ción. Mais se falarmos en termos de calidade da prestación, que 
para min (e seguro que para todos) está indisolubelmente unida 
ao feito mesmo de que exista a prestación en si, pois lamento ter 
que dicir que non está garantida. Non é de recibo que un paciente 
teña que esperar meses para ser atendido (as listas de espera son un 
problema moi grave), e que cando por fin consegue ser atendido 
por un especialista en psicoloxía clínica, non poida ter acceso ao 
mellor tratamento dispoñíbel. E non porque ese profesional non 
estea capacitado para iso, que si o está, senón porque as condi-
cións nas que debe desenvolver o seu traballo como especialista 
non permiten proporcionar a prestación nas mellores condicións. 
Así que cando, a pesar de todas as dificultades, o especialista en 
psicoloxía clínica consegue facer ben o seu traballo (e moitos 
conségueno), creo que habería que darlles unha medalla ao mé-
rito e o esforzo ou algo así. Coñezo moitos e moitas que merecen  
esa medalla.

 R.C.  Se o cidadán, actual ou futuro paciente ou usuario do sistema 
sanitario público, fose realmente consciente deste dereito e da 
limitación de acceder a el, pensas que a súa reivindicación co-
lectiva axudaría a que as Administracións Públicas tivesen máis 
disposición cara ao aumento de prazas?

 A.B.  A verdade é que si, creo que iso axudaría. E tamén axudaría o feito 
de que, como colectivo, tanto os psicólogos clínicos como o res- 
to de profesionais da psicoloxía, fósemos xuntos nesa dirección.

 R.C.  A sociedade coñece a Psicoloxía Clínica como unha especialida-
de comparábel a calquera outra (traumatoloxía, pediatría...) ou 
aínda é descoñecida como tal?

 A.B.  Supoño que te refires á sociedade española. Eu creo que cada vez 
se coñece máis, mais queda moito camiño por percorrer. Moi-
tas veces, a xente non distingue entre a psicoloxía e a psicoloxía 
clínica, e iso é natural. Quero dicir que non é a sociedade quen 
ten que saber diferenciar, senón que somos nós mesmos, como 
psicólogos, os que temos que saber transmitir á sociedade que a 
Psicoloxía ten moitas vertentes profesionais (o que na miña opi-
nión é extremadamente positivo e dunha enorme riqueza) e que 
unha delas é a psicoloxía clínica, para a cal é precisa unha prepa-
ración especial e específica. Neste sentido, creo sinceramente que 
os discursos maximalistas aos que asistimos nos últimos tempos, 
non contribuíron precisamente a aclarar as cousas, senón máis ben 
a enmarañalas e confundilas. Ás veces dáme a impresión de que 
os que non sabemos en realidade que é a psicoloxía clínica, como 
profesión psicolóxica diferente doutras actividades profesionais da 
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Psicoloxía, somos nós mesmos, o colectivo de psicólogos. E, claro, 
así é difícil que a sociedade nos entenda.

 R.C.  Que retos futuros quedan? Cara a onde se orienta a Psicoloxía 
Clínica?

 A.B.  Quedan, afortunadamente, moitos. Desde a perspectiva da nosa 
actividade diaria como profesionais en España, apuntaría catro: 
primeiro, ir cara a un modelo unificado de traballar en psico-
loxía clínica, no que os debates entre escolas dean paso á busca 
das mellores respostas (as máis eficaces, as máis viábeis) para os 
problemas que formula a abordaxe psicolóxica dos transtornos 
mentais e do comportamento; segundo, estar disposto ao cambio 
e a contrastar calquera das nosas afirmacións; terceiro, aumentar 
a nosa credibilidade como profesionais, implantando sistemas de 
avaliación da calidade da asistencia que prestamos, re-acreditación 
etc.; e cuarto, ter moi presente que non hai boa práctica sen unha 
investigación de calidade e, á vez, que a investigación non pode ser 
boa se non vai acompañada dunha práctica de calidade.

  Desde unha perspectiva máis global, quizais o reto máis impor-
tante sexa a necesidade de lograr sintetizar, nun marco conceptual 
coherente, a diversidade e acumulación de estudos e datos sobre 
os aspectos psicolóxicos dos transtornos mentais e do comporta-
mento. Paréceme que ese é o primeiro paso para dar o salto desde 
unha concepción «monologuista» da ciencia psicolóxica (é dicir, 
de debater internamente cal é o mellor modelo, o dato máis subs-
tantivo, ou o mellor tratamento), a un modelo de ciencia baseado 
na noción de redes complexas de interacción, segundo a cal as re-
lacións entre os distintos elementos que configuran a realidade 
seguen unha dinámica non linear. Este é, segundo os expertos en 
teoría científica, o modelo do futuro. E xa se está a aplicar con éxi-
to en campos tan diversos como a obesidade, o cambio climático 
ou a predición de terremotos. Aplicado ao noso ámbito trátase, 
por exemplo, de coñecer cales son as relacións entre os diversos 
elementos psicolóxicos e os procedentes doutros ámbitos (xe-
néticos, neurofisiolóxicos, ambientais, sociais) que contribúen á 
vulnerabilidade dos transtornos mentais, ao seu desenvolvemento, 
e ao seu mantemento, de tal maneira que se consiga unha formula-
ción comprehensiva deses transtornos. Esta é unha tarefa que nin 
sequera comezamos a desenvolver de xeito sistemático, a pesar  
de que como psicólogos que somos, estamos en mellores condi-
cións que outros (pola nosa propia evolución) para facelo. Mais 
estou convencida de que nun futuro moi próximo comezaremos 
a ver algúns froitos.

 R.C.  Moitas grazas.


