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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é relatar a primeira experiência no processo de diagnóstico 

clínico de estudantes de Psicologia do 6° período da Universidade Vale do Rio Doce 

(UNIVALE) e explicitar os principais conceitos e informações sobre este processo. Para tanto 

serão utilizadas as informações do trabalho de conclusão de estágio destes estudantes. Este 

estágio foi realizado na Clínica Escola SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) da UNIVALE, 

situada no município de Governador Valadares/MG. O SPA tem como política colaborar no 

ensino, na pesquisa e na extensão e proporcionar um local formativo tanto para alunos que 

necessitam de um espaço para colocar em prática o que aprenderam na teoria, como para os 

professores que utilizam esta clínica-escola como recurso técnico na demonstração das 

possibilidades de atuação do psicólogo na comunidade, tendo também seu caráter de ajuda à 

comunidade carente de Governador Valadares e redondezas. Este projeto ampliou a visão dos 

estagiários a respeito do conteúdo absorvido em sala, pois na prática foram encontradas 

dificuldades não observadas na teoria. Também foi relevante a aquisição de novas habilidades, 

como o aumento da capacidade de escuta, interpretação e criação de estratégias diagnósticas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A realização do psicodiagnóstico se constitui uma das atribuições de um psicólogo. O 

psicodiagnóstico envolve um conjunto de técnicas com propósito clínico. É um processo, 

limitado no tempo, que tem como objetivo identificar forças e fraquezas no funcionamento 

psicológico do indivíduo com um foco na existência ou não da psicopatologia, levando em conta 

as variáveis presentes no momento no qual ele vive e comparando os resultados obtidos com os 

limites da variabiliadade normal. Ele é um instrumento que ajuda a buscar informações sobre o 

que se pretende investigar (CUNHA, 2000). 

Segundo Araújo (2007), este processo  envolve um conjunto de métodos e técnicas de 

investigação, seja para avaliar características da personalidade, seja para aferir outras 

características, tais como atenção, inteligência e capacidade visomotora. Cabe ressaltar que este 

processo é científico e temporal, pois o indivíduo que passa por um psicodiagnóstico está naquele 

momento apresentando um quadro, mas, devido às mudanças das variáveis ambientais, familiares 

e pessoais, pode posteriormente mudar de quadro. Sua finalidade não é rotular o sujeito, e sim 

fornecer um norteador que conduza uma possível terapia.  

Nesse processo podem ser utilizados testes psicológicos. O campo diagnóstico dispõe de 

uma pluralidade de práticas que podem ou não recorrer a instrumentos estruturados e 

padronizados. A flexibilidade na escolha de determinada estratégia ou instrumentos é 

influenciada pela experiência do profissional, referencial teórico e objetivo (ARAUJO, 2007). 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é relatar a primeira experiência no processo de 

diagnóstico clínico de estudantes de Psicologia de 6° período da Universidade Vale do Rio Doce 

(UNIVALE) e explicitar os principais conceitos e informações sobre este processo. 

 

METODOLOGIA 

 

Antes da realização dos diagnósticos pelos alunos, foi feita a primeira supervisão, onde se 

recapitulou o que é o psicodiagnóstico, suas fases e sua importância para posteriores conduções 

clínicas como: terapia infantil, terapia familiar e terapia de grupo. O estágio foi realizado no SPA 

(Serviço de Psicologia Aplicada) da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), tendo sido 

registrado em um prontuário o atendimento ao paciente. Este é um procedimento padrão e 

também importante, tendo em vista que o SPA presta também serviços jurídicos, e muitas vezes é 

solicitado pelo juiz um documento que comprove que o paciente está vindo à clínica realizar 
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atendimentos. Posteriormente, tudo relacionado ao paciente é arquivado em um envelope próprio 

do SPA. 

O SPA tem como política colaborar no ensino, na pesquisa e na extensão e proporcionar um 

espaço de formação tanto para os alunos que necessitam de um espaço para colocar em prática o 

que aprenderam na teoria, como para professores que utilizam essa clínica- escola como recurso 

técnico na demonstração das possibilidades de atuação do psicólogo na comunidade, tendo 

também seu carácter de ajuda à população carente de Governador Valadares e redondezas. O 

SPA funciona desde fevereiro de 1993, possibilitando a realização de parte dos estágios 

curriculares, cumpridos na forma de prestação de serviços e como exigência acadêmica, sendo 

realizados pelos graduandos. 

 

“Os Serviços-Escola caracterizam-se como espaços apropriados que aliam a formação 

profissional e a consolidação das competências propostas pelas Diretrizes Curriculares à 

prestação de serviços à comunidade. Os objetivos dos Serviços-Escola são oferecer 

condições físicas, materiais, administrativas e pedagógicas para a realização de estágios 

obrigatórios do curso de Psicologia, prestar serviços à comunidade e propiciar pesquisas 

nos diversos campos de atuação do psicólogo” (CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010). 

 

O SPA tem uma demanda maior de crianças, pedidos de psicodiagnósco vindos de escolas, 

neurologistas, psiquiatras e Poder Judiciário. Devido a isso, a maioria dos atendimentos foi 

direcionado a este público. 

 

 

RESULTADOS 

 

Vou relatar minhas experiências enquanto estagiária.  

Percebi como este estágio foi  importante para meu processo de formação como psicóloga 

clínica, tendo em vista que na prática podem ser encontradas dificuldades não experimentadas na 

teoria. Muitos questionamentos sobre o que dizer e como dizer permearam meus pensamentos. 

Será que estou correspondendo aos anseios dos pais? Será que estou agindo corretamente com a 

criança? Um misto de ansiedade e desejo de colocar em prática meus conhecimentos adquiridos e 

o medo da inexperiência me impulsionaram nos atendimentos. 

Foi necessário montar um plano diferenciado para cada paciente atendido, devido a 

especificidade de cada sujeito. Neste processo foi muito importante a colaboração do professor 

supervisor, como forma de auxílio na escuta das demandas e elaboração do plano diagnóstico. 

Segundo Polleto (2003), é imprenscindível que haja pontualidade dos alunos tanto na supervisão 

quanto com o paciente, pois o cumprimento de regras, prazos e tarefas ajuda o formando a prezar 

por um bom atendimento clínico, e, diante do Conselho Federal de Psicologia, o supervisor é 
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responsável pelo atendimento daquele estagiário, devendo estar atento para que a ética 

profissional seja respeitada e para que nenhuma informação equivocada chegue até o paciente, 

mas antes seja revisada e esclarecida na supervisão. 

Quando o paciente em questão é criança faz-se necessária a realização da entrevista de 

anamnese com os pais ou responsáveis, e, nesse sentido, é importante que o estagiário seja 

minucioso e busque ouvir atentamente o discurso destes para observar pontos prejudicados 

durante as fases de vida da criança. Posteriormente é realizada entrevista lúdica com o paciente. 

No meu caso, após elaboração do plano diagnóstico, vimos a necessidade de serem aplicados 

testes psicológicos, a saber: AC (atenção),  HTP (personalidade), Bender (maturidade 

visomotora) e Raven Matrizes Coloridas (inteligência). Além disso, foram colhidas informações 

de fontes subsidiárias. Também foi observada a especificidade do processo e a necessidade de 

repetição de um dos testes devido à condição física do paciente, que em um dos dias não 

conseguiu se concentrar, pois estava com a garganta doendo. 

Quando o paciente é adulto não se faz necessária a entrevista de anamnese com os pais. É 

realizada com o próprio paciente uma estrevista semi estruturada com perguntas relacionadas a 

aspectos importantes da vida. 

Após a análise de todo processo, é realizada com os pais, no caso da criança, a entrevista 

devolutiva, informando os pontos observados e o encaminhamento. É importante, nessa 

perspectiva, resguardar as técnicas psicológicas, informando numa linguagem acessível os 

resultados sem expor as ferramentas, tais como testes psicológicos. 

Quando o paciente é adulto é realizada com ele a entrevista devolutiva e feito o 

encaminhamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       O estágio desenvolvido proporcionou um grande manejo e experiência com as técnicas e 

práticas psicológicas. Percebeu-se que o processo de psicodiagnóstico é amplo e necessário para 

uma posterior condução do trabalho psicológico, tendo em vista que um diagnóstico claro facilita 

a instauração de mecanismos terapêuticos. São várias as estratégias que podem ser utilizadas, tais 

como a escuta, a observação do comportamento, os testes psicológicos e as informações de fontes 

subsidiárias.  

       As supervisões e a participação nas discussões de caso facilitam a aprendizagem, ajudam a 

diminuir a ansiedade e o medo da inexperiência, além de proporcionar ao futuro psicólogo a 

aquisição de novas habilidades, como o aumento da capacidade de interpretação e de criação de 

estratégias diagnósticas. 
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