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Diagnósticoem conjunto
Com	outros	profissionais,	geralmente:
◦Médicos
◦ Pedagogos
◦ Terapêuta ocupacional
◦ Fonoaudiólogo
◦Outros	envolvidos	com	o	caso



+	documentos	=	+	perspectivas
Observações dos	profissionais
Exames complementares
◦ Inventáriosmédicos
◦ Exames de	neuroimagem
◦Avaliação psicopedagógica
◦Histórico clínico e	prontuários



Avaliação psicológica
O	que é uma avaliação psicológica?
◦ Processo técnico e	científico que requer metodologias específicas e	rigorosas
◦ É uma fonte dinâmica de	informações de	caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos,	com	a	
finalidade de	subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de	atuação do	psicólogo ou outros	
profissionais da	saúde

Cartilha Avaliação Psicológica,	 CFP,	 2007



AvaliaçãoNeuropsicológica (AN)
Quais são as	diferenças entre	avaliação psicológica e	avaliaçãoneuropsicológica?



AvaliaçãoNeuropsicológica (AN)
Foco principal	na investigação das	bases	neurobiológicas do	funcionamento das	funções
cognitivas (atenção,	linguagem,	memória,	praxias,	etc)

Presença ou não de	acometimento neurológico

Identificar funcionalidades e	disfuncionalidades cognitivas

Métodos psicométricos da	psicologia e	neurologia,	além da	observação clínica



Objetivosda	AN
descrever e	identificar alterações do	funcionamento psicológico;

estabelecer o	correlato neurobiológico com	o	resultado dos	testes;

determinar se	as	alterações estão associadas a	doenca̧s neurológicas e/ou psiquiátricas ou não;

avaliar as	alterações através do	tempo	e	desenvolver um	prognóstico;

Hamdan,	 2011



Objetivosda	AN
oferecer orientações para a	reabilitação e	o	planejamento vocacional e/ou educacional;

oferecer orientações para cuidadores e	familiares de	pacientes;

auxiliar no	planejamento e	implementação do	tratamento;

desenvolver a	pesquisa ciencfica;

elaborar documentos legais.

Hamdan,	 2011



Finalidadesda	AN
Auxílio em diagnóstico

Suporte/	planejamento de	intervenção (reabilitação)

Medir o	efeito de	uma intervenção

Questões legais

Pesquisa



AN	no	auxílio em diagnóstico
Processo diagnóstico:	exclusão sucessiva de	hipóteses



AN	na reabilitação
Idenficando quais funções cognitivas estão comprometidas e	intactas,	pode-se
◦ Elaborar a	estratégias e	as	atividades para reabilitar o	que pode ser reabilitado
◦ Pensar junto com	o	paciente estratégias compensatórias para as	funções comprometidas



AN	para medir o	efeito
Típico de	estudos experimentais

Medir o	efeito de	intervenções:
◦ Farmacológicas
◦ Invasivas
◦ Treinos cognitivos



Background	do	examinador
Capacitação

Domínio do	conhecimento,	técnicas e	elaboração de	documentos

Atenção:
◦ Aceitação
◦ Empatia
◦ Rapport

Os resultados dos	testes	só podem ser interpretados dentro do	contexto do	paciente



Background	do	examinando
Aspectos gerais da	vida:
◦ Como	está agora?
◦ Relacionamento social,	 familiar,	 profissional
◦ Problemas/	 conflitos?
◦ Questões subjetivas e	de	cunho emocional podem acusar indiretamente os principais
comprometimentos

Histórico pessoal,	profissional

Histórico clínico



Procedimentos
Situar o	examinando

Anamnese/	entrevista inicial

Instrumentos

Resultados quanti	e	quali

Encaminhamento/	monitoramento



Situar o	examinando
A	cooperaçãodo	paciente durante a	avaliaçãoé um	objetivo primário a	ser atingidopelo
avaliador.

Esclarecer todas dúvidas e	aliviar os receios de	maneira acolhedora,	porém sincera,	sem criar
falsas expectativas

Esclarecer a	queixa
◦ Explorar ao máximo a	queixa
◦ Aprofundar respostas superficiais



Anamnese/	entrevista inicial
Informações do	paciente

Descrição da	queixa

Histórico pessoal:
◦ Relacionamentos
◦ Família
◦ Justiça

Histórico acadêmico:
◦ Desempenho na escola
◦ Formação?
◦ Desempenho acadêmico muito alto?



Anamnese/	entrevista inicial
Histórico profissional:
◦ Mudanças de	profissão
◦ Dedicação
◦ Stress/	 apatia/	irritação?



Anamnese/	entrevista inicial
Histórico clínico
◦ Doenças
◦ Internações
◦ Medicamentos
◦ Gestação
◦ Intoxicação
◦ Antecedentes familiares
◦ Qualidade de:
◦ Atividades físicas?
◦ Sono?
◦ Alimentação



Anamnese/	entrevista inicial
Aspectos gerais da	vida:
◦ Como	está agora?
◦ Relacionamento social,	 familiar,	 profissional
◦ Problemas/	 conflitos?
◦ Questões subjetivas e	de	cunho emocional podem acusar indiretamente os principais
comprometimentos



Instrumentos
Seleção dos	testes	a	partir da	entrevista inicial



Instrumentos - atenção
Conferir lista SATEPSI:
◦ O	SATEPSI	é o	sistema de	avaliação de	testes	psicológicos desenvolvido pelo Conselho Federal	 de	
Psicologia (CFP)	 para divulgar informações sobre os testes	psicológicos à comunidade e	às(o)	
psicólogas(o).

◦ http://satepsi.cfp.org.br/listaTeste.cfm?status=1

Uso clínico x	Uso exprimental



Instrumentos - atenção



Instrumentos - memória



Instrumentos– fique	atento
Ordem dos	testes



Limite de	testagem

Instrumentos– fique	atento



Instrumentos– fique	atento
Efeito de	aprendizagem



Situaçõesespeciais
Limitações:
◦ Visual
◦ Auditiva
◦ Motora
◦ Comprometimento cognitivo

Estresse

Motivação

Impaciência



Testes	de	rastreio
Geralmente	são rápidos

Não há treinamento e	boa	aceitação do	paciente

Score	simplificado

Orientação para	investigação mais profunda



Mini	Exame	do	Estado	Mental





Escalade	DepressãoGeriátrica



Escalade	DepressãoGeriátrica



NEUPSILIN	- Instrumento	de	Avaliação	
Neuropsicológica	Breve



NEUPSILIN	- Instrumento	de	Avaliação	
Neuropsicológica	Breve

É	uma	ferramenta	clínica	que	se	propõe	a	descrever	de	forma	
compreensiva	o	desenvolvimento	neuropsicológico	ao	longo	do	
ciclo	vital,	da	adolescência	ao	envelhecimento	tanto	
neurologicamente	saudáveis	quanto	portadoras	de	quadros	
neurológicos	(ou	neuropsiquiátricos)	adquiridos	ou	de	
desenvolvimento.	



NEUPSILIN	- Instrumento	de	Avaliação	
Neuropsicológica	Breve

O	teste	é	composto	por	32	subtestes,	 que	avaliam	8	funções	
neuropsicológicas:	Orientação	Têmporo-Espacial,	Atenção	
Concentrada,	Percepção	Visual,	Habilidades	 Aritméticas,	
Linguagem	Oral	e	Escrita,	Memória	Verbal	e	Visual,	Praxias e	
Funções	Executivas.	O	sujeito	faz	as	atividades	propostas	para	
cada	subteste e	suas	respostas	são	anotadas	na	folha	apropriada.



Teste	Não Verbal	de	Inteligência – R1

Medida	não	verbal	da	inteligência,	 por	meio	
do	modelo	do	fator	g,	sendo	muito	útil	no	
exame	de	pessoas	com	baixa	escolaridade.	É	
composto	por	40	itens,	que	se	constituem	
em	figuras	nas	quais	há	uma	parte	faltando.

O	candidato	deve	selecionar,	dentre	as	
alternativas,	a	resposta	que	considera	
completar	corretamente	a	figura.	Na	
pesquisa,	 foi	utilizado	o	indicador	resultado	
total.



Teste	Não Verbal	de	Inteligência– R1



Teste	Não Verbal	de	Inteligência– R1



Teste	Não Verbal	de	Inteligência– R1



Teste	Não Verbal	de	Inteligência– R1



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	–
Boston	Test	
O	BNT	na	sua	forma	usual	é	composto	de	60	cartões-escmulo que	são
apresentados	aos	sujeitos	com	a	tarefa	de	reconhecê-los e	nomeá-los



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	– Boston	
Test	



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	– Boston	
Test	



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	– Boston	
Test	



RAVLT	– REY	AUDITORY	VERBAL	
LEARNIGN	TEST	

Avaliação rápida,	fácil	administração	com	lápis	e	papel	que	avalia	a	capacidade	
da	memória	imediata,	um	novo	aprendizado,	a	susceptibilidade	à	interferência	
e	memória	de	reconhecimento



RAVLT	– REY	AUDITORY	VERBAL	
LEARNIGN	TEST	

Aplicação

Lê-se	ao paciente a	Lista A	por 5	vezes consecutivas,	cada uma seguida
de	um	teste	de	recordação livre	(o	paciente repete em seguida as	
palavras que lembra)

Após os 5	ensaios da	Lista A,	repete-se	o	procedimento com	as	palavras
da	Lista B.	Após,	novamente,	faz-se	o	ensaio da	Lista A

Após 15	minutos,	o	paciente é solicitado a	recordar as	palavras que
lembra da	Lista A.	Em seguida,	verificação com	a	lista de	reconhecimento





RAVLT	– REY	AUDITORY	VERBAL	
LEARNIGN	TEST	

Total	A1	a	A5	– (5xA1):	Somatória	das	palavras	corretamente	lembradas	nos	
ensaios	de	A1	a	A5	menos	5	vezes	somatória	de	A1	(Taxa	de	aprendizagem)	

B1/A1:	Somatória	de	B1	dividido	pela	somatória	de	A1	(Índice	de	interferência	
proativa)

A6/A5:	Somatória	de	A6	dividido	pela	somatória	de	A5	(Índice	de	interferência	
retroativa)

A7/A6:	Somatória	de	A7	dividido	pela	somatória	de	A6	(Índice	da	velocidade	de	
esquecimento)



Fluência Verbal
Instrumento	utilizado	para	mensurar	processos	atencionais e	
funções	executivas	
Composto	por	3	partes:	treinos,	parte	A	e	parte	B
Parte	A:	uma	folha	com	números	de	1	a	15,	distribuídos	de	maneira	
aleatória,	é	apresentada	ao	examinando.	Ele	deve	unir	por	meio	de	
um	traço	de	lápis	todos	os	números,	em	ordem	crescente.
Parte	B do	teste	consiste	na	apresentação	de	uma	folha	semelhante,	
porém	contendo	os	números	(1	a	13)	e	letras	(A	a	L)	de	maneira	
aleatória.



Fluência Verbal
Usar:	cronômetro,	papel,	caneta,	ficha	de	pesquisa,	gravador

“Eu	vou	dizer	uma	letra	do	alfabeto	e	então	você	deve	me	dizer	o	maior	número	
possível	de	palavras	que	comecem	com	essa	letra.	Por	exemplo,	se	eu	disser	‘b’,	
você	deve	falar	‘barco,	bola,	braço,	...’.	Você	não	pode	dizer	palavras	de	nome	
próprio	(tipo	‘Beto,	Bárbara’)	ou	palavras	que	comecem	igual	e	terminem	
diferente,	como	‘cadeira’,	‘cadeirinha’,	‘cadeiras’.	Alguma	dúvida?

Comece	quando	eu	disser	a	letra.
Se	acabar	antes	do	tempo,	
encorajar	a	falar	mais.	Pausa	
maior	que	15	segundos:	

pausa	cronômetro,	retoma	as	
instruções	e	inicia	a	

contagem	novamente.



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	–
Boston	Test	

A	habilidade	de	nomeação	é	um	importante	preditor de	
aquisição de	linguagem
A	deteriorização da	linguagem	observada	em	lesões,	
traumas	e	quadros	clínicos de	diversas ordens

Boston	Naming	Test	– BNT:	dispõe de	itens com	
diferentes níveis de	complexidadevisual	e	verbal	com	
vistas	ao exameaprofundado da	habilidadede	
nomeação



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	–
Boston	Test	
O	BNT	na	sua	forma	usual	é	composto	de	60	cartões-escmulo que	são
apresentados	aos	sujeitos	com	a	tarefa	de	reconhecê-los e	nomeá-los



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	– Boston	
Test	



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	– Boston	
Test	



Teste	de	Nomeação	de	Figuras	– Boston	
Test	



Teste	de	Marcaçãode	Trilhas
Instrumento	utilizado	para	mensurar	processos	atencionais e	
funções	executivas	
Composto	por	3	partes:	treinos,	parte	A	e	parte	B
Parte	A:	uma	folha	com	números	de	1	a	15,	distribuídos	de	maneira	
aleatória,	é	apresentada	ao	examinando.	Ele	deve	unir	por	meio	de	
um	traço	de	lápis	todos	os	números,	em	ordem	crescente.
Parte	B do	teste	consiste	na	apresentação	de	uma	folha	semelhante,	
porém	contendo	os	números	(1	a	13)	e	letras	(A	a	L)	de	maneira	
aleatória.



Teste	de	Marcaçãode	Trilhas
Instrumento	utilizado	para	mensurar	processos	atencionais e	
funções	executivas	
Composto	por	3	partes:	treinos,	parte	A	e	parte	B
Parte	A:	uma	folha	com	números	de	1	a	15,	distribuídos	de	maneira	
aleatória,	é	apresentada	ao	examinando.	Ele	deve	unir	por	meio	de	
um	traço	de	lápis	todos	os	números,	em	ordem	crescente.
Parte	B do	teste	consiste	na	apresentação	de	uma	folha	semelhante,	
porém	contendo	os	números	(1	a	13)	e	letras	(A	a	L)	de	maneira	
aleatória.





Teste	de	Marcaçãode	Trilhas
Usar:	cronômetro	e	lápis

Mostrar	folha	de	treino	A

“Neste	quadro	temos	vários	círculos	com	números	diferentes.	Quando	eu	disser	‘comece’,	quero	
que	você	pegue	o	lápis	e	comece	a	ligar	os	círculos,	do	1	(apontar	para	o	1)	para	o	2	(apontar	
para	o	2),	do	2	para	o	3	(apontar	para	o	3),	e	assim	por	diante,	até	o	final.

Eu	quero	que	você	ligue	os	círculos	na	ordem	correta,	o	mais	depressa	que	puder,	sem	tirar	o	
lápis	do	papel.	Se	você	errar,	eu	avisarei.	Quando	isso	acontecer,	você	deverá	colocar	o	lápis	de	
volta	no	último	círculo	correto	e	continuar	a	partir	desse	ponto.	A	linha	que	você	traçar	deverá	ir	
até	atingir	a	borda	de	cada	círculo,	na	ordem	correta.	Alguma	dúvida?

Muito	bem,	vamos	treinar	um	pouco.	Coloque	o	lápis	aqui;	a	palavra	‘Início’	indica	onde	você	
deve	começar.	Quando	eu	disser	“comece”,	ligue	os	círculos	na	ordem	correta,	o	mais	depressa	
possível,	até	chegar	ao	último	número,	indicado	pela	palavra	‘fim’.	Pronto?	Comece.”



Teste	de	Marcaçãode	Trilhas
Fazer	folha	de	treino	A

“Muito	bem.	Agora,	vamos	para	a	próxima	etapa.	Esta	folha	contém	números	de	1	a	25.	Faça	o	
mesmo	procedimento.	Comece	no	número	um	(‘ínicio’)	e	desenhe	uma	linha	do	1	para	o	2,	2	
para	o	3,	e	assim	por	diante,	até	o	final	(‘fim’).	Faça	o	mais	rápido	que	puder.	Alguma	dúvida?	
Comece.”

Fazer	folha	A	- cronometrar



Teste	de	Marcaçãode	Trilhas
Mostrar	folha	de	treino	B

“Nesta	folha	nós	temos	letras	e	números.	Comece	no	número	1	(‘início’)	e	desenhe	uma	linha	
até	a	letra	A,	de	A	até	o	número	2,	do	2	até	a	letra	B,	do	B até	o	número	3,	do	3	até	a	letra	C,	e	
assim	por	diante	até	o	final	(‘fim’).	Lembre-se:	primeiro	você	tem	o	número	(1)	e	depois	a	letra	
(A),	o	número	(2)	e	depois	a	letra	(B),	etc.	Faça	o	mais	rápido	que	puder	e	não	tire	o	lápis	do	
papel.	Alguma	dúvida?	Comece.”

Fazer	folha	de	treino	B

“Muito	bem,	vamos	fazer	esta	aqui	agora.	Esta	folha	contém	letras	e	números.	Faça	da	mesma	
forma:	comece	no	número	1	(‘início’)	e	desenhe	uma	linha	até	a	letra	A,	do	A	até	o	número	2,	do	
2	até	a	letra	B,	do	B até	o	número	3,	do	3	até	a	letra	C,	e	assim	por	diante.	Lembre-se	de	fazer	o	
mais	rápido	possível

Fazer	folha B	- cronometrar



Dados	quanti	e	quali
Quali

Observação:	comportamentos,	aparência,	verbalizações,	tics,	tom	de	voz,	humor,	entre	outras.	
Detalhes podem ser reveladores.	Identificar estratégias compensatórias.

Atenção com	os comportamentos bizarros.	E	muita atenção com	os comportamentos anormais
discretos:	embotamento,	foco em detalhes desnecessários (desenho,	p.	ex.)



Dados	quanti	e	quali
Quanti

Resultados de	testes	não são nada	se	não forem interpretados junto com	o	contexto do	
examinando e	as	observações clínicas



Devolutiva
Retorno do	processo para paciente,	família,	solicitante

Pode não representar o	fim,	mas	sim uma looonga pausa entre	uma avaliação e	outra



Encaminhamento/	monitoramento
O	que será feito agora?

Encaminhar para outro	profissional

Reunião com	equipe multidisciplinar

Devolutiva

Agendar avaliação futura



Tipos de	documentos
Resolução CFP	007/2003

Institui o	Manual	de	Elaboração de	Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo,	decorrentes
de	avaliação psicológica e	revoga a	Resolução CFP	o	17/2002.	

Art.	3	- Toda	e	qualquer comunicação por escrito decorrente de	avaliação psicológica deverá	
seguir as	diretrizes descritas neste manual.	



Princípios norteadores
Princípios técnicos:
◦ O	documento deve,	na linguagem escrita,	apresentar uma redação bem estruturada e	definida,	
expressando o	que se	quer comunicar.	Deve ter uma ordenação que possibilite a	compreensão por
quem o	le,̂	o	que	é	fornecido pela estrutura,	 composição de	parágrafos ou frases,	 além da	correção
gramatical.	



Princípios norteadores
Princípios Éticos:
◦ Código de	Ética Profissional
◦ Enfatizamos aqui os cuidados em relação aos deveres do	psicólogo nas suas relações com	a	pessoa
atendida,	 ao sigilo profissional,	 às relações com	a	justica̧ e	ao alcance das	 informações

◦ Torna-se	 imperativo a	recusa,	sob	 toda e	qualquer condição,	 do	uso dos	instrumentos,	 técnicas
psicológicas e	da	experiência profissional da	Psicologia na sustentação de	modelos institucionais e	
ideológicos de	perpetuação da	segregação aos diferentes modos de	subje{vação.	



Princípios norteadores
Princípios Técnicos
◦ O	processo de	avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento (as	questões de	
ordem psicológica)	 tem̂ determinações históricas,	 sociais,	 econômicas e	políticas,	 sendo as	mesmas
elementos constitutivos no	processo de	subje{vação.	



Modalidadesde	documentos
Declaração *	

Atestado psicológico

Relatório /	laudo psicológico

Parecer psicológico *	

*Não são decorrentes da	AN

Auxílio no	
diagnóstico



Atestadopsicológico
Conceito:
◦ É	um	documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado
psicológico,	 tendo como finalidade afirmar sobre as	condições psicológicas de	quem,	 por requerimento,	
o	solicita

Finalidades:
◦ Justificar faltas e/ou impedimentos do	solicitante;
◦ Justificar estar apto ou não para atividades específicas,	após realização de	
umprocesso de	avaliaçãopsicológica,	 dentro do	rigor	 técnico e	ético que
subscreve esta Resolução;

◦ Solicitar afastamento e/ou dispensa do	solicitante,	 subsidiado na afirmação
atestada do	fato,	em acordo com	o	disposto na Resolução CFP	no	015/96.



Estrutura– atestadopsicológico
a)	Ser emitido em papel timbrado ou apresentar na subscrição do	documento o	carimbo,	em
que conste o	nome e	sobrenome do	psicólogo,	acrescido de	sua inscrição profissional (“Nome	
do	psicólogo /	N.o da	inscrição”).	

b)	O	atestado deve expor:	
◦ - Registro	do	nome e	sobrenome do	cliente;	
◦ - Finalidade do	documento;	
◦ - Registro	da	informação do	sintoma,	 situação ou condições psicológicas que justifiquem o	
atendimento,	 afastamento ou falta – podendo ser registrado sob	o	indicativo do	código da	Classificação
Internacional de	Doenca̧s em vigor;	

◦ - Registro	do	local	e	data	da	expedição do	 atestado;	
◦ - Registro	do	nome completo do	psicólogo,	 sua inscrição no	CRP	e/ou carimbo com	as	mesmas
informações;	

Assinatura do	psicólogo acima de	sua iden{ficação ou do	carimbo.	



Relatório/	laudo psicológico
Conceito:
◦ O	relatório ou laudo psicológico	é	uma apresentação descritiva acerca de	
situações e/ou condições psicológicas e	suas determinaçõeshistóricas,	
sociais,	políticas e	culturais,	pesquisadasno	processo de	avaliação
psicológica.

◦ Como	todo DOCUMENTO,	deve ser subsidiado em dados	colhidos e	
analisados,	à	luz de	um	instrumental	técnico (entrevistas,	dinâmicas,	
testes	psicológicos,	observação,	examepsíquico,	intervenção verbal),	
consubstanciado em referencial técnico-filosófico e	cienGfico adotado
pelo psicólogo.	

Finalidades:
◦ Conclusão de	AN;
◦ Encaminhamento;
◦ Diagnóstico/	evolução
◦ Planejamento intervenção



Estrutura– relatóriopsicológico
Iden{ficação
◦ O	autor/relator	– quem elabora;
O	interessado – quem solicita;
O	assunto/finalidade – qual a	razão/finalidade.	

Descrição da	demanda

Procedimento
◦ A	descrição do	procedimento apresentará	os recursos e	instrumentos técnicos
utilizados para coletar as	informações (número de	encontros,	 pessoas ouvidas etc)	à	luz
do	referencial teórico-filosófico que os embasa.	



Estrutura– relatóriopsicológico
Análise:
◦ É	a	parte	do	documento na qual o	psicólogo faz uma exposição descritiva de	forma	
metódica,	 objetiva e	fiel dos	 dados	 colhidos e	das	situações vividas relacionados	 à	
demanda em sua complexidade.	

Conclusão:
◦ A conclusão do	documento,	 o	psicólogo vai expor o	resultado e/ou considerações a	
respeito de	sua inves{gação a	partir das	referen̂cias que subsidiaram o	trabalho.	As	
considerações geradas pelo processo de	avaliação psicológica devem transmitir ao
solicitante a	análise da	demanda em sua complexidade e	do	processo de	avaliação
psicológica como um	todo.	



Parecer
Conceito:
◦ Parecer	é	um	documento fundamentado e	resumido sobre uma questão focal	do	
campo	psicológico cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo.	

Finalidades:
◦ Esclarecer um	assunto ou questão,	fundamentado em avaliaçãoespecializada
◦ Resposta a	uma consulta



Estrutura- parecer
Iden{ficação
◦ Nome	e	titulação dos	 pareceristas

Exposição de	motivos
◦ Transcrição do	objetivo da	consulta
◦ Dúvidas do	solicitante

Análise
◦ análise minuciosa da	questão explanada e	argumentada com	base	nos fundamentos
necessários existentes,	 seja na ética,	na técnica ou no	corpo conceitual da	ciência
psicológica

Conclusão
◦ Posicionamento do	psicólogo frente a	questão levantada



Como	cuidar dos	documentos
Guarda dos	documentos:
◦ Devem ser guardados por no	mínimo 5	anos
◦ Responsabilidade do	profissional e	instituição que realizaram a	avaliação
◦ Prazo pode ser ampliado
◦ Local	trancado onde só os responsáveis tem	a	chave
◦ CRP	pode oferecer ajuda



Problemas identificadospelosCOFs
Principais	problemas	identificados	pelas	COFs
◦ Despreparo	do	aplicador
◦ Uso	de	instrumentos	 sem	parecer	favorável
◦ Condições	 inadequadas	 de	aplicação	(materiais)
◦ Irresponsabilidade	 com	os	protocolos	 de	repostas
◦ Erros	na	elaboração	dos	 documentos
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