


O trabalho do psicólogo pode ser 
apoiado por uma série de instrumentos que lhe forneçam 
parâmetros e possibilidades de ações. Os testes psicológi-
cos são um desses instrumentos mais comuns. Eles ofere-
cem um mapa de observações e parâmetros aos quais os 
pro�ssionais devem se atentar ao avaliar uma pessoa.

O uso de teste no trabalho psicológico ganhou força na 
década de 1930. Nos anos seguintes, oscilaram entre mo-
mentos de crítica, quando eram apontados como muletas 
que engessavam e não conseguiam compreender a com-
plexidade dos atendimentos, aos momentos em que eram 
glori�cados como parceiros incontestáveis do trabalho do 
pro�ssional.

A aparente facilidade na aplicação de instrumentos incor-
reu em um perigo grave para o público, criando uma im-
pressão que qualquer pessoa sem treinamento poderia 
aplicar um teste psicológico. Seria então apenas necessário 
ler em um manual o resultado. A complexidade da interpre-
tação dos resultados e validação do instrumento, no entan-
to, é tarefa que envolve o pro�ssional treinado e expert da 
Psicologia. Para combater esta falsa ideia, o Conselho Fede-
ral de Psicologia reitera continuamente através das suas re-
soluções, aquilo que já é de�nido na lei federal 4.119/62, 
que a utilização de métodos e técnicas psicológicas consti-
tui função privativa da psicóloga e do psicólogo.

A avaliação psicológica, com ou sem o uso de testes, é um 
conjunto de métodos e técnicas capaz de diagnosticar a si-
tuação psicoemocional de uma pessoa.
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Segundo o Conselho Federal de Psicologia – CFP – a avalia-
ção psicológica é um processo estruturado de investigação 
de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas 
e instrumentos, com o objetivo de prover informações à 
tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institu-
cional, com base em demandas, condições e �nalidades es-
pecí�cas.

Ela é utilizada em diversos contextos, como avaliação para 
contratação de novos colaboradores, emissão de pareceres 
para concessões públicas (porte/posse de armas e habilita-
ção de motoristas), elaboração de diagnóstico para trata-
mento clínico, identi�cação de disfunções de aprendiza-
gem, elaboração de pareceres psicossociais em organiza-
ções. 

Os pro�ssionais de psicologia têm a prerrogativa de decidir 
quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados 
na Avaliação Psicológica, desde que devidamente funda-
mentados na literatura cientí�ca psicológica e nas normati-
vas vigentes do Conselho Federal de Psicologia (CFP). 

A avaliação psicológica é uma ação sistemática e delimitada 
no tempo e envolve fontes fundamentais e complementa-
res. Entre as fundamentais, encontram-se os testes psicoló-
gicos aprovados pelo CFP para uso pro�ssional da psicóloga 
e do psicólogo e/ou; Entrevistas psicológicas, anamnese 
e/ou; Protocolos ou registros de observação de comporta-
mentos obtidos individualmente ou por meio de processo 
grupal e/ou técnicas de grupo.

Como parte das complementares, temos técnicas e instru-
mentos não psicológicos que possuam respaldo da literatu-
ra cientí�ca da área e que respeitem o Código de Ética e as 
garantias da legislação da pro�ssão; documentos técnicos, 
tais como protocolos ou relatórios de equipes multipro�s-
sionais.

De forma lúdica, didática e muitas vezes afetuosa, os jogos 
oferecem oportunidade de análise de questões comporta-
mentais e reações emocionais. O “Tabuleiro Cognitivo” e o 
“Jogo dos Dilemas” são utilizados para identi�car crenças e 
pensamentos disfuncionais, e foram criados com o objetivo 
de guiar o paciente de forma leve e colaborativa à re�exão 
de seus pensamentos disfuncionais e de suas crenças inter-
mediárias e nucleares no set terapêutico. O jogo facilita a co-
municação entre psicólogo e paciente principalmente nos 
casos de introspecção.



No Brasil, a discussão sobre Avaliação Psicológica está centrada no debate da qualidade e da ela-
boração de instrumentos que se traduzam em parâmetros nacionais de avaliação psicológica in-
clusive levando em consideração que os Princípios Fundamentais no Código de Ética Pro�ssio-
nal da psicóloga e do psicólogo estabelecem a responsabilidade do pro�ssional por seu contí-
nuo aprimoramento e pelo desenvolvimento da Psicologia como campo cientí�co de conheci-
mento e de prática. Por isso a relevância de construir um sistema contínuo de avaliação de testes 
psicológicos compatível com a dinâmica da produção cientí�ca. 

O Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) é um sistema informatizado que tem 
por objetivo avaliar a qualidade técnico-cientí�ca de instrumentos submetidos à Comissão Con-
sultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal, avaliando a normatização, validação, pre-
cisão, �dedignidade, além de outros requisitos pré-de�nidos.

A utilização de testes psicológicos com parecer desfavorável ou que constem na lista de Testes 
Psicológicos Não Avaliados ou Desfavoráveis no site do SATEPSI, salvo para os casos de pesquisa 
na forma da legislação vigente e de ensino com objetivo formativo e histórico na Psicologia, é 
proibido pelo Código de Ética Pro�ssional.

Os pesquisadores Ana Paula Porto Noronha, Ricardo Primi e João Alchieri realizaram estudo em 
2004 sobre os parâmetros dos testes utilizados no Brasil. Foram consultados 142 instrumentos 
psicológicos, comercializados no país. Os resultados apontaram que somente 28,8% apresentam 
todas as três características mínimas para se considerar um instrumento como cienti�camente 
fundamentado. No Brasil foram restabelecidos parâmetros normativos validos e temporalidade 
de reavaliações, além da comercialização ser controlada através de representantes exclusivos 
das editoras, distribuídos nos Estados da Federação, com psicólogos quali�cados e que atuam 
juntamente com os Conselhos Regionais num cadastro de registros de psicólogos responsáveis 
pela compra do material.
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Todos os documentos decorrentes do processo de Avaliação Psicológica devem ser elabo-
rados em conformidade com as resoluções vigentes do CFP. É obrigatória a manutenção 
de todos os registros dos atendimentos desse processo.

A avaliação resulta em um documento, que pode ser apresentado em diversas modalida-
des (CFP 06/2019):

O atestado psicológico é um documento que certi�ca uma determinada situ-
ação, estado ou funcionamento psicológico para quem o solicita. Ele é comumente usado 
para comunicar o diagnóstico de condições mentais que incapacitem uma pessoa para 
justi�car faltas e impedimentos, estado inapto para atividades especí�cas (como portar 
armas de fogo, dirigir veículo motorizado no trânsito, assumir cargo público ou privado). 

Ele é obrigatoriamente resultado de avaliação psicológica e os Conselhos Regionais 
podem a qualquer tempo solicitar ao pro�ssional de Psicologia apresentação de funda-
mentação técnica-cientí�ca deste documento.

O relatório psicológico é um documento que, por meio de uma exposição es-
crita, descritiva e circunstanciada, narra a demanda do paciente, os procedimentos e histó-
rico do atendimento e suas conclusões e recomendações. Ele é uma peça de natureza e 
valor técnico-cientí�co que, em sua análise, precisa estar fundamente teórica e tecnica-
mente.

É especi�camente vedado pelo CFP que o pro�ssional faça constatações no relatório sem 
identi�cação da fonte de informações e sustentação dos fatos. Um relatório de testes pode 
ser aqui essencial para embasar este tipo de documento.

O relatório multiprofissional é produzido em um contexto de atuação do 
psicólogo com pro�ssionais de outras áreas. Ele possui as mesmas características do rela-
tório psicológico.

O laudo psicológico é o resultado direto do processo de avaliação psicológica. 
Ele busca subsidiar decisões relacionadas ao contexto que gerou a demanda pela avalia-
ção com informações técnicas e cientí�cas. 

Ele apresenta os procedimentos e conclusões de todo o processo da avaliação. Segundo o 
CFP, "é indispensável que a(o) psicóloga(o) registre informações necessárias para o cumpri-
mento dos objetivos da atuação multipro�ssional".

Um relatório de teste bem fundamentado dá suporte à produção de um laudo assertivo e 
e�caz já disponibilizando os instrumentos, parâmetros e linguagem que serão utilizados 
no documento �nal. "Se um instrumento não possui evidências de validade, não há segu-
rança de que as interpretações sobre as características psicológicas das pessoas sugeridas 
pelas suas respostas sejam legítimas. Não se sabe o que o instrumento avalia realmente" 
(NORONHA; PRIMI, e ALCHIERI, 2004, p.94).

O modelo de relatório de testes como TRAP, EFN, TMR e TEM apresentam os instrumentos 
psicológicos utilizados e resultados. Uma análise qualitativa é facilitada pela apresentação 
de grá�cos e escalas fatoriais.

O modelo de relatório dos testes é um instrumento de alta relevância para a emissão de 
um documento assertivo que não só apresenta a situação do avaliado em sua totalidade, 
como também oferece padrões para comparação e evolução dos testes psicológicos no 
país. Dessa forma, o pro�ssional da Psicologia oferta o melhor recurso avaliativo em sua 
função e também atua no estudo e na evolução do campo da Psicologia como um todo.
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