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Resumo 

O estágio em Psicodiagnóstico visa a avaliação de potencialidades de dificuldades do sujeito. 

É um processo de levantamento de informações a respeito de um paciente com o propósito de 

avaliar características como inteligência, personalidade, com o objetivo de encaminhar de 

forma adequada que atenda a queixa apresentada. Esse processo faz o uso de testes e técnicas 

de avaliação, podendo ser projetivas ou objetivas. Partindo disso, foi realizado o estágio de 

Psicodiagnóstico na clinica de psicologia da Universidade do Sagrado Coração (USC). 

Primeiramente foi realizado o processo de triagem, com a entrega da entrevista familiar para a 

elaboração do genograma, também foi realizado a entrevista de anamnese com os 

responsáveis do paciente com o objetivo de ampliar a queixa trazida, sendo possível a 

elaboração das hipóteses diagnósticas iniciais. Após encaminhado para o psicodiagnóstico foi 

elaborado um plano de ação dos atendimentos, apresentando o objetivo do método utilizado e 

a justificativa para o caso. Foram realizados 2 atendimentos na sala de ludoterapia a fim de 

criar um vinculo com o paciente. Foi utilizado também técnicas projetivas, como o desenho 

da figura humana de Fermino, e o teste HTP. Buscando ampliar o contexto da problemática 

trazida, foi realizado também entrevista com responsáveis, e entregue o questionário do 

professor. O paciente encaminhado é um menino de 7 anos, que veio apresentando a queixa 

de ansiedade e dificuldade e força ao falar. Foram realizados 10 atendimentos, entre eles 8 

com o paciente e 2 com a mãe. Através desse processo de avaliação foi possível perceber um 

perfil tímido, imaturo, demonstrando insegurança, busca sempre proteção. Apresenta 

dificuldades de aprendizado, de lidar com ideias contrarias a dele e frustração. Apresenta 

também uma ansiedade e uma gagueira. Foi possível diagnosticar um atraso no 

desenvolvimento cognitivo, sendo necessário uma avaliação neuropsicológica e 

encaminhamento para a TCC, visando trabalhar os déficits do paciente. 
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