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A avaliação, empreendida com fins profis-
sionais, consiste na melhor descrição possí-
vel, por meio de técnicas e teorias científicas 
particulares, dos aspectos relevantes de uma 
pessoa, almejando responder a questões es-
pecíficas, de forma dinâmica e processual 
(Tavares, 2003). Conduzir um processo de 
avaliação está longe de ser tarefa trivial e, 
talvez, se constitua em uma das competên-
cias mais fundamentais a serem desenvol-
vidas na formação superior para as áreas da 
saúde. Não obstante possa haver diferenças 
fundamentais na condução de uma avalia-
ção empreendida em contextos e áreas dis-
tintas, entende-se que, de maneira geral, a 
avaliação atende aos seguintes propósitos: 

a. descrever o funcionamento atual do in-
divíduo, ressaltando suas forças e difi-
culdades, sua capacidade para viver de 
forma autônoma e independente e suas 
possibilidades de adaptação social, pro-
fissional e pessoal com vistas à minimi-
zação do sofrimento físico e psicológi-
co; 

b. identificar necessidades terapêuticas, 
recomendar intervenções e apontar 

resultados possíveis dessas interven-
ções; 

c. contribuir para o diagnóstico diferen-
cial de distúrbios emocionais, cogniti-
vos e comportamentais; 

d. monitorar a evolução do tratamento e 
identificar novas questões que possam 
requerer atenção profissional; e 

e. oferecer devolutiva de maneira compe-
tente e empática sobre os resultados de 
todo o processo (Meyer et al., 2001). 

A avaliação diagnóstica de caracte-
rísticas comportamentais e cognitivas faz 
parte da prática profissional de áreas co-
mo a psicologia, a psiquiatria, a neurolo-
gia e a neuropsicologia desde sua constitui-
ção como ciência e profissão (Anastasi & 
Urbina, 2000; Haase et al., 2012; Meyer et 
al., 2001). Todas essas áreas têm em comum 
o comportamento humano como objeto de 
estudo e aplicação. Sem dúvida, a comple-
xidade da rede de pensamentos, emoções, 
comportamentos e cognições que constitui 
o funcionamento idiossincrático humano é 
condizente com a existência de práticas in-
terdisciplinares entre essas áreas, o que, por 

1 Texto originalmente publicado no Boletim da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e adaptado 
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vezes, pode ocasionar dúvidas e equívocos 
quanto aos limites de atuação profissional 
entre elas, sobretudo em se tratando da ava-
liação psicológica e neuropsicológica. Não é 
à toa, portanto, que estudantes e profissio-
nais constantemente se questionam acerca 
das semelhanças e diferenças entre os pro-
cessos de avaliação psicológica e neurop-
sicológica. Nos parágrafos seguintes, ten-
taremos caracterizar ambos os processos e 
apontar algumas semelhanças e diferenças 
entre eles. Ressalto que não há a pretensão 
de esgotar as discussões acerca da temática, 
mas busca-se oferecer uma primeira siste-
matização para essa questão. 

CARACTERIZANDO A AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA E A AVALIAÇÃO 
NEUROPSICOLÓGICA

Partindo de uma análise mais ampla, a ava-
liação psicológica (AP) pode ser vista como 
área da psicologia e como atividade levada 
a cabo em contextos de prática profissio-
nal. Como área, a AP pode ser considera-
da uma das mais antigas da ciência psico-
lógica. Seus primórdios remontam ao final 
do século XIX, e seu surgimento esteve di-
retamente associado ao desenvolvimento de 
métodos científicos objetivos para quantifi-
cação e mensuração dos fenômenos psicoló-
gicos, especialmente aplicados aos campos 
da educação e seleção de pessoas (Anasta-
si & Urbina, 2000). Por ter, em sua origem, 
se voltado à elaboração de testes psicoló-
gicos e à psicometria, a AP se viu circuns-
crita à denominação de área aplicada. Pa-
ra além da visão simplista que muitas vezes 
perpassa a compreensão de outros profis-
sionais, leigos, estudantes de psicologia e 
dos próprios psicólogos, a AP não pode ser 
entendida como uma área técnica, dedicada 
exclusivamente à produção de instrumen-
tos para uso por psicólogos (Primi, 2010). 

Trata-se de uma área intrinsecamente res-
ponsável por possibilitar que teorias psico-
lógicas possam ter seus postulados teóricos 
testados, falseados ou corroborados a partir 
de sua operacionalização em eventos obser-
váveis (Primi, 2003). 

Entretanto, é como processo que a AP 
se confunde com a avaliação neuropsicoló-
gica (AN). A AP constitui-se em um proces-
so dinâmico e sistemático de conhecimen-
to a respeito do funcionamento psicológico 
das pessoas, gerado a partir de demandas e 
perguntas específicas, de maneira a orien-
tar ações e decisões futuras (Primi, 2010). 
A condução de uma AP deve estar sem-
pre pautada em métodos, técnicas e teorias 
psicológicas cientificamente reconhecidos. 
Conforme apontado no início deste capítu-
lo, o processo de avaliação tem propósitos 
gerais, que passam por adaptações de acor-
do com as demandas do contexto em que é 
conduzido. Como os usos e as aplicações da 
AP são, na atualidade, os mais variados, in-
cluindo os contextos de clínica, escolar, hos-
pitalar, organizacional, jurídico, esportivo e 
de trânsito, também são diversas as deman-
das que o profissional encontra em cada um 
deles, sendo, pois, essencial que tenha co-
nhecimento aprofundado dos métodos, das 
pesquisas, das teorias e da legislação perti-
nente à condução da avaliação psicológica 
em cada contexto. 

Já a AN é uma atividade que emerge 
no campo da neuropsicologia e que consis-
te em um método para investigar as funções 
cognitivas e o comportamento, relacionan-
do-os com o funcionamento normal ou de-
ficitário do sistema nervoso central (SNC), 
com vistas a possibilitar o diagnóstico, a 
determinação da natureza ou etiologia dos 
sintomas, a gravidade das sequelas, o prog-
nóstico, a evolução do caso e oferecer ba-
ses para a reabilitação (Haase et al., 2012). 
Considerando que a neuropsicologia sur-
giu do atendimento a pacientes com lesões 
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cerebrais, a AN foi orginalmente concebida 
para avaliar indivíduos que sofreram danos 
cerebrais durante o período de guerra e es-
teve, ao longo do tempo, majoritariamen-
te presente em consultórios, ambulatórios 
e hospitais (Harvey, 2012; Mäder-Joaquim, 
1996, 2010; Ramos & Hamdam, 2016). 
Atualmente, a AN responde a demandas 
também advindas dos contextos educacio-
nal e forense (Lezak, 2004). 

Avaliação psicológica e 
neuropsicológica: convergências e 
divergências 

Tanto a AP quanto a AN consistem em pro-
cessos complexos que envolvem a utilização 
de diversas ferramentas, como entrevistas, 
exame do estado mental, anamneses, esca-
las, observação em contexto clínico e em si-
tuações cotidianas, tarefas e instrumentos 
padronizados para investigação de diversos 
aspectos do funcionamento cognitivo e so-
cioafetivo individual. Os instrumentos pa-
dronizados, que seguem procedimentos sis-
temáticos para construção e aplicação, são, 
geralmente, conhecidos como testes psico-
lógicos (Urbina, 2007). Os testes psicoló-
gicos são ferramentas padronizadas, cujos 
resultados são interpretados com relação a 
uma norma, que toma como base o desem-
penho de um grupo como parâmetro para 
interpretação do funcionamento individual 
(Hutz, 2015). Desde os seus primórdios e 
mais acentuadamente a partir das décadas 
de 1970 e 1980, a preocupação com a quali-
dade psicométrica do teste psicológico, por 
meio da investigação sistemática dos parâ-
metros de validade e fidedignidade, é cons-
tante no campo da AP. No Brasil, essa preo-
cupação assumiu status de regulamentação 
por meio de resolução do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP), em 2003 (CFP, 2003; 
Reppold & Gurgel, 2015). Embora os testes 

psicológicos sejam ferramentas importan-
tes e recorrentes em processos de AP, esta 
não se resume à utilização deles. Há muitos 
profissionais que realizam processos intei-
ros de AP sem recorrer a testes psicológicos. 
O uso do teste psicológico em um proces-
so de AP deve estar pautado em uma aná-
lise da demanda (ou seja, da melhor forma 
de respondê-la) e do custo-benefício de usá-
-lo naquele processo em particular (Meyer 
et al., 2001). Não há testes disponíveis e/
ou confiáveis para tudo o que se quer ava-
liar e tampouco todo e qualquer aspecto do 
funcionamento individual depende unica-
mente de um teste para ser avaliado de for-
ma confiável e clinicamente útil. Aqui, faz-
-se importante uma ressalva: o processo de 
AP não se baseia somente no uso de testes 
psicológicos. Porém, segundo a Lei Federal 
nº 4.119/62, constitui função privativa do 
psicólogo a utilização de métodos e técnicas 
psicológicas com objetivos de diagnóstico 
psicológico, orientação e seleção profissio-
nal, orientação psicopedagógica e solução 
de problemas de ajustamento (Brasil, 1962, 
Art 13º. § 1). Em outras palavras, seguindo 
a interpretação corrente dessa lei, entende-
-se que, quando um instrumento de avalia-
ção é definido pelo CFP como teste psico-
lógico, ele só pode ser usado por psicólogos. 
Essa é uma diferença entre a AP e a AN: co-
mo nem todo especialista em neuropsico-
logia tem formação superior em psicologia  
(a neuropsicologia é, por definição, um cam-
po de atuação e pesquisa interdisciplinar), 
nem todo especialista em neuropsicologia 
poderia usar testes psicológicos em um pro-
cesso de AN, ao passo que todo e qualquer 
psicólogo tem permissão legal para uso de 
testes psicológicos em um processo de AP. 
Destaca-se que essa não é uma questão isen-
ta de controvérsias. Tais controvérsias vão 
desde as diferentes formas de interpretação 
da lei a discussões relativas ao estabeleci-
mento de critérios para formação superior 
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em AP e à necessidade e viabilidade de pro-
cessos de certificação dos profissionais já 
formados, objetivando, se não solucionar, 
ao menos minimizar os impactos éticos, so-
ciais e legais da formação, por vezes insufi-
ciente, superficial e inconsistente em AP no 
Brasil (Noronha et al., 2010). Não obstan-
te, cabe ressaltar que, em processos de NA, 
é comum que o profissional inclua, como 
fonte de informação complementar, resul-
tados de exames de neuroimagem, que po-
dem auxiliar na investigação dos substratos 
neurais de processos cognitivos específicos 
(Ramos & Hamdam, 2016). A interpretação 
adequada dos exames de neuroimagem exi-
ge conhecimentos específicos sobre estru-
tura e função do SNC, que, quando ausen-
tes, podem contribuir para a construção de 
inferências equivocadas, superficiais e esta-
tísticas sobre a relação cérebro-comporta-
mento (Ramos & Hamdam, 2016).

Outro ponto que merece atenção é 
quanto ao uso de análises quantitativas e 
qualitativas em AP e AN. Nas primeiras, 
a atenção se volta à comparação do indi-
víduo com um grupo normativo ou de cri-
tério (abordagem nomotética); ao passo 
que, na segunda, não se objetiva verificar 
a performance do indivíduo relativa ao gru-
po, mas sim comparar sua própria perfor-
mance em momentos e situações diferentes 
(abordagem idiográfica) (Haase, Gauer, & 
Gomes, 2010). Frequentemente se advoga 
que a AN extrapola a questão quantitativa 
para incluir complementarmente a análi-
se qualitativa. Grande parte dos primeiros 
métodos de avaliação na neuropsicologia 
estiveram baseados na neurologia com-
portamental e no modelo médico. Assim, 
pois, os métodos tradicionalmente usados 
na AN eram de natureza qualitativa e lar-
gamente baseados em normas internas, 
informalmente elaboradas, com base em 
estudos de caso (Franzen, 2013). Mais re-
centemente, contudo, o desenvolvimento 

da neuropsicologia clínica e sua aproxima-
ção com modelos psicológicos dimensio-
nais têm fomentado a aplicação das teorias 
psicométricas aos instrumentos de avalia-
ção neuropsicológicos e a sofisticação pro-
gressiva das análises quantitativas na AN 
(Franzen, 2013; Haase et al., 2012). No que 
se refere ao uso de abordagens qualitativas 
e quantitativas na AP, essa é caracterizada 
por uma diversidade de estilos de pensa-
mento que dão origem a diferentes práti-
cas na área (Primi, 2010). Há profissionais 
que primam pelo uso de abordagens mais 
quantitativas, outros que utilizam qua-
se que exclusivamente análises qualitati-
vas e, ainda, os que fazem uso de ambas 
as abordagens de maneira complementar. 
Inclusive, muitos testes psicológicos pos-
sibilitam o uso simultâneo das abordagens 
nomotéticas e idiográficas. Pode-se citar 
como exemplo as Escalas Wechsler de In-
teligência para crianças e adultos, respec-
tivamente WISC e WAIS. Trata-se de um 
instrumento tradicionalmente de avalia-
ção quantitativa da inteligência. Contu-
do, a análise dos resultados pode ser es-
tendida muito além dos escores de QI e 
índices fatoriais (Tavares, 2003). Pode-se 
identificar o tipo de erros, respostas com 
conteúdos bizarros nas subprovas verbais, 
tipo de estratégias na solução de tarefas de 
aritmética e memória de trabalho, habili-
dades metacognitivas, entre outras. Parece, 
pois, plausível supor que tanto a AP quan-
to a AN fazem uso de análises quantitativas 
e qualitativas em seu processo diagnóstico. 
A diferença é que na AN o uso de ambas 
as abordagens não é somente complemen-
tar, mas tradicionalmente imprescindível. 

Adicionalmente ao citado nos pará-
grafos anteriores, as demandas e a interpre-
tação dos achados podem diferir entre a AP 
e a AN. No que se refere às demandas, para 
a AN elas são eminentemente clínicas e, em 
geral, direcionadas para: 
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a. diagnóstico ou detecção precoce de sin-
tomas de transtornos do neurodesen-
volvimento (p.ex., transtornos especí-
ficos de aprendizagem, transtorno de 
déficit de atenção/hiperatividade, per-
fil cognitivo nas síndromes genéticas) 
e mudanças cognitivas decorrentes de 
doenças neurodegenerativas (p.ex., de-
mências), lesão cerebral fruto de trau-
matismos, acidentes vasculares ou abu-
so de substâncias;

b. para elaboração de programas de rea-
bilitação, acompanhamento de proce-
dimentos cirúrgicos que possam resul-
tar em insultos ao SNC e consequentes 
alterações cognitivas e comportamen-
tais; e

c. procedimentos legais que envolvam do-
cumentar incapacidades mentais de 
pessoas com lesões ou doenças que afe-
tem o SNC (Mäder-Joaquim, 2010; Ra-
mos & Hamdam, 2016). 

Não obstante a AP poder decorrer de 
demandas clínicas para diagnóstico, detec-
ção precoce de sintomas ou dificuldades 
cognitivas e emocionais, e preparação psi-
cológica para a realização de procedimen-
tos cirúrgicos (p.ex., cirurgia bariátrica), 
muitas das demandas que chegam para es-
sa avaliação não são clínicas. Elas podem 
ser resultantes de uma necessidade de au-
toconhecimento (p.ex., orientação profis-
sional) ou de tomada de decisão acerca da 
aptidão ou preparação psicológica do in-
divíduo para adaptação a vários contextos 
(como para habilitação veicular no trânsi-
to, concessão de porte de armas ou seleção 
de pessoas em contextos de instituições ou 
organizações). No campo da clínica, inde-
pendentemente da procedência da deman-
da, tanto a AP quanto a AN se pautam em 
um trabalho investigativo, em que o en-
foque principal é o teste de hipóteses, o 
diagnóstico, o prognóstico e a indicação de 

condutas terapêuticas. Todavia, o teste de 
hipóteses e o processo inferencial e inter-
pretativo na AN são realizados em função 
de modelos neurocognitivos, de correlação 
estrutura-função, ou seja, os resultados são 
interpretados sempre a partir de correlatos 
entre as funções cognitivas, executivas e os 
comportamentos com a topografia e o fun-
cionamento do SNC (Haase et al., 2012). 
Na AP, são as teorias e os modelos psico-
lógicos aqueles que embasam a elaboração 
de hipóteses e as interpretações acerca dos 
achados, sem que o profissional tenha de 
recorrer a modelos explicativos neurobio-
lógicos. Faz-se importante, contudo, desta-
car que nem sempre o processo de AP está 
baseado no teste de hipóteses e na investi-
gação mais detalhada acerca do funciona-
mento psicológico. Para alguns contextos e 
demandas, o processo de AP é muito mais 
sucinto, pontual, prescindindo de análi-
ses mais sofisticadas, tal como ocorre, por 
exemplo, no exame psicológico pericial do 
trânsito. 

Ainda, acrescenta-se que a nature-
za do processo investigativo em AN pode 
também estar associada ao tipo de teste 
utilizado. Testes psicométricos que ava-
liam funções cognitivas (memória, aten-
ção, linguagem) são comuns e frequen-
tes aos dois tipos de avaliação. Entretanto, 
testes psicológicos expressivos (gráficos 
ou não), projetivos ou mesmo testes psi-
cométricos de personalidade e interes-
ses são comumente menos usados como 
ferramentas em processos de AN, embo-
ra alguns autores compartilhem da ideia 
de que questões relativas ao desajusta-
mento emocional poderiam influenciar a 
resposta às tarefas cognitivas (Fuentes et 
al., 2010). Mesmo quando utilizados na 
AN, os testes de personalidade não são 
centrais nos processos ou os únicos usa-
dos, tampouco são realizadas inferências 
baseadas em modelos neurocognitivos, 
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sobretudo porque, embora esses testes es-
tejam baseados em teorias psicológicas, 
inferências mais lineares acerca da relação 
de construtos, como a personalidade, com 
estruturas cerebrais específicas, são limi-
tadas pelo estado da arte atual. 

CONCLUSÃO

As avaliações psicológica e neuropsicológi-
ca constituem-se em processos fundamen-
tais para a prática de profissionais da saúde, 
contribuindo não apenas para o diagnós-
tico, mas também para o desenvolvimen-
to de programas ou estratégias interventi-
vas adequadas e individualizadas. Ambas 
são dinâmicas, multifásicas, teoricamente 
embasadas e utilizam-se de testes psicológi-
cos como uma de suas ferramentas de apoio 
diagnóstico. Entretanto, há diferenças im-
portantes entre os dois processos no que se 
refere às diretrizes legais para uso de testes 
e formação profissional, aos tipos de testes 
utilizados, às demandas de encaminhamen-
to, aos contextos de utilização e aos modelos 
teóricos que embasam o raciocínio inferen-
cial envolvido nesses processos. Não obs-
tante as convergências e divergências, faz-
-se importante destacar que os profissionais 
envolvidos com cada uma delas devem estar 
sempre atentos à necessidade de formação 
de qualidade, atualização constante, postu-
ra ética e humana e, acima de tudo, falibili-
dade do processo de avaliação e sua nature-
za contextual e social (Tavares, 2010). 
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