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O presente estudo aborda o papel do psicólogo na internação psiquiátrica, o qual utiliza a avaliação psicológica como instrumento de 
trabalho. O processo científico da avaliação psicológica tem como objetivo auxiliar no diagnóstico e no prognóstico do paciente, 
identificando possíveis déficits cognitivos, dificuldades emocionais e conflitos psicodinâmicos. Esse procedimento descreve e compreende 
mais profundamente a personalidade do paciente, levando em consideração sua totalidade e o contexto no qual está inserido. A avaliação 
no contexto de internação psiquiátrica tem a finalidade de elucidar aspectos importantes para a complementação de um diagnóstico no 
caso de uma doença psiquiátrica ou para pontuar deteriorização cognitiva após a manifestação de sintomas psiquiátricos. O trabalho tem 
por objetivo ressaltar a relevância e importância da avaliação psicodiagnóstica no contexto de internação psiquiátrica. A avaliação 
psicológica é encaminhada através de consultorias, as quais são solicitadas pelo médico psiquiatra responsável pelo paciente. Esse 
procedimento é realizado em tempo limitado e não pré-estabelecido. A escolha dos instrumentos que serão utilizados respeita a faixa 
etária do paciente, sendo essa avaliação realizada com crianças, adolescentes e adultos. Utilizam-se como técnicas a aplicação de 
instrumentos psicométricos e projetivos, bem como entrevistas. A entrevista de devolução é realizada com o profissional que solicitou, 
com o paciente e os familiares e, após o levantamento dos resultados, é elaborado um laudo ou parecer psicológico. A avaliação 
psicológica é de fundamental importância para a compreensão dinâmica do paciente, permitindo uma visão integral do mesmo. Dentro do 
contexto da internação psiquiátrica, esse procedimento torna-se relevante, pois agrega à equipe novas informações, as quais serão 
importantes para a compreensão e evolução do paciente.    




