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RESUMO: 

O presente artigo consistiu em uma revisão narrativa de literatura acerca da temática 

Avaliação Psicológica nos Transtornos de Tiques, tendo em vista que na infância os 

transtornos surgem muito cedo, afetando de forma significativa a vida daqueles que o 

apresentam, bem como de sua família e a rotina escolar. É importante salientar que as 

intervenções voltadas para esses transtornos são importantes, visto que irão direcionar cada 

passo do tratamento, contudo é imprescindível que no processo de avaliação o psicólogo 

esteja apto e empregue seu conhecimento especializado em vários momentos. Nesse sentido, 

serão apresentados os métodos específicos usados nesse tipo de avaliação, as estratégias para 

lidar com as dificuldades apresentadas no diagnóstico de transtornos de tiques e as 

intervenções clínicas utilizadas com crianças. 
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ABSTRACT: 

This article is a review of the correct literature on the subject of psychological evaluation in 

tic disorders, considering that in childhood the disorders appear very early, significantly 

affecting the lives of those who present them, as well as their family and the family. School 

routine It is important to emphasize that the interventions aimed at these disordes are 

important, since they will guide each step of the treatment, since in the evaluation process it is 

necessary that the psychologist is fit and employ his specialized knowledge at various times. 

In this sense, we will present the specific methods used in this type of evaluation, the 

strategies to deal with the difficulties presented in the diagnosis of tic disorders in the 

diagnosis of tic disorders and the clinical interventions used with children. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo caracteriza-se por uma revisão narrativa de literatura acerca da avaliação 

psicológica nos transtornos de tiques. Tendo assim, como objetivo maior descrever as 

intervenções que podem ser utilizadas nessa temática, visando apresentar a importância da 

avaliação psicológica, e sendo assim, fornecer um aporte para o enriquecimento e melhor 

compreensão do tema. 

O presente trabalho seguiu os preceitos de uma pesquisa exploratória, pretendendo 

esclarecer conceitos a partir da apresentação de problemas e hipóteses através de uma 

pesquisa bibliográfica como fonte de dados à literatura - livros, artigos, revistas acadêmicas 

especificas ou interligados ao tema, publicados em dez anos, além desses, utilizamos artigos 

publicados entre 1993-1999. 

 Ressaltamos a avaliação psicológica nos transtornos de tiques, haja vista que é um 

amplo processo de investigação, buscando conhecer o avaliando e sua demanda, com o 

objetivo de programar a tomada de decisão mais apropriada do psicólogo. Por fim, buscamos 

identificar as principais dificuldades de crianças que apresentam os transtornos de tiques, 

discutindo estratégias para lidar com as dificuldades apresentadas no diagnóstico e 

apresentando as intervenções clínicas utilizadas com crianças. 

A avaliação psicológica é uma ferramenta importante para o psicólogo que pode 

proporcionar uma análise essencial para atuação em diferentes campos (Souza e Cândido, 

2010). Com isso, abordaremos a avaliação psicológica com ênfase na Terapia Cognitiva, 

tendo em vista que a Terapia Cognitiva se aprofunda em uma reestruturação cognitiva, 

visando promover mudanças nas emoções e nos comportamentos.  

Esse artigo fornece uma visão geral acerca dos Transtornos do 

Neurodensenvolvimento e suas consequências, descrevendo o grupo dos transtornos motores 

e seus efeitos. Trata-se de uma pesquisa que pretende fornecer ao leitor a compreensão dos 

transtornos e suas implicações, bem como o processo de avaliação e as estratégias 

terapêuticas mais adequadas.   

 

2. TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO 

Na infância, os transtornos surgem muito cedo, afetando de forma significativa a vida 

daqueles que o apresentam, bem como de sua família e a rotina escolar. É importante salientar 

que as intervenções voltadas para esses transtornos são importantes, visto que irão direcionar 

cada passo do tratamento.  
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Transtornos que se desenvolvem na infância e permanecem até a vida adulta são 

denominados “Transtornos do Neurodesenvolvimento”, tendo em vista que eles se 

manifestam no início do desenvolvimento das crianças e geralmente antes de ingressarem na 

escola. Os sintomas desses transtornos prejudicam de forma significativa a vida pessoal, 

social, acadêmica e profissional. 

 

Condições que iniciam na infância e têm um impacto importante no 

funcionamento social e cognitivo, envolvendo déficits sérios na interação 

social e nas habilidades de comunicação, bem como comportamento, 

interesses e atividades bizarras (WHITBOURNE E HALGIN, 2015, p. 103).  

 

Para Whitbourne e Halgin, (2015) o importante é não esquecer que os transtornos do 

neurodesenvolvimento podem apresentar mudanças importantes com o passar do tempo, pois 

quando passam da infância para adolescência e idade adulta os indivíduos podem apresentar 

mudanças em seu amadurecimento e essas mudanças podem alterar a forma como o 

transtorno se manifesta em alguns comportamentos. Com intervenções apropriadas, os 

terapeutas podem ajudar as crianças a aprenderem a lidar com seus sintomas e até superá-los. 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 os 

Transtornos do Neurodesenvolvimento são classificados como o conjunto de condições que 

começam a aparecer no período do desenvolvimento. As dificuldades apresentadas se 

caracterizam desde limitações de aprendizagens até o controle e funções executivas e 

prejuízos das habilidades sociais que abrange o Transtorno do Desenvolvimento Intelectual, 

Transtorno da Comunicação, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de 

Atenção/hiperatividade (TDAH), Transtorno Especifico da Aprendizagem, Transtornos 

Motores e outros Transtornos do Neurodesenvolvimento. 

Na classificação atual do DSM-5 foram realizadas algumas mudanças, como, o curso 

dos transtornos mentais, deixando de existir o capítulo do Transtorno Geralmente 

Diagnosticado Pela Primeira Vez na Infância ou na Adolescência, passando a ser 

denominados Transtornos do Neurodesenvolvimento. 

 

3. TRANSTORNOS MOTORES 

 

Os Transtornos Motores caracterizam-se por dificuldades apresentadas em crianças e 

adolescentes que ao realizar tarefas, exijam desenvolvimento motor, como escrever, 

caminhar, subir escadas e pedalar. O grupo dos “Transtornos Motores” é composto por três 
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transtornos: Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação; Transtorno do Movimento 

Estereotipado e Transtornos de Tiques. 

O Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação é aquele que a coordenação fina-

motora da criança é mais lenta, menos precisa e variam em seus pares da mesma faixa etária. 

De acordo com Sadock et al. (2017 p. 1193) de 5 a 6 % das crianças em idade escolar  

diagnosticada com esse transtorno, 50% apresentam Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) ou Dislexia. Entre meninos e meninas, os índices apontam o 

transtorno com maiores evidências em meninos, uma vez que as escalas confirmam esses 

dados através de exames de avaliação de educação especial. 

Pesquisas sobre o Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação apresentaram 

evidências que existem três áreas que contribuem para o transtorno, sendo: controle preditivo 

pobre do movimento motor, déficit em coordenação e ritmo e déficit em funções executivas 

que inclui a memória de trabalho, inibição e atenção. 

As crianças que apresentam o Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação 

Motora têm dificuldade de executar diversas atividades motoras, como pular, saltar, correr ou 

pegar uma bola, sentem dificuldades de executar algumas tarefas diárias, como escrever, 

amarrar seus cadarços. Esses fatores desencadeiam angústia, já que não conseguem executar 

tais atividades. Outros fatores apresentados são os retardos motores, como sentar, engatinhar e 

caminhar. 

O Transtorno Motor é muito associado ao TDAH, aos Transtornos Específicos da 

Aprendizagem (em especifico a leitura) e ao Transtorno da linguagem. Com menor 

intensidade, o Transtorno Motor também está relacionado ao Transtorno Específico de 

Aprendizagem, tendo prejuízo em matemática e escrita, com grande probabilidade de 

apresentar dificuldades acadêmicas e grandes risco de obesidade.  

 

4. TRANSTORNOS DE TIQUES 

 

Os Transtornos de Tiques são caracterizados por apresentarem vocalizações ou 

movimentos motores estereotipados, súbitos, acelerados, recorrentes não rítmicos. Os tiques 

motores e vocais podem ser simples ou complexos. Para Caballo e Simón (2007) os tiques 

simples implicam somente alguns músculos ou consiste em sons simples, já os tiques 

complexos implicam muitos grupos musculares ou palavras e frases. Normalmente os tiques 

são irresistíveis, mas podem ser suprimidos durante diferentes períodos de tempo. 
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Os tiques são emitidos, com frequência, em grupos de um ou vários tiques; 

os grupos estão separados por períodos de comportamentos livres de tiques 

que duram de segundos a horas. Normalmente, mudam sua gravidade 

conforme transcorrem as horas ou o dia e podem variar em frequência e mal-

estar, dependendo do contexto (na escola, em casa) (CABALLO E SIMÓN, 

2007, p. 355). 

 

A Associação Brasileira de Síndrome de Tourette, Tiques e Transtorno Obsessivo 

Compulsivo (ASTOC) relata que o tique motor tem início geralmente na infância e 

caracterizam-se por contrações, abalos rápidos ou movimentos, como piscar os olhos ou 

balançar a cabeça de um lado para o outro. Ocorrem durante o dia e se acentua em períodos de 

cansaço e/ou estresse. Vale ressaltar que vários tiques ocorrem sem alarme e podem não ser 

percebido pelas pessoas que os têm. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) apresenta quatro 

categorias diagnósticas dos Transtornos de Tiques: Transtorno de Tourette, Transtorno de 

Tique Motor ou Vocal Persistente (crônico), Transtorno de Tique Transitório, Outro 

Transtorno de Tique Especificado e Transtorno de Tique Não Especificado. O diagnóstico 

para os Transtornos de Tiques consiste na presença de tiques motores e/ou vocais, na duração 

dos sintomas dos tiques, na idade de início e na ausência de qualquer causa conhecida, como 

outra condição médica ou uso de alguma substância. 

 

5. O TRANSTORNO DE TOURETTE 

 

O Transtorno de Tourette (TT), que outrora era denominado como Síndrome de 

Tourette, surgiu a partir de um caso registrado por um médico francês Jean Marc Gaspard 

Itard, que diagnosticou os tiques como uma maldição e que os portadores estavam 

condenados a manifestar comportamentos bizarros para o resto de suas vidas.  

Para Teixeira et al (2011, p. 493), apenas em 1884 esta patologia recebe o nome de 

Gilles de La Tourette, quando o aluno Guilles de La Tourette escreveu um artigo que 

descrevia o caso de um indivíduo que desde a infância sofria com movimentos e sons 

involuntários e compulsões para exibir rituais invulgares. A este conjunto de sinais foi dado o 

nome de Síndrome de Gilles de La Tourette (SGT), e com o passar do tempo, passou a ser 

conhecida como Síndrome de La Tourette. 

A causa do Transtorno é desconhecida, outrora era considerada rara, mas segundo 

Loureiro et al. (2005) dados estatísticos internacionais mostram que esta síndrome é 
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encontrada em diversos países, independente de classe social ou de etnia. O diagnóstico é 

totalmente clínico, não existindo algum teste específico que confirme esta patologia. 

Zamignani e Labate (2002, p. 59) relatam que não há uma única causa para o TT, pois 

fatores genéticos neurobiológicos (alterações nos núcleos da base e estruturas corticais e 

talâmicas) e neuroquímicos (envolvimento de neurotransmissores como dopamina e 

noradrenalina) parecem estar relacionados aos sintomas do Transtorno. Ainda, afirmam que 

estudos genéticos sugerem que o Transtorno é transmitido através de um gene dominante, que 

pode transmitir sintomas diversos em diferentes pessoas da família, havendo a probabilidade 

de 50% de que o gene seja transmitido aos filhos. 

Para facilitar e sistematizar o diagnóstico, alguns autores fazem menção à Associação 

Americana de Psiquiatria (APA), ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-5), como também à Classificação Internacional de Doenças (CID). 

 No CID-10 está classificado no grupo de Perturbações Emocionais e de 

comportamento com início habitualmente na infância e adolescência, com o cód. F95. 2 e 

descrita como perturbação de tiques vocais e motores múltiplos combinados. 

Entretanto, os critérios do DSM-5 são mais utilizados por serem mais detalhados e 

serão transcritos a seguir: 

 

Transtorno de Tourette 307.23 (F95. 2) 

A. Tiques motores e um ou mais tiques vocais, únicos ou múltiplos, estiverem 

presentes em algum momento durante a doença (um tique é movimento motor ou uma 

vocalização súbito (a), rápido (a), recorrente, e sem ritmo);  

B. Os tiques podem aumentar e diminuir em frequência, mas persistem por mais de 

um ano desde o aparecimento do primeiro tique; 

 C. O seu início ocorre antes dos 18 anos;  

D. A perturbação não se deve a efeitos fisiológicos de uma substância (por exemplo: 

cocaína) ou de uma condição médica geral (p. ex.: Acidente Vascular Cerebral, doença de 

Huntington, encefalite pós-viral). 

 (MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS - DSM-5, 

2014, p. 81) 

Hounie (2011) relata que os tiques podem ser motores ou vocais, com movimentos 

simples, abruptos e comportamentos complexos, que parecem ter objetivo, como expressões 
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faciais ou gestos com as mãos. Em alguns casos, esses movimentos podem ser imorais 

(copropraxia) ou autogressivos (levando a pessoa a se beliscar ou se bater). 

 

Os tiques vocais podem variar desde um simples “pigarrear” ou dizer “hum, 

hum” até sons mais complexos, como palavras e frases. Outro tique vocal 

complexo pode envolver mudanças bruscas no ritmo ou volume da fala. Em 

casos mais graves, os tiques podem ser palavras ou expressões obscenas 

(copropraxia) (HOUNIE, 2011, p. 20).  

 

 

Estes tiques podem desaparecer durante o sono, mas podem continuar ocorrendo, visto 

que diminuem com a ingestão de álcool e durante atividades que exijam que o indivíduo 

esteja concentrado. Chocolate, café, refrigerante do tipo cola ou guaraná podem piorar os 

tiques de acordo com o organismo de cada um. 

De acordo com a ASTOC o Transtorno de Tourette é um transtorno neuropsiquiátrico 

em que aparecem tiques motores ou verbais, que podem aparecer juntos ou separados. Esses 

tiques são movimentos involuntários, rápidos e acontecem de forma súbita, ocorrendo de 

forma contínua ou em acessos.  

Os tiques podem ser simples - piscar os olhos ou pigarrear – ou complexos - bater 

palmas, atirar objetos, pular, bater o pé. São acentuados pelo estresse, excitação, ansiedade e 

nervosismo e geralmente manifesta-se na infância, e tem sido mais observado em indivíduos 

do sexo masculino. Esse transtorno pode estar ligado a outros sintomas psicológicos, sendo 

mais comuns os Obsessivo-Compulsivos e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). Segue a classificação dos tiques mais frequentes de acordo com a ASTOC: 

Tiques motores simples - Piscamento dos olhos, EyeJerking (desvios do globo 

ocular), caretas faciais, movimentos de torção do nariz e boca, estalar a mandíbula, trincar os 

dentes, levantar dos ombros, movimentos dos dedos das mãos, chutes, tensão abdominal ou 

de outras partes do corpo, sacudidelas de cabeça, pescoço ou outras partes do corpo. 

Tiques motores complexos - Gestos faciais, estiramento da língua, manutenção de 

certos olhares, gestos das mãos, bater palmas, atirar ou jogar, empurrar, tocar a face, 

movimentos de "arrumação", pular, bater o pé, agachar-se, saltitar, dobrar-se, rodopiar ou 

rodar ao andar, girar, retorcer-se, posturas distônicas; desvios oculares (rodar os olhos para 

cima ou para os lados), lamber mãos, dedos ou objetos, tocar, bater em ou checar partes do 

corpo, outras pessoas ou objetos,beijar, arrumar, beliscar, escrever a mesma letra ou palavra, 

retroceder sobre os próprios passos, Movimentos lentificados ou inibição, bater com a cabeça, 

                                                           
 Movimentos em regiões contíguas do corpo. 
 



8 
 

morder a boca, os lábios ou outra parte do corpo, "cutucar" feridas ou os olhos, ecopraxia4 e 

copropraxia2. 

Tiques vocais simples - Coçar a garganta, fungar, cuspir, estalar a língua ou a 

mandíbula, cacarejar, roncar, chiar, latir, apitar, gritar, grunhir, gorgolejar, gemer, uivar, 

assobiar, zumbir, sorver e inúmeros outros sons. 

Tiques vocais complexos - Proferição súbita de sílabas inapropriadas, palavras - 

"ôps", "êpa", frases curtas e complexas incluindo palilalia3, coprolalia4 e ecolalia5. Outras 

anormalidades da fala como o bloqueio. 

 

Em alguns casos, os tiques podem se manifestar secundariamente a uma 

doença que afete o sistema nervoso central, como infecções, intoxicação ou 

efeitos de algumas substâncias e outras lesões identificáveis. Algumas vezes, 

o quadro pode ter uma apresentação idêntica à Síndrome de Tourette, mas, 

nesses casos, recebe a denominação “tourettismo” (HOUNIE, 2011, p. 22).  

 

Existem casos de pessoas que apresentam tiques, podendo até ser o transtorno de 

Tourette, sem que isso lhe cause algum incomodo, nesses casos não precisam de tratamento 

necessariamente, mesmo assim, é de suma importância que essa pessoa procure um 

especialista para que ele possa lhe confirmar se será preciso tratamento ou não. Vale ressaltar 

que nem todo tique é transtorno de Tourette, por este motivo que se deve procurar um 

especialista. 

Para uma boa mensuração do diagnóstico é necessário uma avaliação psicológica 

eficaz que irá contribuir na tomada de decisão mais apropriada para o profissional. A partir da 

avaliação psicológica, dados serão coletados e interpretados através de um conjunto de 

métodos específicos do profissional de psicologia.  

 

6.  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

Em dados históricos a avaliação psicológica teve início com Spearman e Binet, nos 

séculos XIX, com o desenvolvimento da teoria da psicométrica e coma criação do primeiro 

teste de aptidão para crianças. Nessa época, o principal papel do psicólogo era contribuir para 

o rendimento educacional da criança, capacidades intelectuais, aptidões e inaptidões (NETO, 

                                                           
4 Imitação de gestão obscenos realizados por outrem. 
2 Realização de gestos obscenos. 
3 Repetição de palavras ou frases. 
4 Uso involuntário ou inapropriado de palavras chulas ou obscenas.  
5 Repetição involuntária das frases de outrem. 

 



9 
 

GAUER E FURTADO, 2003 apud VIEIRA, FAY e SILVA, 2007, p. 181-187.). É a partir 

desta trajetória que a psicologia fica reconhecida como a profissão que utiliza o método de 

aplicação de testes. 

A partir deste ponto, a avaliação psicológica tornou-se mais conhecida pelo uso de 

testes psicológicos psicométricos, que passou a se restringir ao uso de testes, pelo fato de 

existir uma grande comercialização dos mesmos, com isso, foi necessário que o Conselho 

Federal de Psicologia criasse um Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).  

Com a implantação desse sistema e entrada em vigor a Resolução 02/2003, o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) passou a recomendar somente o uso dos testes avaliados com 

parecer favorável da Comissão Consultiva. Os demais, com parecer desfavorável ou ainda não 

avaliado, continuam sendo usados apenas em pesquisas, desta forma é necessário que os testes 

sigam critérios objetivos e consistentes, com a finalidade de padronizar técnicas e validar seu 

uso, desse modo essa demanda surge a fim de esclarecer os questionamentos de sua 

fidedignidade dos resultados da avaliação. Atualmente, além do uso dos testes psicológicos 

para a avaliação é necessário à inserção de novas abordagens para o entendimento de uma 

psicopatologia. A avaliação psicológica pretende acrescentar um cunho científico. Durante 

muito tempo a avaliação psicológica ficou restrita ao uso de testes psicológicos, e tal cultura 

foi à responsável de rotular o que é de fato uma avaliação psicológica. 

A avaliação psicológica é uma atividade exclusiva do profissional de psicologia, 

regulamentada pelo código de ética profissional, desde a promulgação da lei n° 4119 de 1962 

e de acordo com a “Cartilha de Avaliação Psicológica” (2013) o planejamento e as execuções 

do processo avaliativo devem estar baseadas nos seguintes elementos: 

1. Contexto no qual a avaliação psicológica se insere; 

2. Propósitos da avaliação psicológica; 

3. Construtos psicológicos a serem investigados; 

4. Adequação das características dos instrumentos/técnicas aos indivíduos avaliados; 

5. Condições técnicas, metodológicas e operacionais do instrumento de avaliação. 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 11) 

Nos dias atuais, a avaliação psicológica é parte importante da atuação profissional do 

psicólogo, oferecendo amplo campo de atuação com procedimento clínico que envolve um 

domínio de princípios teóricos, métodos e técnicas de investigação tanto da personalidade 

como de outras funções cognitivas, como: entrevistas e observações clínicas, testes 

psicológicos, técnicas projetivas e outros procedimentos de investigação clínica para o 

público infantil, como jogos, desenhos, o contar historinhas, o brincar, etc. 
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É importante que a avaliação psicológica seja pensada para além desses instrumentos, 

como também é importante que seja diferenciado o uso dos termos Avaliação Psicológica e 

Testes Psicológicos. Para que os testes sejam utilizados é necessário que estejam dentro de um 

contexto de avaliação psicológica.  

 

A avaliação psicológica é um processo flexível e não-padronizado, que tem 

por objetivo chegar a uma determinação sustentada a respeito de uma ou 

mais questões psicológicas através da coleta, avaliação e análise de dados 

apropriados ao objetivo em questão (MALONEY E WARD, 1976 apud 

URBINA, 2007, p.33). 

 

Um dos passos mais importantes na avaliação psicológica é identificar os objetivos de 

forma clara, havendo uma definição entre o psicólogo e a pessoa que precisa de uma 

avaliação, possivelmente o processo terá resultados satisfatórios; é necessário que o psicólogo 

esteja apto e empregue seu conhecimento especializado em vários momentos; a seleção 

apropriada de instrumentos na coleta de dados, administração, pontuação e o mais importante, 

uso criterioso dos dados coletados, este último passo requer um conhecimento da área, que 

podem incluir uma questão diagnóstica. 

Para obter bons resultados na avaliação psicológica, é de suma importância estabelecer um 

bom relacionamento com o paciente, demonstrar interesse e compreender os problemas 

trazidos por ele, para que dessa forma, o mesmo possa sentir-se acolhido.  

Compreender o indivíduo permite executar a formulação do caso, planejar intervenções 

que possam proporcionar mudanças desejáveis no paciente, obter uma compreensão dos 

fatores que causam os distúrbios psicológicos, tendo em vista que cada pessoa é singular e 

cada uma tem um histórico de vida diferente, não se pode padronizar, o que pode ocorrer é 

uma adaptação para cada caso.  

 

O processo de avaliação psicológica é capaz de prover informações 

importantes para o desenvolvimento de hipóteses, por partes dos psicólogos, 

que levem à compreensão das características psicológicas da pessoa ou de 

um grupo. Essas características podem se referir à forma como as pessoas 

irão desempenhar uma dada atividade, à qualidade das interações 

interpessoais que elas apresentam, dentre outros. Assim, dependendo dos 

objetivos da avaliação psicológica, a compreensão poderá abranger aspectos 

psicológicos de natureza diversa (CARTILHA DE AVALIAÇÃO 

PSCICOLÓGICA, 2013,  p. 14).  

 

Desta maneira, é necessário estar atento na elaboração da estrutura de uma avaliação e 

como desenvolvê-la corretamente para que, desse modo, os casos de diagnósticos errados 
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sejam reduzidos, não comprometendo o tratamento do paciente. É responsabilidade do 

psicólogo ter competência técnica e postura ética em todos os campos de atuação. 

Para Caballo e Simón (2007) a avaliação dos transtornos de tiques às vezes pode ser 

simples e às vezes complicada, pois diferentemente de outras síndromes que se encontram 

com mais frequência na psicologia clínica (depressão e ansiedade, por exemplo), os 

transtornos de tiques estão ligados a comportamentos manifestos específicos que deveriam 

tornar mais simples a avaliação. 

Uma forma de avaliação é a observação direta dos comportamentos de tiques, que na 

maioria das vezes esse tipo de avaliação implica em gravar o paciente em situações que os 

tiques ocorrem. Esse procedimento produz avaliações mais precisas da ocorrência dos tiques, 

mas vale salientar que o profissional deve preocupar-se em realizar uma entrevista inicial 

completa, e essa entrevista contribuirá na coleta de informações quanto aos antecedentes, 

ocorrência e frequência dos tiques. 

A avaliação psicológica com crianças é uma demanda frequente na prática de um 

profissional de psicologia, principalmente na área clínica e educacional. Além do aspecto 

diagnóstico, a avaliação psicológica tem caráter preventivo, uma vez que possibilita 

identificar questões que possam interferir no desenvolvimento da criança. A criança não é 

responsável por si mesma, sendo necessário o contato com os pais ou responsáveis legais.  

A fim de resguardar e garantir os direitos da criança criou-se no Brasil no dia 13 de 

Julho de 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com a Lei 8.069, que de acordo 

com o artigo segundo do Estatuto “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 

12 (doze) anos de idade incompletos”. Cada criança é única e influenciada pelo processo 

cultural que vive, dessa forma é importante que a criança seja ouvida e expresse suas emoções 

a partir de seu entendimento. 

Cunha (2009) cita a importância da anamnese ou história pessoal na avaliação 

psicológica, tendo em vista que a anamnese é a reconstituição global da vida do paciente que 

visa analisar o marco referencial em que a problemática se enquadra e ganha significação. 

Com isso, a história pessoal deve ser focalizada de acordo com os objetivos do exame 

dependendo do tipo e da idade do paciente. No caso de crianças, além dos dados 

cronológicos, devem-se explorar variáveis afetivas e sociais. 

Na anamnese para crianças, dados como identificação, genograma1, 5 antecedentes 

familiares, antecedentes pessoais, alimentação, mamadeira, alimentação atual, dentes, saúde, 

                                                           
1 Representação gráfica das relações e da história médica e psicológica de uma família. 
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desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento auditivo, 

sociabilidade são importantes para melhor compreensão da criança.  

O psicodiagnóstico é uma estratégia importante de avaliação psicológica, que se dá a 

partir de um levantamento de hipóteses que serão confirmadas ou infirmadas durante o 

processo. 

Psicodiagnóstico é um processo científico, limitado no tempo, que utiliza 

técnicas e testes psicológicos (input), em nível individual ou não, seja para 

entender problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar 

aspectos específicos, seja para classificar o caso e prever seu curso possível, 

comunicando os resultados (output), na base dos quais são propostas 

soluções, se for o caso. (CUNHA, 2000, p. 26) 

 

De acordo com Werlang (2000) no psicodiagnóstico infantil, costuma-se entrevistar os 

pais, antes da criança a fim de obter informação o mais abrangente possível sobre o problema 

e sobre a criança. Após a entrevista com os pais, o psicólogo terá o primeiro contato com a 

criança, que pode ser através de uma entrevista lúdica. É importante que os pais informem à 

criança o motivo pelo qual ela está indo ao psicólogo. 

Ocampo e Arzeno (2009) reconhecem no processo de psicodiagnóstico os seguintes 

passos: 

1. Primeiro contato e entrevista inicial com o paciente. 

2. Aplicação de testes e técnicas projetivas. 

3. Encerramento do processo: devolução oral ao paciente (e/ou a seus pais). 

4. Informe escrito para o remetente (para casos de encaminhamentos). 

É importante ressaltar que ao escolher as técnicas para avaliação, é de suma 

importância levar em consideração a forma de comunicação e as etapas do desenvolvimento 

(emocional, cognitivo, motor) de cada criança. São necessários testes específicos e um 

ambiente que permita que a criança se expresse na sua linguagem. 

Observação, entrevista, testes psicológicos, técnicas projetivas e outros procedimentos 

de investigação, como jogos (educacionais e lúdicos), o brincar, contar estórias, desenhos, 

pinturas, entre outros, são os métodos e técnicas utilizados no processo de avaliação 

psicológica. Vale salientar que as técnicas de entrevistas devem ser escolhidas de acordo com 

cada caso. Por se tratar de criança, é indispensável à realização de uma entrevista com os pais 

ou responsável legal para obter dados sobre a criança.  

Ocampo e Arzeno (2009) apresentam dois objetivos que se referem à entrevista inicial 

com os pais: 
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1) A entrevista inicial com os pais será caracterizada como entrevista semidirigida, 

que é quando os pais expõem os problemas do filho começando por onde preferirem e 

incluindo o que desejarem. Durante a entrevista é importante detectar também qual é o 

vínculo que une o casal, o vínculo entre eles como casal e o filho, o de cada um deles com o 

filho, o deste último com cada um deles com o filho, o deste último com cada um deles e com 

o casal, o casal com o psicólogo. 

2) Avaliar a capacidade dos pais de elaboração da situação diagnóstica atual e 

potencial. É interessante observar se ambos – ou um e, nesse caso, qual deles – podem 

promover, colaborar ou, pelo menos, aceitar as experiências de mudança do filho caso este 

comece uma terapia. É importante detectar a capacidade dos pais de aceitá-las na medida, 

qualidade e momento em que se dêem, pois disso depende muitas vezes o começo e, 

especialmente, a continuidade de um tratamento.  

A presença dos pais é imprescindível, já que a mesma é emergente de um grupo 

familiar, e para entendê-la melhor, faz-se necessário conhecer seus pais. A família tem um 

papel fundamental nesse processo, tendo em vista que irá fornecer informações, atentar no 

sentido da disponibilidade para levar a criança para o atendimento, como também participar 

do processo. O psicólogo tem um compromisso com a família no sentindo de avaliar a criança 

e comunicar o resultado da avaliação. 

Os instrumentos para a avaliação são selecionados de acordo com a necessidade de 

cada criança. São comumente utilizados testes cognitivos, testes neuropsicológicos, testes da 

personalidade, testes projetivos, métodos psicométricos (por exemplo, as escalas). 

Werlang (2000) faz menção à entrevista lúdica, contudo, foi Freud o primeiro 

estudioso que refletiu sobre a função e o mecanismo psicológico da atividade lúdica. Com o 

brinquedo a criança procura se relacionar com o real, construindo e recriando a realidade a 

seu modo. Por meio do brinquedo, a criança realiza seus desejos e domina a realidade a partir 

do processo de projeção dos perigos internos sobre o mundo externo. Nesse sentido, o 

brinquedo é um meio de comunicação e a ponte que liga o mundo externo e o interno, a 

realidade e a fantasia. 

Diante disso, é importante que o psicólogo tenha, além do conhecimento da psicologia 

evolutiva, conhecimento básico na fisiologia, psicomotricidade e neurologia, que lhe 

permitam identificar as fases motoras da criança com o objetivo de avaliar a etapa evolutiva 

que a mesma se encontra. 
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A avaliação da motricidade é, pois, de especial importância, uma vez que o 

manejo adequado das possibilidades motoras, no que diz respeito à 

integração do esquema corporal, organização da lateralidade e estruturação 

espaço-temporal, possibilitará à criança o domínio dos objetos do mundo 

externo no campo social, escolar e emocional, satisfazendo suas principais 

necessidades com autonomia, enquanto dificuldades nesse âmbito 

provocarão certamente limitações e frustrações. (WERLANG, 2000, p. 102). 
 

Vale ressaltar que é de suma importância a atuação em conjunto com uma equipe 

multidisciplinar (psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, terapeuta ocupacional, 

entre outros), já que a aproximação com o paciente e/ou família é facilitada pelos olhares dos 

distintos profissionais que compõem a equipe, evidenciando a evolução do paciente. 

Portanto, quando o desenvolvimento motor infantil não ocorre de forma linear, isto é, 

quando a criança apresenta dificuldades no percurso de seu desenvolvimento comparado a 

crianças da mesma faixa etária, é importante oferecer à mesma um ambiente diversificado que 

propicie meios para resolução de problemas, já que o movimento se aperfeiçoa através dessa 

relação: ambiente e a tarefa motora. 

 

7.  TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COM CRIANÇAS 

 

A terapia cognitiva surge na década de 1960 desenvolvida por Aaron T. Beck, no 

início da década de 1960 para tratamento da depressão. Em seguida, a terapia cognitiva foi 

ampliada e adaptada para o tratamento de transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, 

transtornos da personalidade, dependência química, entre outros. Sua atenção está voltada 

para a atividade mental consciente ou pré-consciente, que são os pensamentos automáticos, 

crenças centrais, crenças subjacentes e como consequências: as emoções, comportamentos e 

reações físicas. (CORDIOLI, 2008)  

Partindo desse pressuposto a terapia cognitiva de Beck é uma abordagem estruturada, 

com a participação do terapeuta e do paciente, utilizando técnicas específicas com a ideia de 

modificar pensamentos e crenças disfuncionais que podem trazer sofrimento ou distúrbio 

psicológico/emocional para o paciente. 

A terapia cognitiva com adultos difere da terapia cognitiva com crianças, haja vista 

que as crianças não vão para a terapia por sua própria vontade, mas são levadas pelos pais ou 

por um responsável legal devido a algum problema que pode ou não ser percebido pela 

criança, já que têm capacidades, limitações e preferências diferentes dos adultos. 

Deste modo, Ronen (1998 apud Friedberg e McClure, 2004) cita que o foco da 

Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) está no tratamento de crianças no interior de seu 
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ambiente natural, seja a família, a escola ou o grupo de iguais. Ao realizar psicoterapia com 

criança deve-se considerar a idade e suas habilidades sociais e cognitivas. Inicialmente 

entrevista-se os pais antes de ver a criança, com o intuito de obter informações mais 

abrangentes sobre o problema e sobre o desenvolvimento da criança. 

 

A primeira estratégia no trabalho com os pais é a educação. Você deve 

assegurar-se de que eles tenham informações básicas gerais, como 

conhecimento do comportamento adequado ao desenvolvimento e 

reconhecimento dos antecedentes e das consequências do comportamento. 

Nós os educamos através de discussões, leituras e modelagem, oferecendo 

aos pais recursos como folhetos ou lista de livros para leitura sobre terapia 

cognitiva e desenvolvimento infantil. (FRIEDBERG & MCCLURE, 2004, p. 

233). 

 

 Ao trabalhar com uma criança o primeiro passo consiste em desenvolver uma 

conceitualização cognitiva do caso, que segundo Rangé e Silvares (2001, p.80) o objetivo 

principal da avaliação é desenvolver uma conceitualização dos problemas apresentados. Pode-

se definir essa conceitualização a partir dos seguintes passos: 

1) relacione todas as suas queixas entre si de uma forma lógica, orgânica e significativa; 

2) explique por que o indivíduo desenvolveu tais dificuldades e o que as mantêm; 

3) forneça predições sobre seu comportamento, dadas certas condições e 

4) possibilite o desenvolvimento de um plano de trabalho. 

A conceitualização irá direcionar na escolha das técnicas, seu ritmo e sua prática, 

como também no progresso da avaliação. Para Friedberg e McClure (2004, p.22) compartilhar 

a conceitualização com as crianças e com suas famílias fornecem um valioso feedback; a 

reação deles à formulação provavelmente fornecerá dados muito úteis. 

No contexto de problemas interpessoais encontrados em crianças existe um sistema de 

sete classes de habilidades sociais, vistas como prioritárias no desenvolvimento da criança, 

sendo elas: o autocontrole e expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade, 

fazer amizades, soluções de problemas interpessoais, habilidades sociais acadêmicas. Com 

base nessas sete classes de habilidades sociais, é possível contemplar os fatores interpessoais 

da infância e adolescência. Conforme Caballo (2002, p.181), o treinamento de habilidades 

sociais é efetivo na melhoria interpessoal e melhoria geral da qualidade de vida.  

As intervenções psicológicas utilizadas com crianças são desenvolvidas através da 

observação e interação terapeuta-paciente. Essas intervenções são realizadas através de jogos 

e atividades lúdicas. Friedberg e Mcclure (2005) fazem menção a algumas aplicações criativas 

da Terapia Cognitivo-Comportamental: 
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Narração de histórias: é uma modalidade terapêutica que influi realidades 

psicológicas. 

Jogos: tem o enfoque nos problemas infantis. 

Livros de histórias: os livros narram temas como auto-aceitação, estabelecimento de 

tolerância à frustração, enfrentamento da timidez, da raiva, resolução do problema e 

reestruração cognitiva.  

Livros de exercícios: dispõem de uma série de exercícios que são sensíveis ao nível de 

desenvolvimento e separados por idade/série escolar, apresentam diversas atividades, 

incluindo artes manuais, histórias e experiências. 

Confecção de máscaras: forma divertida de ensinar a resolução de problemas. 

Cesta de pensamento-sentimento: atividade recreativa que envolve a combinação de 

identificação de pensamentos e sentimentos com o arremesso de uma bola de basquete.  

Marcador de página de pensamento-sentimento: são atividades de orientação artístico-

manual encarregadas a aumentar a percepção das crianças em relação à variabilidade. 

Relógio de pensamento-sentimento: ajuda as crianças perceberem que os sentimentos 

que os sentimentos mudam, agindo como um estímulo para identificar pensamentos mal-

adaptativos. 

Torta de Responsabilidade: ajuda a criança a ver sua responsabilidade de forma mais 

adequada e a estimula a formular explicações para um acontecimento. 

(FRIEDBERG E MCCLURE , 2005, pp. 125-127) 

De acordo com a ASTOC uma técnica dentro da Terapia Comportamental, chamada 

Reversão de Hábito, tem sido utilizada com sucesso no controle dos tiques. A técnica consiste 

basicamente em aprender a perceber quando os tiques vão ocorrer para então tentar suprimi-

los ou modifica-los. 

Diante do exposto, espera-se que o psicólogo ao utilizar essas intervenções obtenha 

resultados satisfatórios, permitindo que a criança apresente melhoras de pensamentos e 

crenças inadequados, bem como esclarecer dúvidas referentes ao diagnóstico e ajudar a 

criança e sua família a lidar com a situação. Com isso, envolver a família, os professores e 

outras entidades significativas é de grande importância para o tratamento.  

 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo objetivou identificar as contribuições da avaliação psicológica nos 

transtornos de tiques, tendo em vista que a avaliação psicológica é uma ferramenta importante 
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para o psicólogo, que pode proporcionar uma análise essencial para atuação em diferentes 

campos.  

Ao fornecer informações sobre os transtornos, crianças e familiares conseguem lidar 

melhor com a situação, como também reduzir o estigma, tornando-se um dos fatores 

importantes nesse processo. A partir do momento que as pessoas tomam conhecimento acerca 

do assunto, elas podem estabelecer uma melhor relação social. 

É importante que os transtornos de tiques sejam diagnosticados precocemente e o 

tratamento se inicie o mais rápido possível, com o intuito de minimizar ou evitar danos ao 

paciente. Dessa forma, será possível identificar situações que podem interferir na vida social 

do paciente e de que forma essas interferências o prejudica. 

A avaliação nos transtornos de tiques é importante para a compreensão das desordens 

do desenvolvimento neurológico, uma vez que quanto mais cedo for diagnosticado, 

intervenções necessárias poderão ser realizadas para que o paciente tenha um 

desenvolvimento mais saudável e uma melhor qualidade de vida. 

Com base na pesquisa, analisamos que a clínica precisa de pesquisas atuais que 

apontem técnicas de intervenção para todo aquele que precisa de um diagnóstico psicológico. 

Foi possível perceber que não existe uma avaliação psicológica específica para os transtornos 

de tiques, com isso, a avaliação será realizada de acordo com a abordagem de cada terapeuta. 

Diante desses fatos, esse projeto visou contribuir para uma melhor compreensão dos 

transtornos de tiques, como também a importância da avaliação psicológica nesses 

transtornos, tendo em vista que os mesmos interferem de forma significativa nas relações 

sociais. Gostaríamos de deixar como contribuição para estudantes e profissionais de 

psicologia, que através desse estudo outros possam surgir, contribuindo no processo de 

avaliação psicológica nos transtornos de tiques. 
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