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A Neuropsicologia é um campo interdisciplinar de atuação, que congrega conhecimentos e modelos 
teóricos de outras áreas, tais como psicologia cognitiva, psicometria, linguística dentre outras. As 
intervenções neuropsicológicas contemplam os processos de avaliação e reabilitação, importantes para 
identificar e tratar consequências de lesões, disfunções neurológicas e psiquiátricas. Os transtornos 
neuropsicológicos normalmente incluem diferentes níveis de comprometimento das funções como 
memória, atenção, linguagem, funções executivas, habilidades perceptomotoras, entre outras. Estes 
podem estar presentes em quadros de distúrbios neurológicos e/ou neuropsiquiátricos, desenvolvimentais 
ou adquiridos, como acidentes vasculares cerebrais, traumatismos cranianos, tumores encefálicos, 
epilepsias, demências, alterações psíquicas por uso de drogas, entre diversos outros quadros. O
Ambulatório de Neuropsicologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) iniciou seu 
funcionamento em 2007, com o objetivo de realizar avaliações neuropsicológicas a pacientes de um 
hospital público, a fim de contribuir no diagnóstico, prognóstico e fornecer orientações aos pacientes e 
aos seus cuidadores. Esse espaço de Assistência e Ensino tem por objetivo promover a formação teórico-
prático em Neuropsicologia para estudantes de graduação em Psicologia e Fonoaudiologia e pós-
graduação em Psicologia, através de prática supervisionada. Os estagiários tem a possibilidade de 
observar atendimentos no ambulatório, avaliar casos no ambulatório e no leito, pontuar testes, discutir
caso com supervisores, participar de reuniões clínicas e de rounds, estudar casos do banco de dados do 
Ambulatório, auxiliar na elaboração das apresentações dos casos das reuniões clínicas, apresentar
seminários, auxiliar na elaboração de artigos científicos e apresentações de trabalhos em congressos. O 
objetivo deste é apresentar as nossas experiências no primeiro semestre de estágio curricular. É 
importante a divulgação desse local de estágio para que outros colegas tenham conhecimento das 
atribuições do estagiário nesse local, bem como das dificuldades enfrentadas e das soluções encontradas 
para cada situação. No primeiro semestre de estágio foi possível estudar entidades neurológicas e os 
diversos tipos de testes utilizados para avaliar cada disfunção. Além disso, aprendeu-se muito com a 
observação de avaliações neuropsicológicas. Ao final do semestre, os alunos iniciaram anamneses com os 
pacientes e testagem, sob supervisão do psicólogo responsável pela avaliação. Discuti-se neste trabalho o 
papel do estágio na formação do psicólogo. O Ambulatório de Neuropsicologia do HCPA, além de estar 
realizando avaliações neuropsicológicas e orientações aos pacientes e aos cuidadores, tem proporcionado 
uma troca sistemática de conhecimentos com a equipe do Serviço de Neurologia, contribuindo para o
diagnóstico e o acompanhamento dos casos.


