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Introdução: Os testes psicológicos são considerados essencialmente como uma medida objetiva
e padronizada de uma amostra de comportamento. Eles não medem diretamente as capacidades
e funções, mas amostras que devem representar adequadamente o fenômeno estudado.
Semelhantes a qualquer outro teste científico, uma vez que por meio de uma amostragem,
cuidadosamente escolhida, são realizadas as observações do comportamento da pessoa.
Tais considerações possibilitou investigar a maneira como paciente com Neurofibromatose,
desenvolveu habilidades de enfrentamento para a aceitação da doença em si e também para
lidar com procedimentos médicos necessários para diagnóstico e tratamento, os quais podem
desencadear comprometimento emocional, sobretudo na infância e na adolescência. Objetivo:
Verificar os resultados dos instrumentos que investigam estratégia de enfrentamento, nas
diferentes etapas do processo psicoterapêutico. Casuística e Métodos: O processo, 12
sessões distribuídas em avaliação inicial, intervenção, avaliação final e follow up, utilizou
do Protocolo contendo Dados Sócio Demográficos, Clínicos e Psicossociais (Valerio, 1996),
Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas - EMEP (Seidl, Trócoli & Zannon, 2001),
Questionário Semi-Dirigido 1 (Habilidades de Enfrentamento dos Sujeitos: dificuldades gerais)
e Questionário Semi-Dirigido 2 (Habilidades de Enfrentamento dos Sujeitos: dificuldades
específicas) (Valerio, 1996). Questionário de Estratégias de Enfrentamento para indivíduos
com Neurofibromatose (Valerio & Amaral, 1996), Inventário de Estratégias de Enfrentamento
(Valerio & Amaral, 1996). Na avaliação inicial verificaram-se prejuízos nas estratégias de
enfrentamento nas habilidades sociais; dificuldade de entender a sua doença; soluções dos
problemas; tomadas de decisões. Resultados: Os resultados demonstraram aquisição e
desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento, melhor funcionamento psicossocial
e impacto positivo da intervenção. Conclusão: Os dados indicaram a escassez de medidas
psicométricas validadas e normatizadas para pacientes com Neurofibromatose.
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