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O que é Neuropsicologia? 
(Portellano, 2005) 

 

Compreende a participação do cérebro como um todo 

As diferentes áreas relacionam-se entre si 

 dependendo umas das outras.  
 

 

Domínio da Neurociência que estuda o SN numa 

perspetiva multidisciplinar: 
 

 Neurociências Não Comportamentais  

Neurologia, Neurobiologia, Neurofarmacologia, Neurofisiologia e 

Neuroanatomia 
 

 Neurociências Comportamentais  

Neuropsicologia, Psicobiologia, Psicologia Fisiológica, Psicofisiologia, 

Psicofarmacologia, Neurociência Cognitiva 
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O que é Neuropsicologia? 
(Portellano, 2005) 

 

Estuda a expressão comportamental das 

funções cerebrais  

ou 

As relações entre o Cérebro e o 

Comportamento humano 
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Algumas Caraterísticas 

 

Cerca de 86.000 milhões de neurónios 
 

Em constante comunicação 
 

Dirige todas as nossas funções 
 

 intelectuais,  

 motoras,  

 sensoriais,  

 vegetativas. 
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Algumas Caraterísticas: 

                  Plasticidade Cerebral  
 

Capacidade do cérebro para se transformar 

anatómica e funcionalmente  
 

Permite a contínua aquisição de competências e 

conhecimentos ao longo da vida 
 

Espontaneamente, ao longo do processo de 
desenvolvimento 

 Proporcionada pelas exps de aprendizagem e de 

estimulação e reabilitação cognitiva.  
 

 Contrariando o conhecimento “anterior” que defendia que o cérebro 

possuía um programa genético fixo 
 

E que o tecido cerebral não tinha capacidade regenerativa.  
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Algumas Caraterísticas: 

       Estimulação/Reabilitação Cognitiva I   

 Há crescente evidência científica da possibilidade de 

melhoria das funções cerebrais através da prática 

sistemática e contínua de exercitação cerebral  

Estudos de neuroimagem funcional revelam os seus efeitos 
 

Adquire maior importância na recuperação de funções 

perdidas por lesões cerebrais 
 

Maioritariamente resultam de traumatismos crânio-

encefálicos e AVCs 

 (Cerca de 80% do total das lesões cerebrais adquiridas) 
 

Mas tb por infeções cerebrais, tumores ou anoxia. 
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Algumas Caraterísticas: 

                    Reserva Cognitiva I  
 

  Yaakov Stern (U. Columbia – NY; Investigador da DA): 
 

 

 O interesse pela temática deu-se pela evidência de prevalência 

da D.A. entre pessoas com níveis educacionais menos elevados.  
 

 O conceito surgiu da necessidade de explicar a discrepância 

entre a extensão dos danos cerebrais e as implicações clínicas 

dos mesmos danos; 

 É tb referido como reserva cerebral 
 

 As pessoas desenvolvem, ao longo da sua vida,  

 bons níveis de desempenho intelectual,  

 Capacidade de compensar problemas surgidos pela 

 utilização de redes cerebrais alternativas; 

  Podendo funcionar com relativa normalidade, apesar da doença; 
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 O conceito traz luz sobre as diferentes manifestações dos efeitos do 

envelhecimento e da grande variabilidade de manifestações da DA; 
 

 Este processo é influenciado por fatores como: 

  as capacidades inatas,  

 aspetos que marcaram o desenvolvimento infantil,  

 o nível educacional,  

 a profissão exercida,  

 atividades de lazer 

 … 

 Vídeo sobre Reserva Cognitiva 

 http://youtu.be/CcBljpXL264 

 

 

 

 
  

Algumas Caraterísticas: 

                       Reserva Cognitiva III  
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  Relações entre Cérebro e Comportamento I 
 

•   
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 Relações entre Cérebro e Comportamento II 
(Portellano Pérez, 2014) 

 

• Lobo Frontal 
 

•  Funcionamento Executivo (Coordenação da informação) 

– Ativação, Planeamento e Supervisão de comportamento dirigido a objetivos 
 

•  Memória Operatória  (ou de trabalho) 
 

• Controlo da Atenção Voluntária 
 

• Aprendizagem, Arquivo, Planificação e Execução de 
Movimentos Intencionais 
 

• Linguagem Expressiva  (Área de Broca)  
 

 

Lobo 

Frontal 
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 Relações entre Cérebro e Comportamento III 
 

 

• Lobo Parietal 
 

• Processamento e informação sensorial proveniente das 
diferentes formas de sensibilidade que se encontram 
distribuídas na pele  

 

– sensibilidade ao tacto, dor, pressão, temperatura, 
cinestesia e posição corporal. 

 

 

• H. Esquerdo 

– Funções do cálculo 
 

• H. Direito 

– Funções visuopercetivas/visuoconstrutivas  

 

Lobo 

Parietal 
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 Relações entre Cérebro e Comportamento: IV 

 

 

 

• Lobo Temporal 
 

• Processamento da informação auditiva; 
 

• Expressão emocional; 
 

•  Lado esquerdo - processamento semântico e 
memória explícita; 

 

– Compreensão verbal, nomeação, memória verbal e 
outras funções linguísticas. 

 

 

Lobo 

Temporal 
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  Relações entre Cérebro e Comportamento : V 
(Portellano Pérez, 2014) 

 

 

 

 

• Lobo Occipital  
 

• É o centro de processamento da informação visual 
  

– Reconhecimento de caras e objetos,  
 

– Leitura, 
 

–  Escrita 

– … 

 

 

Lobo 

Occipital 
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Relações entre Cérebro e Comportamento VI 

• Ínsula  

• RELACIONADA COM O SISTEMA Límbico mas  não só: 
 

– Parte anterior  

» Olfato, 

»  Paldar,  

» SNA  

» Função límbica (exp subjetivas emocionais ligadas à dor e 
emoções básicas: ódio, amor, medo, felicidade, tristeza…); 

 

– Parte posterior   

» Funciones somáticas motoras. 
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Relações entre Cérebro e Comportamento VII 

 

•  O Cerebelo 

– estrutura localizada na parte posterior do cérebro 
 

•  Este órgão tem um papel importante 
 

–  na aprendizagem processual  

– e na aprendizagem motora,  

» tais como as competências que exigem coordenação e 
controle motor fino.  

 
 

– EX. Tocar um instrumento musical ou andar de bicicleta. 
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Relações entre Cérebro e Comportamento VIII 
 

•  O sistema Límbico     

– É o sistema cerebral responsável pelas 
respostas emocionais; 

– Nele se encontra localizada a atividade 
neurobiológica das emoções cerebrais; 

• Hipotálamo 
– Organiza K Básicos para a sobreviência 

» Alimentação e K sexual 

• Tálamo 
– Funciona como estação retransmissora de inf no cérebro 

• Amigdala 
– Medo/ansiedade 

• Hipocampo 
– Memória 
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Relações entre Cérebro e Comportamento IX 
 

•  O Hipocampo 
 

– Estrutura cerebral com papel de grande importância na 
conversão  da memória de curto prazo em memória a 
longo prazo;  

• O hipocampo integra as diferentes  informações,  

– provenientes dos órgãos dos sentidos (associadas a cada experiência) 
– imagem,  

– cheiro,  

– textura,  

– sabor … 

–  numa memória única, associada a essa exp. 
– Ex Comer uma peça de fruta 

 

– Vídeo: Armazenamento de informação (2m) 

•  http://youtu.be/m8YJr7ze0w4 
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Desempenho Cognitivo e 

                      Funções  Cognitivas 

 Atenção/Concentração  
 

 Linguagem 
 

Velocidade de Processamento 
 

 Funções Executivas  
 

 Memória 
 

…. 
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Desempenho Cognitivo e 

                      Funções  Cognitivas 
  

Atenção 

 Essencial para o processamento de toda a inf. 
 

 Existem vários tipos/níveis de Atenção; 
 

• Modelo Clínico da Atenção (Sohlberg & Mateer, 1989) 

– Atenção “Inicial”  

– Atenção Focalizada   

– Atenção Mantida  

– Atenção Seletiva           Ex. Efeito STROOP 

– Atenção Alternante 

– Atenção Dividida 

 

 
 

 

Maria do Sameiro Araújo/2015 20 



Desempenho Cognitivo e 

Funções  Cognitivas 

        Funções da Linguagem 
 Domínios abrangidos/Exemplos 

 Compreensão 

 Vocabulário 

 Fluência Verbal 

• Fonémica  

• Semântica 

 Leitura 

• Velocidade 

• Compreensão 

 Escrita 

• Ortografia 

• Sintaxe 

• … 

 ... 
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Desempenho Cognitivo e 
                      Funções  Cognitivas 

  

Velocidade de Processamento: 
 

 Reflete a quantidade de informação que pode 

ser processada numa unidade de tempo; 
 

 Corresponde à velocidade a que podem realizar-

se uma série de operações cognitivas. 
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Desempenho Cognitivo e 
                      Funções  Cognitivas 

Funções Executivas 
 

  Planificação 
 

 Inibição de Resposta 
 

 Flexibilidade Cognitiva 
 

 Memória Operatória 

 … 
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Desempenho Cognitivo e F.  Cognitivas:  
    Conceito(s) de Memória 
 

• De acordo com Baddeley (1990):  
 

– Um sistema implicado no armazenamento e 
recuperação de informação 
 

• Tudo aquilo que pode ser adquirido pelos 
órgãos dos sentidos.  
 

– Baddeley & Hitch (1974) 

» Componentes da Memória de Trabalho. 
 

• Atkinson & Shiffrin (1968) 

– Modelo de Processamento de Informação; 
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 Desempenho Cognitivo e F.  Cognitivas:  

Fases do Processo Mnésico 
 

 

 

 

 

 

 

Codificação Armazenamento  Recuperação 
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Desempenho Cognitivo e F.  Cognitivas:  

Modelo de Processamento de Informação I 
(Atkinson & Shiffrin, 1968)  

Memória de Longo Prazo 

MLP 

Memória de Curto Prazo 

MCP  

Memória Sensorial 

MS 

Maria do Sameiro Araújo/2015 26 



  Desempenho Cognitivo e F.  Cognitivas:  
Modelo de Processamento de Informação II   
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Desempenho Cognitivo e F.  Cognitivas:  
Organização da MLP  

• Memória Declarativa 

– ligada às experiências pessoais, vividas ao longo da vida 

• A memória de factos e acontecimentos.    
  

• Memória Semântica 

– Ligada aos conhecimentos gerais, indep do contexto pessoal 

• De natureza linguística ou conceptual. 
 

• Memória Processual 

– Ligada ao reconhecimento de etapas necessárias à realização de 
algo concreto; 

• Inclui a codificação e reaquisição de K motores sequenciais. 
 

• Memória Emocional 

– Ligada à codificação, armazenamento e reaquisição de 
memórias emocionais e pessoais intensas. 
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Desempenho Cognitivo e F.  Cognitivas:  

Fatores que influenciam o processo de  memorização  

Organização 

Participação ativa  

Atenção 

Outros fatores 

Maria do Sameiro Araújo/2015 29 



Obstáculos ao bom 

                      Desempenho cognitivo 
(Araújo, 2014) 

 

 Dependências 
 

 Privação de sono 
 

 Ansiedade/ Stress 
 

 Depressão 
 

 … 
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  Obstáculos ao bom  

               Desempenho cognitivo  

                                

 

 Horas e horas passadas em frente à TV, em jogos de 

consola, computador, tablet, smartphone ... 
 

Projeto Europeu EU Kids Online (realizado em 25 países), revela:  

 

  Crianças e jovens portugueses lideram na posse individual de 

portáteis, comparativamente aos restantes países da Europa; 
 

 Assinalam a existência de uma “cultura de quarto”. 
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  Alguns Obstáculos ao bom  

               Desempenho cognitivo  

                                
 

 Estudo do Health Behaviour in School-aged Children (2006) 
(Contou com a adesão de mais de 44 países, em col. com a OMS) 

 

Sobre tempo de ecrã utilizado em TV, jogos e uso de comput. 
 

 O nº de horas de ecrã aumenta entre a faixa etária dos 11 aos 16 anos 

ou +  
 

 Em média, as crianças e Adol.  Port. ultrapassam quase 50% 

(durante a semana), a recomendação limite de duas horas diárias,  

efetuada pelo Comité de Educação da Academia de Pediatria (2010) 
 

Cerca de 70% passam mais de duas horas diárias em frente ao 

ecrã 
 

 20%  passam quatro horas ou mais.  
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Alguns Obstáculos ao bom  

         desempenho cognitivo  

                                         (Araújo, 2014) 
 

 Indicadores de comportamento de  dependência: 

adição à Internet 
 

 Problemas com a gestão do tempo,  

 Dificuldades em adormecer,  

 Apatia,  

 Ausência às refeições,  

 Irritação quando estão “offline“ 

  Mentira e respostas desagradáveis sobre o tempo gasto 

 Diminuição significativa do investimento noutras atividades. 
 

 https://plus.google.com/+MariadoSameiroAraújo 

 Artigos nº 50 a nº 55 sobre “Dependências Digitais”  
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Obstáculos ao bom  

               Desempenho cognitivo  

                                (Araújo, 2014) 

                (Araújo, 2014)  

                 
 Importância do sono: 

 

 Concentração, memória e raciocínio; 

 Energia para a realização de tarefas e humor; 

 Redução da ansiedade; 

 No plano fisiológico 

• Qualidade do funcionamento endócrino, metabólico e 

cardiovascular. 
 

 Prejuízos da fadiga de privação de sono: 
 

• Aumento de irritabilidade, da agressividade, do consumo de 

antidepressivos e de fármacos hipnóticos, 
 

•  Certos acidentes de viação e de trabalho.  
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 Estudo Piloto português revelou privação de sono: 

– 50% dos alunos 

– 35% dos professores 

(14% a nível internacional) 

 

 Consequências: 

 Baixo poder de atenção e de rendimento académico,  

 A médio e longo prazo, 

  Risco aumentado de hipertensão, diabetes, 

obesidade e insucesso escolar, assim como de insónia 

e depressão na idade adulta. 

 https://plus.google.com/+MariadoSameiroAraújo 

 Artigos nº 56 a nº 58 

 

Obstáculos ao bom  

               Desempenho cognitivo 
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Obstáculos ao bom  

               Desempenho cognitivo  

                               

 Perturbações de Ansiedade em Crianças: 

           Uma Experiência com um Grupo de Pais  

                              (Gonçalves, Pinto & Araújo, 1998) 

 Estudo efetuado junto de Pais de Crianças  

com problemas de ansiedade 

• Partiu da constatação de um elevado grau de sofrimento dos 

pais, reforçador da ansiedade dos filhos.  
 

 Todos os pais do grupo possuíam queixas 

relativamente sérias de ansiedade 

• Sugerindo assim a presença de um padrão de funcionamento 

que se reproduz entre pais e filhos.  

 

 
Maria do Sameiro Araújo/2015 36 



Obstáculos ao bom  

               Desempenho cognitivo  

 

 Video da OMS: “Eu tinha um cachorro preto, seu nome 

era depressão”.  http://youtu.be/dFKsN9J0hTM 
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Estimulação /Reabilitação Cognitiva I  

 
 

 Considerações (Portellano, 2005): 
 

 Deve partir de um processo avaliativo;  

 Fundamentar-se em modelos teóricos; 

 Ter perspetiva interdisciplinar; 

 Programa individualizado; 

 Hierarquizar os objetivos; 

 Usar a repetição 

 Ter um caráter dinâmico; 

 Início precoce; 

 Compensação/substituição; 

 Usar capacidades preservadas; 
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Estimulação/Reabilitação Cognitiva II  
 

 

 

 Programas de Estimulação/Reabilitação 
 

 Estimulação Cognitiva 

• “Fitness Cerebral “ 

– (Araújo & Ribeiro, 2015) 
 

 Reabilitação Cognitiva 

• Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção  

– (Araújo & Ribeiro, 2015) 
 

 Intervenção na Doença de  Alzheimer - Fase Ligeira 

• “Exercitar o Cérebro” 

– (Araújo, 2015) 

  

Maria do Sameiro Araújo/2015 39 



Estimulação/Reabilitação Cognitiva III 
(Programa Exercitar o Cérebro, Araújo, 2015) 

 

 Descrição Geral 
 

•  Designação do Programa: 
– Exercitar o Cérebro 

 

• Nº de sessões: 
– 72 sessões 

 

• Duração das sessões: 
– 45 m por sessão 

 

• Periodicidade:  
– 3x por semana 

 

• Duração: 
– Aproximadamente 6 meses 
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Estimulação/Reabilitação Cognitiva IV 

                 (Programa Exercitar o Cérebro, Araújo, 2015) 

      

 Funções, Atividades e Materiais 

 

 

 

 

FUNÇÃO ATIVIDADES  Materiais 

MEMÓRIA  

Realização de atividades em software 

informático, jogos de mesa, fichas de papel 

e lápis, preenchimento de questionários, 

jogos sensoriais, resposta a questões 

orais… 

Software Informático “Brain 

fitness”, Memodado, 

Fichas…  

GNOSIAS E PRAXIAS 

  Realização de jogos de mesa, fichas de papel e 

lápis, preenchimento de questionários, 

resposta a questões orais, manipulação 

de matérias… 

Quem é quem? Material de 

manipulação, Fichas…  

LINGUAGEM 

Realização de jogos de mesa, fichas de papel e 

lápis, preenchimento de questionários, 

resposta a questões orais, leitura, 

escrita… 

Loto de palavras, Scrabble, 

Textos e Fichas 

 

FUNÇÕES EXECUTIVAS E CÁLCULO 
Realização de jogos de estratégia, fichas de 

papel e lápis, resposta a questões orais… 

Memodado, Srcabble, Fim do 

Mês, Eurosuperpoly, 

Fichas (1000 testes e 

jogos de inteligência) 
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 Estimulação/Reabilitação Cognitiva V 
                    Programa: Exercitar o Cérebro  

 
 Exemplo de sessão  

 Memória: Memória autobiográfica 

  

 

 
Sessão nº 1 

Objetivos 

Estimular a memória autobiográfica, pela identificação de 

familiares, amigos e lugares e apelo à recordação de nomes e 

lugares. 

Procedimentos 

 Solicitar a procura, no álbum familiar, de pessoas da família, 

amigos e lugares; 

Solicitar a recordação de nomes de pessoas identificadas a partir 

do parentesco; 

Sugerir a recordação de moradas de residência dessas pessoas; 

 

Materiais Album de família, fotografias diversas e o próprio BI. 

Avaliação 

Colaboração na tarefa; 

 O nº de  acertos de parentesco das pessoas identificadas e  de 

lugares familiares. 
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 Estimulação/Reabilitação Cognitiva VI 
Programa: Exercitar o Cérebro  

 
 

Exemplo de Exercícios “Brain Fitness” 

  Memória: 

 Memória recente 

• O prof manda 

– Letras pela mesma ordem 
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Estimulação/Reabilitação Cognitiva VII 
                    Programa: Exercitar o Cérebro  

 
 

 

 

 

 Linguagem: 
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Invista na prevenção das dificuldades I 

                 (Crianças) 

 
 

 Estimular as capacidades de: 

  Prestar atenção ao detalhe 

 Partindo de imagens, músicas, Natureza, experiências táteis…  
 

 Manter a atenção/concentração em tarefas 

demoradas 

 Pode começar por se manter sentado à mesa durante as 

refeições…  

 Definir e redefinir problemas aprendendo a solucionar 

e a inovar 

 Jogos de palavras, puzzles, xadrez… 

 Desenvolver áreas de interesse 

 Desenho, pintura, atividades desportivas… 

 … 
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Invista na prevenção das dificuldades II 

                  
 

 

  Garanta um bom sono e alimentação equilibrada; 
 

 Um clima emocional seguro e positivo; 
 

 

 Ajude-o e ajude-se a: 

 Organizar-se     
 Com atenção às “dependências digitais”                                

                                                        

 Papel parental (Araújo, 2013): http://hdl.handle.net/1822/28794 

 Ser Proativo 

 Envolver-se na vida escolar dos filhos 

 Ser Mobilizador                                                        
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Algumas conclusões   

 

 
 

 

 O Desempenho Cognitivo deve ser visto no âmbito do K. 
global da pessoa; 
 

 

 A forma como usamos o cérebro influencia:  

 A forma como aprendemos, 

 A reserva cognitiva que possuímos 

• Mantenhamos o corpo e a mente saudavelmente ocupados!... 

 

 Seja preventivo 

 Tenha uma vida saudável 
 Pequeno vídeo ilustrativo:   

 https://youtu.be/XH2lSqzjIUk 
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Outras Sugestões… 

 

 

 

 

  

  Vídeo Sobre as Demências (9m 30s) 
 

http://youtu.be/ByLljzo13pk 
 

 

 

 Versão eletrónica do jogo “A Torre de Hanói” 

http://www6.ufrgs.br/psicoeduc/hanoi 

 

 
 

 https://plus.google.com/+MariadoSameiroAraújo 
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http://youtu.be/m8YJr7ze0w4
http://youtu.be/ByLljzo13pk
http://www6.ufrgs.br/psicoeduc/hanoi
https://plus.google.com/+MariadoSameiroAraújo
http://www.ufrgs.br/faced/slomp/edu01136/hanoi.gif

