
 

 
O QUE É A NEUROPSICOLOGIA? 
A Neuropsicologia é uma interface ou aplicação da psicologia e da neurologia, 
que estuda as relações entre o cérebro e o comportamento humano. A sua 
principal área de actuação é na compreensão de como lesões, malformações, 
alterações genéticas ou qualquer agravo que afecte o sistema nervoso causam 
alterações em diversas áreas do comportamento e da cognição humana. 
A Neuropsicologia avalia a função cerebral a partir do comportamento cognitivo, 
sensorial, motor, emocional e social do indivíduo (Lezak, 1992). Aplica-se a 
bebés e crianças, adultos e idosos. 
 

NEUROPSICOLOGIA INFANTIL 
A Avaliação Neuropsicológica Infantil caracteriza o modo como ocorre o 
funcionamento neuropsicológico de cada criança e de que forma este 
funcionamento interfere nas funções cerebrais e consequentemente a sua 
influência na aprendizagem. 
Entre as principais queixas escolares e familiares são frequentes:  

 Problemas de Aprendizagem; 
 Queixas de atenção e agitação;  
 Dificuldade para memorizar conteúdos académicos;  
 Dificuldade em compreender instruções de ordens mais complexas;  
 Dislexia/ Discalculia;  
 Transtornos de Linguagem;  
 outros 

Além das indicações relacionadas à dificuldade de aprendizagem, desatenção e 
hiperactividade, indica-se a avaliação neuropsicológica para: 

 Autismo; 
 Síndromes genéticas e doenças neurológicas, 
 Transtornos invasivos do desenvolvimento e outros. 

 

NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA DO ADULTO 
A Neuropsicologia Clínica do Adulto dedica-se ao estudo da interacção entre o 
Cérebro e as suas Funções Nervosas Superiores (a Memoria, a Atenção e 
Concentração, a Linguagem, o Pensamento Lógico e Abstracto, o Raciocínio e 
o Cálculo Mental, a capacidade de Planeamento e as Funções Executivas), 



 

investigando a relação existente entre determinada área do cérebro lesionada 
ou com defeito funcional e o aparecimento de uma alteração patológica 
específica do foro Cognitivo, Emocional e Comportamental da pessoa. 
São diversas as Etiologias que poderão levar a um pedido específico 
e Consulta de Neuropsicologia, sendo as principais: 
 Do Foro Neurológico: 

 Dificuldades progressivas de Memória, Concentração e/ou Atenção;  
 Síndromes Confusionais; 
 Doenças Neurodegenerativas (ex.: Demências; Parkinson; Afasias 

Progressivas; Doenças Desmielinizantes; Esclerose Múltipla) 
 Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs`s); 
 Traumatismos Cranianos – Encefálicos (TCE`s) 
 Doenças do Movimento (ex.: Ataxia Cerebelosa); 
 Quadros Neurológicos mais atípicos (ex. Coreia de Huntington; Gilles 

de la Tourette; Guillian Barret). 
Do Foro Psiquiátrico: 
 Síndromes de Descompensação Psíquica Aguda / Confusionais; 
 Depressões Major; 
 Doença Bipolar; 
 Psicose Esquizofrénica / Induzida por Substâncias; 

 
“O nosso cérebro é incrivelmente resiliente; o maravilhoso processo da 
neuroplasticidade dá-lhe a si a capacidade, nos seus pensamentos, 
sentimentos e acções, de se desenvolver em qualquer direcção à sua escolha.” 
Deepak Chopra 
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