Avaliação Neuropsicológica
Meio complementar de diagnóstico que visa identificar
dificuldades de origem neurológica:


cognitivas (memória, orientação, atenção,…)



emocionais (depressão, ansiedade…)



comportamentais (agressividade, hiperatividade,
erros frequentes nas atividades diárias, …).

Rua de Sá da Bandeira, 726 - 2º Esq.
4000 - 432 Porto

Permite:


NEUROPSICOLOGIA
infantojuvenil, do adulto e do idoso

Caracterizar detalhadamente as capacidades que
se encontram afetadas e preservadas



Contribuir para o diagnóstico diferencial (distinguir
quadros neurológicos de psiquiátricos, ..)



Monitorizar

efeitos

terapêuticos

(fármacos,

estimulação cognitiva, …)


Para mais informações contacte:
222 001 467 / 919 890 385
info@neurofisio.com

Identificar as potencialidades e limitações do

Tenta recordar-se de recados e datas
importantes e nem sempre consegue?
Sente dificuldades em permanecer atento
nas tarefas? O seu raciocínio parece-lhe
mais lento que o habitual?

indivíduo para a inclusão em programas de

reabilitação neuropsicológica


Definir estratégias de intervenção

3-4 sessões de avaliação, com entrega de relatório no
final do processo

www.neurofisio.com

Então marque uma consulta de
Neuropsicologia!

A Consulta de Neuropsicologia tem por objetivo a

Reabilitação Neuropsicológica

prevenção, o diagnóstico e a reabilitação das alterações
cognitivas,

emocionais

e/ou

comportamentais

decorrentes de condições neurológicas e/ou do

Programa estruturado que integra um conjunto de atividades dirigidas a melhorar o desempenho cognitivo global,

desenvolvimento normativo. Integra duas valências:

minimizando o seu impacto ao nível psicológico, emocional e da integração social (escolar, laboral, interpessoal, …).

Avaliação Neuropsicológica

Estimulação Cognitiva

Reabilitação Neuropsicológica

Visa estimular as funções cognitivas (memória, atenção, orientação…) e a aprendizagem de estratégias compensatórias.

Em que situações devo agendar uma
consulta?


Doenças
neurodegenerativas
(Alzheimer,
Parkinson, Frontotemporal, Corpos de Lewy, ...)



Lesões Encefálicas Adquiridas (AVC’s, TCE´s,
Tumores Cerebrais, ...)



Perturbações do foro psiquiátrico (depressão, ...)



Doenças genéticas (Neurofibromatose, Síndrome de
X Frágil, Síndrome de Williams, ...)



Perturbações do neurodesenvolvimento (Autismo,
Hiperatividade e Défice de Atenção, ...)



Avaliação do efeito de intervenções realizadas
(terapêutica
farmacológica;
reabilitação
neuropsicológica; neurocirurgias, …)



Presença de sintomas específicos (problemas de
memória, dificuldades de concentração, perturbação
do sono, baixo rendimento escolar, …).



Entre outras.



Prevenção: em crianças/adultos sem condição neurológica



Compensação: em crianças/adultos que padeçam de alguma condição neuropatológica (PHDA, Epilepsia,
Alzheimer, ...)
Avaliação
neuropsicológica

Sessões individuais e/ou
em grupo

Reavaliação
neuropsicológica e
análise da evolução

Consulta de suporte e aconselhamento a cuidadores
Dirigido a cuidadores e/ou familiares de crianças/adultos que apresentem algum quadro neuropatológico.


disponibilizar informação sobre as diferentes condições neurológicas



fornecer estratégias para dar resposta às exigências quotidianas

A deteção precoce das alterações cognitivas, emocionais e comportamentais
decorrentes de quadros de origem neurológica permite retardar a evolução dos
sintomas e maximizar a eficácia das intervenções.

