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Apresentação 
 

Mensagem de Presidente 

 

É notável o desenvolvimento das “neurociências.” Aqui o destaque é a Neuropsicologia que 

contribui expressivamente para a pesquisa, ensino, avaliação e intervenção, no cenário do 

comportamento, cognição e atividade cerebral. É neste contexto que estão programados o II 

Congresso Sul Brasileiro de Cognição e a I Jornada Catarinense de Neuropsicologia no Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis / Santa Catarina, 

Brasil. 

 

A realização conjunta destes eventos promove a atualização científica e assistencial, propicia o 

encontro e a cooperação entre profissionais, pesquisadores e estudantes da área. Assim, Santa 

Catarina se apresenta não apenas com suas belas praias, mas na irradiação de ensino, pesquisa e 

prática clínica em Neuropsicologia. 

 

A escolha do local do evento imprime a marca acadêmico–clínica desta importante universidade 

para o Estado e para o País, em que o Serviço de Psicologia – Hospital Universitário/UFSC é 

referencia catarinense em várias especialidades, incluindo Neuropsicologia. A seleção adequada 

dos temas interdisciplinares a serem abordados, o estímulo para a apresentação e premiação de 

trabalhos científicos, e a qualificação dos palestrantes avalisam resultados promissores. Vistos, 

inclusive, pela presença de colegas participantes de diferentes estados como SC, PR, SP, MA, RS e 

MG. 

 

A Comissão Organizadora do II Congresso Sul Brasileiro de Cognição e da I Jornada Catarinense de 

Neuropsicologia conta com sua participação. 

Florianópolis, a Ilha da Magia te espera! 

 

 

 

 

 

Rachel Schlindwein – Zanini 
Presidente do II Congresso Sul Brasileiro de Cognição e I Jornada 
Catarinense de Neuropsicologia. 
 
Roberto Moraes Cruz 
Vice - Presidente do II Congresso Sul Brasileiro de Cognição 
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PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 05 de junho / 2014 

 

SALA 1– Auditório Central (HU) 

 

13:30h : Recepção e credenciamento 

 

14:30h: Mini – curso: Neurotecnologia na 

Neuropsicologia 

Emílio Takase, DR. –  UFSC 

Coordenadora: Cláudia F. O. Ramos – INFAPA/ RS 

 

18h: Coffe break 

 

18:30 h: Abertura 

Carlos Alberto Justo da Silva, DR – Direção HU/UFSC 

Rachel Schlindwein – Zanini, DRA - UFSC 

Roberto Moraes Cruz, DR - UFSC 

 

19h:Palestra de abertura: Coaching Cerebral para TDA-H 

da Teoria à Prática 

Clarice Peres, Dda - Universidad de Vigo, Espanha  

 

Dia 06 de junho / 2014 

 

SALA 1 – Auditório Central (HU) 

 

8h: Recepção 

 

9:00 h – Palestra: Cognição Social  

Fernanda S. Pereira Alarcão, DRA - UNIFESP  

Coordenador: Fábio Perin, MSc – Faculdade Estácio de 

Sá / SC. 

 

10:30h – Coffe break  

 

11:30h – Palestra: Doença de Alzheimer e a 

Neuropsicologia 

Rachel Schlindwein Zanini, DRA – UFSC 

Coordenadora: Clarice Peres, Dda - Universidad de Vigo, 

Espanha 

 

 12:30 h Almoço 

 

14h MESA REDONDA: Neuropediatria 

Paralisia Cerebral: Eugenio Grilo, MSc – UFSC / HIJG 

Síndrome de Down: Geciely M. Fogaça de Almeida, DDA 

- PUCRS  

Hidrocefalia: Charles Kondageski, Ddo – UFSC / HIJG 

Coordenador: Neander Abreu, DR - UFBA 

 

15 h– Palestra: Déficit de memória e epilepsia: Lições 

sobre a cognição humana 

Katia Lin, DRA – UFSC 

Coordenadora: Rosane Porto Seleme Heinzen, DRA - 

UFSC 

 

16:30 h- Coffe break 

 

17:30h  – Palestra: Memória operacional e o binding 

visuoespacial na Avaliação Neuropsicológica 

Neander Abreu, DR – UFBA 

Coordenador: Rachel Schlindwein – Zanini, DRA - UFSC 

 

18:00 h – Apresentação de posters e divulgação,  

premiação Menção Honrosa 

 

SALA 2 - Laboratório Anatomia Patológica 

 

8:30h – 11:30h Mini curso:  WISC - IV 

Sabrina Valverde, Esp – AVALIAR 

 

14 h – Palestra: Interfaces entre Psicologia do 

desenvolvimento, o trabalho de Wilhem Reich e as 

recentes contribuições da Neurociência 

Magda do Canto Zurba, DRA – UFSC 

Coordenadora: Claudete Marcon, MSc - UFSC 

 

15 h – MESA REDONDA: Reabilitação 

Programa de educação permanente para idosos: 

Jordelina Schier, DRA - UFSC 

Reabilitação, saúde mental e atenção psicossocial: 

Walter F. de Oliveira, DR – UFSC 

Coordenadora: Joselma Frutuoso, DRA – UFSC 

 

16:30 h  Coffe break 

 

17h Palestra: Funções executivas  

 Fernanda S. Pereira Alarcão, DRA – UNIFESP 

Coordenadora: Luciane Maria Schlindwein, DRA - UFSC 
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RESUMOS EXPANDIDOS 

 

 

 

 

1. COACHING CEREBRAL PARA TDA-H DA TEORIA A PRÁTICA  

 

2. DOENÇA DE ALZHEIMER E NEUROPSICOLOGIA  

 

3. DÉFICIT DE MEMÓRIA E EPILEPSIA: LIÇÕES SOBRE A COGNIÇÃO HUMANA  

 

4. FUNÇÕES EXECUTIVAS  

 

5. NEUROANATOMIA COMO BASE REFLEXIVA DO RACIOCÍNIO CLÍNICO  

 

6. PARALISIA CEREBRAL  

 

7. A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL E SUAS DIMENSÕES  

 

8. NEUROTECNOLOGIA NA NEUROPSICOLOGIA  

 

9. HIDROCEFALIAS NA INFÂNCIA  

 

10. SÍNDROME DE DOWN  

 

11. COGNIÇÃO SOCIAL  
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RESUMOS – POSTERS 

 

 

1. Controle inibitório em pré-adolescentes e adolescentes: avaliação através de tarefa Go/No-Go.  

 

2. A neuropsicologia de crianças gêmeas e seus cuidadores: dados preliminares.  

 

3. A linguagem escrita na Demência Frontotemporal: um estudo de caso.  

 

4. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor na infância e intervenção precoce.  

 

5. Analise dos índices psicofisiológicos da variabilidade da frequência cardíaca (VFC): estudo de caso.  

 

6. Intervenção utilizando jogos cognitivos em pequenos grupos: contribuições à atenção seletiva.  

 

7. O processo de elaboração de um protocolo de avaliação psicológica e neuropsicológica 

para instrumentalização dos procedimentos de atenção básica à saúde.  

 

8. Comparação das características do sono em crianças hospitalizadas e não-hospitalizadas.  

 

9. Síndrome de Wernicke-Korsakoff: uso crônico de álcool e seus prejuízos cognitivos em estudo-piloto.  

 

10. Investigação neuropsicológica no prejuízo em memória após traumatismo cranioencefálico: um 

estudo de caso.  

 

11. A repetição no contexto da doença de Alzheimer: Um estudo de caso.  

 

12. Desempenho neuropsicológico de paciente com Síndrome de Wernicke-Korsakoff em fase pré e 

pós-intervenção terapêutica: um estudo de caso.  

 

13. Intervenção psicológica/neuropsicológica, uso de drogas e adesão ao tratamento em esclerose 

múltipla.  

 

14. Intervenção utilizando jogos cognitivos em pequenos grupos: contribuições à atenção seletiva.  

 

15. Alterações na variabilidade da frequência cardíaca durante a resolução de tarefas cognitivas sob 

pressão.  

 

16. Efeito agudo de um protocolo de respiração na variabilidade da frequência cardíaca.  

 

17. Velocidade de fala como estratégia linguística em idosos saudáveis.  

 

18. Alterações cognitivas e funcionais em idosos por meio do espaço discursivo.  
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19. Doença de Alzheimer e eventos de múltiplos letramentos.  

 

20. O perfil sociodemográgico e o uso de psicofármacos no tratamento de crianças e adolescentes 

com transtornos mentais no Caps I de Lages-SC.  

 

21. Geração intencional de neurotransmissores e neurotrofinas, a partir da atividade física, no 

tratamento de doenças mentais.  
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COACHING CEREBRAL PARA TDA-H DA TEORIA A PRÁTICA 

 

 

Clarice Peres, PhD ADHD 

Department of Developmental Psychology and Education - University of Vigo (Espanha) 

cperes@uvigo.es, www.clariceperes.com 

 

 

Coaching Cerebral para o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade da Teoria a prática 

apresentado no II Congresso Brasileiro de Cognição na I Jornada Catarinense de Neuropsicologia/2014, 

pretende expor a metodologia, desenvolvimentos e aplicabilidade dos métodos de intervenção para este 

transtorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDA-H / ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder) é uma desordem neurogenética (inabilidade 

neurológica - crônica) do sistema executivo cerebral, comprometendo sua organização de conduta através 

do tempo e frente ao futuro (BARKLEY, 2008). 

 

Nossa investigação está baseada na importância da utilização de estratégias de aprendizagem 

específicas para contribuir na aprendizagem e suas dificuldades para crianças que sofrem o Transtorno por 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA- H). 

 

Nossa principal proposta do projeto de intervenção PIE-TDAH, pretende dar respostas a uma 

necessidade de investigação e intervenção que é: oferecer aos escolares com o Transtorno de Déficit de 

Atenção com o sem Hiperatividade – TDA-H – uma atenção educativa na sala de aula, mediante o uso de 

estratégias de aprendizagem específicas; e que tenha em conta suas características intelectuais, de memória 

de trabalho e estilo de aprendizagem, de criatividade, de motivação e de socialização. Estamos falando de 

um contexto europeu do ensino publico em educação primaria onde por lei se define transtornos de 

aprendizagem e de conduta como alunado com necessidades especificas de apoio educativo que demanda 

uma intervenção adequada do Sistema Educativo em vigor. 
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O uso de estratégias de aprendizagem ocupa um lugar fundamental no processo de aprender para 

as crianças que têm TDA-H. São atividades mentais que facilitam e desenvolvem os processos de 

aprendizagem. Planos de ação organizados que buscam conseguir êxito rápido e efetivo. O estudo e manejo 

das estratégias de aprendizagem coloca em destaque a responsabilidade do aluno com a sua aprendizagem, 

em “aprender a aprender”. As estratégias que ajudam há regular seu tempo, organizar seu conhecimento, 

motivar sua memória de trabalho, controlar sua impulsividade, estruturar sua ação na hora de aprender e 

demonstrar o aprendido, é basicamente uma lacuna que o sistema educativo atual não é efetivo. A 

intervenção através do PIE – TDA-H se centra em aplicar 4estratégias de aceleração, de enriquecimento e 

ampliação, como: organização do tempo – com o uso do relógio – cronômetro; de estruturar e organizar os 

conteúdos das respectivas matérias – Mapas Conceituais; de intervenção no seu ritmo de trabalho através 

de exercícios de relaxação e respiração; e modificar a aplicabilidade das “provas”. 

 

Até o atual momento podemos encontrar na literatura científica abundante informação sobre o 

conceito do transtorno – TDA-H, modelos, características, tratamento e diagnóstico. Em quanto à 

intervenção educativa, psicopedagógico e neuropsicoeducativa, são muitos os estudos sobre como 

identificar a criança que sofre o transtorno, mas não como atuar em aula. Por tanto, um vazio que cobrir que 

é o enriquecimento curricular em educação primária. 

 

Nosso seguinte projeto resultou, com os 7 anos de investigação doutoral, em um Manual TDA-H que 

supõe orientar as pessoas interessadas em conhecer, informar-se e atuar sobre uma realidade que muitas 

vezes foge de uma compreensão simples e prática, mais que nada para facilitar o dia a dia de quem vive e 

convive com uma dificuldade ou um transtorno. Nosso livro traz estratégias cognitivo-condutuais, 

psicoterapêuticas, pedagógicas, sociais e transpessoais; para crianças y adolescentes com TDA-H. Que 

facilitam, potencializam, de forma prática e simples, a vida e as capacidades destas crianças. Neste livro 

contamos com profissionais expertos no tema, e fomos além do modismo diagnóstico, com a certeza que 

crianças com TDA-H podem e devem estar totalmente potencializadas para o êxito. Nossa experiência clinica 

reforça que sintomas leves na infância eclodem quando chega à idade adulta. Pode que quando criança 

tenha sido uma criança com TDAH com pouca problemática, mas quando adulto se incrementa muito, 

porque desaparecem os muros de contenção. Os meninos tendem a manifestar mais sintomas, enquanto 

que as meninas “silenciam”. Até agora haviam sido identificadas como meninas com baixo desenvolvimento 

intelectual, quando na realidade padeciam um transtorno não diagnosticado. 

 

Precisamente, muitas mães com TDAH descobrem do que padecem quando vão à consulta por 

problemas de seu filho e se vêm refletidas na sua sintomatologia. O transtorno tem um forte componente 

genético. Tanto, que até 70% dos casos, uma criança com TDAH um dos pais também padecem, na maioria 

dos casos sem sabê-lo. 

 

Coaching cerebral traz uma serie de alternativas de potenciar fortalezas destas crianças através de novas 

propostas de treinamento neural não evasivo. Como é o Neurofeedback EEG, que registra e analisa 

automaticamente a atividade elétrica do cérebro.Se monitorizam as distintas ondas cerebrais da criança 

quando este está realizando diversas atividades, normalmente usando jogos ou programas de “Brain Training” 

(Exercícios de memória, concentração e compreensão espacial) no PC, especialmente desenhados para ele. 

 

 Melhora o comportamento alterado, a atenção sustenido e o controle da impulsividade das crianças. 
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Em 2013 a Associação Americana de Psiquiatria situa em sua mais alta escala de evidencia científica o uso 

do neurofeedback para o tratamento do TDAH infantil. O TDAH é sem duvida, uma agrupação de sintomas 

muito prevalente na infância, frequentemente associados com outras alterações psicológicas ou 

psicopatológicas comórbidas, mas sem uma etiologia unívoca demonstrada. Sua complexidade destaca a visão 

diagnostica em diversos países. Consideramos de comum conceito que o TDAH tem um forte componente 

social, considerando a função dos valores culturais. Incluindo grau de tolerância dos sintomas, expectativas 

dos pais e educadores. 

 

Em 2011 a Academia Americana de Pediatria (DSM-V) propôs incrementar a margem de idade de 

diagnóstico, incluindo aos pré-escolares (4-5 anos) e adolescentes (12-18 anos) ademais dos que 

tradicionalmente se diagnosticavam (idades escolares: 6-11 anos), modificando os critérios diagnósticos do 

TDAH. 

 

Frente às dificuldades resenhadas para o diagnóstico, ha de considerar-se que ante o 70-90%dos casos 

de TDAH apresentam características electroencefalográficas comuns, uma menor atividade cortical nas zonas 

frontais e centrais medias do cérebro. 

 

O Instituto Burmuin de Bilbao - Espanha, defende que “o Neurofeedback é uma nova técnica que se 

baseia no treinamento da função cerebral para o tratamento do transtorno por déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) como uma alternativa que não tem efeitos secundários, não é evasiva e cuja evolução 

é medida quantitativamente. É muito importante fazer um bom diagnóstico prévio”. É de fundamental 

importância um diagnóstico o mais preciso possível, evitando a medicação desnecessariamente, aumentando 

os riscos no aumento das reações adversas como alterações no sono, apetite e crescimento. 

 

O processo é simples. “Mediante uns sensores colocados na cabeça e orelhas, o Neurofeedback capta os 

sinais do cérebro que traduz, graças a um software específico, em informação. Mediante uma série de 

exercício de jogos interativos como uma carreira de barcos, diversas animações ou canções, à criança se 

propõe uma série de desafios que somente supera se presta atenção. Por meio deste treinamento a criança 

pode estabelecer outro padrão de ondas cerebrais e por tanto controlar funções como a atenção, a 

planificação, o autocontrole e a consecução de objetivos em função dos reforços”. 

 

Também apresentaremos técnicas de estudo, programas em web para treinamento específicos, e 

tecnologia em diagnostico clinico. Sempre focados em que as crianças são as primeiras em sentirem-se 

profundamente afetadas quando sabem que o transtorno as afeta diretamente seu rendimento acadêmico. 

A todos os gostaria tirar melhores notas e sentir-se aceitados no seu entorno antes que sentir-se excluídos. E 

nosso maior desafio é fazer com que se sintam melhores em todos os âmbitos de suas vidas. 
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DOENÇA DE ALZHEIMER E NEUROPSICOLOGIA 

 

Rachel Schlindwein Zanini 

 

Neuropsicóloga (12/02089) - Hospital Universitário / UFSC 

Professora do Programa de Mestrado em Saúde Mental - UFSC 

Doutora em Ciências da Saúde/Neurociências pela Faculdade de Medicina da PUCRS. 

Pós-doutorado em Psicologia pela UFSC. 

Líder do Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – Hospital Universitário / UFSC. 

 

 

Atualmente é comum o comentário de que a Neuropsicologia é uma ciência nova. Na realidade, seus 

elementos vem de séculos passados. Foram muitas contribuições relevantes a Neuropsicologia, como a de 

Broca (1860) sobre a área de expressão da linguagem no córtex (terceira circonvolução do lobo frontal 

esquerdo); a de Wernicke (1876) acerca da área do hemisfério esquerdo para compreensão da linguagem 

(porção posterior do giro temporal sup.), “centro das imagens sensoriais das palavras” (Luria, 1975); do caso 

Phineas Gage ocorrido em 1848 nos EUA (com lesão em lobo frontal e seqüente alteração comportamental); 

a descrição do caso H.M. (Henry Gustav Molaison, 82 anos) com epilepsia desde os 9 anos em decorrência 

de traumatismo crânio encefálico e submetido a remoção de hipocampo (tendo incapacidade na formação 

de novas memórias, memória imediata, memória visual recente) pela neuropsicóloga Dra Brenda Milner. 

 

Assim, a Neuropsicologia é a ciência que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento 

humano (Costa et al., 2004) e atua, inclusive, na área de demências, como na Doença de Alzheimer descrita 

por Alois Alzheimer em 1907. Ela caracteriza-se por ser uma doença degenerativa, progressiva, irreversível, 

com comprometimento de memória, raciocínio, pensamento e alterações comportamentais no paciente, 

principalmente, e desgaste familiar. Sua histopatologia inclui acúmulos esféricos da proteína beta-amilóide 

e formação de novelos fibrilares e a estimativa, segundo DSM-IV, é de 2 a 4% da população com mais de 65 

anos. 

 

O primeiro sintoma da DA é o declínio da memória, sobretudo para fatos recentes (memória 

episódica), e desorientação espacial, aspectos cognitivos em boa parte dependentes da formação 

hipocampal. A instalação desses sintomas é insidiosa, com piora lentamente progressiva, apesar de que 

períodos de relativa estabilidade clínica possam ocorrer. A partir da evolução do quadro, há o aparecimento 

de alterações de linguagem, distúrbios de planejamento (funções executivas) e de habilidades visuoespaciais 

(Kertesz e Mohs, 2001). A doença de Alzheimer (DA) é caracterizada por processo degenerativo que acomete 

inicialmente a formação hipocampal, com posterior comprometimento de áreas corticais associativas e 

relativa preservação dos córtices primários. Tal distribuição patológica faz com que o quadro clínico da DA 

seja caracterizado por alterações cognitivas e comportamentais, com preservação do funcionamento motor 

e sensorial até as fases mais avançadas da doença. Na faixa pré-senil (antes dos 65 anos), os distúrbios de 

linguagem podem ser a manifestação predominante do processo demencial, enquanto a sintomatologia 

psicótica (como idéias delirantes, especialmente de caráter persecutório, e alucinações) é mais freqüente 

em pessoas mais idosas (Caramelli e Barbosa, 2002). É importante destacar a importância do diagnóstico 

diferencial e da avaliação neuropsicológica, já que algumas alterações podem ser confundidas com doenças 

psiquiátricas/neurológicas (Schlindwein-Zanini, Portuguez, Da Costa, 2007). 
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O diagnóstico etiológico da demência é baseado em exames laboratoriais e de neuroimagem, além 

da constatação de perfil neuropsicológico característico. Esse aspecto é particularmente importante para o 

diagnóstico diferencial das demências degenerativas, grupo do qual fazem parte a DA, a Demência de corpos 

de Lewy e a Demência Fronto Temporal (Caramelli e Barbosa, 2002). A avaliação neuropsicológica é o exame 

das funções cognitivas do indivíduo, como orientação, memória, linguagem, atenção, raciocínio, através de 

procedimentos e testes padronizados. Ela pode ser utilizada na identificação de declínio cognitivo no idoso, 

avaliação dos prejuízos de áreas cerebrais em alterações neurológicas (como traumatismo crânio-encefálico, 

epilepsia, acidente vascular cerebral), diferenciação de síndrome psicológica e neurológica, como a 

depressão e a demência (além de considerar exames, como tomografia axial computadorizada (TAC), 

ressonância magnética, eletroencefalograma e consultas neurológicas, psicológicas e psiquiátricas) 

(Schlindwein-Zanini, Izquierdo, Cammarota, Portuguez, 2010).  

 

O diagnóstico de demência exige a constatação de deterioração ou declínio intelectual em relação à 

condição prévia do indivíduo. A comprovação do diagnóstico de demência depende de avaliação objetiva 

das funções cognitivas. A princípio, um exame abreviado e global é utilizado e, caso seja detectada alguma 

alteração, testes mais específicos para cada habilidade cognitiva são empregados. 

 

A avaliação neuropsicológica pode incluir instrumentos como o Mini-exame do estado mental 

(MMSE), Teste de fluência verbal, Questionário de atividades funcionais (Pfeffer), Inventário de Alterações 

Neuropsicológicas – SZC (Schlindwein-Zanini et al, 2013), CDR, Escalas Beck e teste do desenho do relógio, 

além da aplicação da bateria WAIS–III. Ela é indicada com a finalidade primordial da avaliação da memória e 

da inteligência de pessoas com DA, medindo o grau de deterioração em relação a uma linha de base de 

capacidade cognitiva pré-mórbida (Wechsler, 2004). A citada avaliação neuropsicológica pode ser integrada 

por outras diversas baterias, como o CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer´s Disease) 

(Morris, Heyman, Mohs, 1989), o CAMDEX (Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination) (Roth 

et al., 1986) e SIDAM (Structured Interview for the Diagnosis of Dementia of Alzheimer´s type, Multiinfarct 

Dementia) (Zaudig, Mittlhammer, 1991), e escalas de qualidade de vida. E vale lembrar que, realizar um 

breve rastreio difere de fazer avaliação de fato. 

 

No âmbito terapêutico, observa-se o uso de reabilitação neuropsicológica, estimulação cognitiva, 

psicoterapia, vitaminas, boa alimentação, atividade física adequada, estilo de vida com redução de estresse 

e HAS, e uso medicamentoso (conforme orientação médica), como o cloridrato de memantina (que visa 

melhorar a transmissão dos sinais nervosos e a memória), o cloridrato de donepezila (inibidor reversível da 

acetilcolinesterase, incrementando a concentração da acetilcolina e acetato de DL-a-tocoferol (vitamina E), 

que possui ação antioxidante. Concluído o neuropsicodiagnóstico, é possível planejar condutas, inclusive, a 

indicação de reabilitação neuropsicológica, se for necessário (Schlindwein-Zanini, Izquierdo, Cammarota, 

Portuguez, 2010). Neste sentido, a reabilitação cognitiva foca-se nas funções cognitivas deficitárias visando 

melhora da condição do paciente, tanto no âmbito neuropsicológico como da qualidade de vida 

(Schlindwein-Zanini, 2010). 

 

Conclui-se que vários aspectos são importantes no âmbito da DA, como a avaliação neuropsicológica 

do paciente com DA, o conhecimento dos instrumentos e da condição deste indivíduo, a comunicação entre 

profissionais, o papel das organizações/associações e grupos, além da estimulação cognitiva/reabilitação 

neuropsicológica*, medicação e, para o cuidador, psicoterapia. Sendo relevante compreender o contexto 
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deste paciente e de sua família de modo clínico e empático. 

 

* Nota: Há um programa de estimulação cognitiva destinado a pacientes neurológicos realizado pelo 

Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – Hospital Universitário/ UFSC, vinculado ao 

Serviço de Psicologia – HU/UFSC, em Florianópolis / Santa Catarina. 
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DÉFICIT DE MEMÓRIA E EPILEPSIA: LIÇÕES SOBRE A COGNIÇÃO HUMANA 

 

Katia Lin, M.D., Ph.D. 

 

Serviço de Neurologia,Departamento de Clínica Médica – Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC. 

 

 

 

Diversos domínios cognitivos são mais frequentemente comprometidos em pacientes com epilepsia 

do que na população geral, sendo este grau de déficit variável de acordo com a síndrome epiléptica em 

questão. A disfunção cognitiva em epilepsia pode ocorrer como consequência de diversos fatores, tais como: 

(1) efeito direto da lesão epileptogênica, da qual as crises epilépticas são também consequência; (2) efeito 

direto das crises epilépticas e da atividade eletroencefalográfica anormal sobre o funcionamento cerebral; (3) 

traumatismo cranioencefálico secundário às crises, bem como o estado de mal epiléptico; 

 

(4) o efeito do tratamento antiepiléptico, clínico e/ou cirúrgico, sobre a função cognitiva; (5) o impacto 

psicossocial do diagnóstico. Linguagem, memória, competências sócio-perceptivas e também funções 

executivas são os domínios mais afetados pela disfunção do circuito temporofrontal que ocorre em pacientes 

com epilepsia do lobo temporal, a síndrome epiléptica mais comum entre adultos jovens, sendo queixas de 

memória comuns nestes pacientes. A era moderna da pesquisa em memória foi inaugurada pelas observações 

pioneiras de Scoville e Milner acerca do paciente H.M., publicadas em 1957. H.M. e sua severa incapacidade 

de memória, resultante da ressecção cirúrgica do lobo temporal medial bilateralmente para o tratamento de 

suas crises epilépticas refratárias ao controle medicamentoso é provavelmente o paciente mais célebre da 

história das neurociências. Cinco décadas de acompanhamento de H.M. não apenas levou ao desenvolvimento 

de um modelo vivo do déficit de memória humano e o delineamento subsequente do sistema de memória do 

lobo temporal medial, mas também levou ao desenvolvimento de conceitos fundamentais acerca do 

funcionamento do lobo temporal medial e de como a memória é organizada no cérebro, estabelecendo 

princípios-chave do que é conhecido atualmente como o sistema de memórias múltiplas e seus componentes: 

memória imediata e de longo prazo, memória declarativa e de procedimentos, etc. Entretanto, mesmo que 

essas subdivisões da memória sejam as mais aceitas atualmente, há ainda fenômenos não classificáveis na 

taxonomia moderna. Uma melhor compreensão destes mecanismos de lesão nos trará um melhor 

entendimento de como é organizada a memória e a cognição humana. 
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FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

Fernanda Speggiorin Pereira Alarcão, DRA – UNIFESP 

 

 

 

As funções executivas representam as capacidades necessárias para formular um objetivo, 

planejar, executar planos de modo eficiente, monitorizar-se e autocorrigir-se de um modo espontâneo e 

confiável. A diferença básica entre as funções executivas e as outras funções cognitivas é que nestas, o foco 

é no “como” uma pessoa realiza algo, as demais funções cognitivas dizem respeito sobre “o quê” ou “quanto” 

uma pessoa sabe. Estas funções estão relacionadas às capacidades que habilitam uma pessoa a engajar-se 

com sucesso em um comportamento independente, objetivo e automonitorado, representando assim os 

aspectos mais complexos da cognição humana; são atividades cognitivas superiores que auxiliam no alcance 

de objetivos futuros.O funcionamento executivo é responsável pela capacidade de planejamento e 

desenvolvimento de estratégias para atingir metas, o que requer flexibilidade de comportamento, integração 

de detalhes num todo coerente e o manejo de múltiplas fontes de informação, coordenados com o uso de 

conhecimento adquirido. 

 

Segundo Lezak (1995) o funcionamento executivo pode ser compreendido através de quatro 

componentes básicos: volição, planejamento, açãopropositiva e desempenho efetivo. 

 

1. Volição: capacidade de formular metas e formar intenções, motivação e autoconsciência.  

 

2. Planejamento: capacidade conceitual e de abstração; pensamento antecipatório; tomada de 

decisão; capacidade de gerar passos e seqüências; gerar alternativas; ponderar e fazer escolhas e sustentar 

a atenção.  

3. Ação propositiva: tradução de uma intenção ou plano em atividade útil e produtiva, 

demandando capacidade de iniciar, manter, alterar e interromper seqüências de comportamentos 

complexos de maneira integrada e ordenada, além de flexibilidade.  

 

4. Desempenho efetivo: capacidade de automoitorar, autodirigir e autoregular a intensidade e o 

ritmo e outros aspectos qualitativos do comportamento e da ação.  

 

As funções executivas podem ser compreendidas como operações coordenadas de vários processos 

para atingir uma meta particular de maneira flexível, sendo que quando os sistemas de coordenação flexível 

para atingir uma meta falha, o comportamento se torna desadaptado e desinibido. A preservação do 

funcionamento executivo reflete a capacidade adaptativa, tanto na realização de tarefas de vida diária como 

em relação ao adequado convívio social. Elas se relacionam particularmente na adequação no desempenho 

para iniciar, persistir e completar tarefas, assim como na identificação de imprevisto e valorização de qual 

sua importância e na elaboração de respostas alternativas diante novas situações. Todos esses processos 

cognitivos são usados diariamente, pois problemas dos mais simples aos de maior complexidade são impostos 

aos indivíduos a todo o momento. 
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NEUROANATOMIA COMO BASE REFLEXIVA DO RACIOCÍNIO CLÍNICO 

 

Rosane Porto Seleme Heinzen 

Médica Neuroanatomista, Mestre em Neurociências – Universidade Federal de Santa Catarina, Doutora em Engenharia 

de Produção – UFSC. Professora do Departamento de Ciências Morfológicas (CCB – UFSC). 

Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – Hospital Universitário / UFSC. http://neuropsicologiaufsc.wix.com/site 

 

Rachel Schlindwein Zanini 

Hospital Universitário – UFSC; Professora do programa de Mestrado em Saúde Mental – CCS/UFSC. Doutora em 

Ciências da Saúde/Medicina na área de Neurociências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), Pós-Doutorado em Psicologia pela UFSC. 

Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – Hospital Universitário / UFSC. 

 

 

A Neuroanatomia tem um histórico importante de contribuições a Psicologia, pois fornece a base 

para a compreensão da condição evolutiva do Homem. E atualmente, a aproximação destas áreas é maior 

ainda, fato exemplificado pelas recentes contribuições sobre as áreas corticais límbicas e as emoções. 

 

A importância do estudo anatômico do Sistema Nervoso Central (composto pelo encéfalo e a medula 

espinal) emerge como necessidade constante na identificação de regiões responsáveis por determinados 

sinais e sintomas presentes em determinadas doenças da Clínica Neurológica e Neuropsicológica. A 

localização das funções corticais cerebrais servem de base reflexiva para a avaliação, intervenção e 

tratamento em doenças com repercussões neuropsicológicas como a Epilepsia, Demência, Acidente Vascular 

Cerebral e Traumatismo Crânio Encefálico. As doenças neurológicas, com o auxílio da tecnologia informática, 

podem ser avaliadas por estudos de neuroimagem, particularmente a angiografia, tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética (RM), que identifica o substrato neuroanatômico de sintomas 

isolados ou combinados. 

 

A interpretação destas informações anatômicas do sistema nervoso facilita o estabelecimento de um 

prognóstico, avaliando-se o grau de comprometimento, permanente ou temporário, permitindo a indicação 

adequada de programas de reabilitação neuropsicológica e estimulação cognitiva ao paciente. 

 

Coloca-se assim, à emergente necessidade de interdisciplinaridade dos currículos, a necessidade de 

aproximar na concepção do estudo psicológico a neuroanatomia. Sendo esta, altamente recomendada para 

profissionais relacionados ao atendimento de reabilitação psicológica, que compreendem as manifestações 

corticais na explicação de fenômenos psicológicos e relacionam estados mentais a seus sinais fisiológicos. 

Sendo inviável, portanto, o estudo do Ser Humano de modo fragmentado. Há a necessidade em conceber a 

correlação dos aspectos morfofuncionais com os aspectos clínicos, constituindo-se em um componente 

curricular a ser ampliado, contribuindo no processo de aprendizagem de estudantes do curso de Psicologia e 

afins, que se dedicam mais profundamente no âmbito acadêmico/científico e na vivencia clínica 

interdisciplinar. 
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PARALISIA CEREBRAL 

 

Eugenio Grillo 

Neuropediatra, Mestre em Ciências Médicas – UFSC. 

Hospital Universitário – UFSC 

 

 

Paralisia cerebral é o termo usado para designar um transtorno permanente do movimento 

determinado por uma lesão não progressiva instalada em um encéfalo imaturo. 

Qualquer lesão encefálica não progressiva e precoce pode estar associada a paralisia cerebral, que 

tem múltiplas causas. 

 

A paralisia cerebral pode estar associada a outras condições como deficiência mental ou epilepsia. 

 

Existem 5 tipos de paralisia cerebral: hemiplégica, quadriplégica, distônica, diplégica e atáxica. A 

paralisia cerebral hemiplégica tem origem vascular. A quadriplégica tem múltiplas etiologias. A distônica 

está associada a anóxia durante o parto ou a kernicterus. A diplégica é a paralisia cerebral própria do 

prematuro. A atáxica é geneticamente determinada na maioria dos casos. 
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A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL E SUAS DIMENSÕES 

 

Walter Ferreira de Oliveira 

Professor Doutor do Departamento de Saúde Pública- 

Universidade Federal de Santa Catarina walter.oliveira@ufsc.br 

 

Paula Ferreira Moura 

 Psicóloga, Mestranda do Programa de Pós /Graduação em Saúde Mental / 

 Mestrado Profissional Centro de Ciências da Saúde - UFSC 

 

A Reforma Psiquiátrica (RP) brasileira apresenta-se como um movimento sócio-profissional 

pluridisciplinar e como um processo social complexo que se caracteriza pela ruptura dos alicerces 

epistemológicos do saber psiquiátrico. A partir do processo de Reforma configuram-se novas formas de 

produção de saberes e novas praticas institucionais que se afirmam na reformulação e reconceitualização do 

cuidado e da atenção às pessoas em estado de agudo e ou extenuante sofrimento psíquico. Entre seus 

objetivos o movimento da RP privilegia a construção de um novo lugar social para a loucura. Esta conformação 

do processo de Reforma deu origem a um modelo de análise em quatro dimensões: epistemológica-

conceitual, técnico-assistencial, político-jurídica e social-cultural. Este trabalho se detém na análise deste 

modelo conceitual, buscando contribuir para a compreensão do processo de RP em na perspectiva de sua 

inserção nos processos cognitivos e comportamentais inerentes à dinâmica da vida social e cultural. 
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NEUROTECNOLOGIA NA NEUROPSICOLOGIA 

 

Emílio Takase, DR 

Bacharel em Psicologia, Doutor em Psicologia Experimental (USP), Docente da Universidade Federal de Santa Catarina 

– UFSC. 

 

 

 

Falta de concentração, desinteresse, indisciplina, falta de capacidade de memorização e apropriação 

de conteúdos, ansiedade e hiperatividade... Temas exaustivamente discutidos e são motivos de preocupação 

n°1 de educadores e neuropsicólogos dos distúrbios de aprendizagem. Não existem fórmulas precisas e nem 

é preciso mudanças radicais; o que é preciso é lançar mão de recursos que ativem a capacidade do aprendiz 

de aprender a aprender, atitude esta que uma vez alcançada, torna-se “propriedade” que ninguém mais pode 

tirar dele. 

 

O modelo de educação tradicional baseado na transmissão de conteúdos precisa ceder espaço a 

algumas atividades que desenvolvam as aptidões necessárias à apropriação e consequente capacidade de 

generalizar suas conquistas para outros âmbitos (familiar, social e profissional). A utilização de jogos 

cognitivos e neurotecnologias com o objetivo de alcançar tais competências ainda é tímida nos meios 

educacionais, muito embora tenhamos estudos e experiências que corroboram a eficácia desses 

instrumentos no processo de construção do conhecimento em todas as faixas etárias, mas, sobretudo no 

ensino fundamental. 

 

Quando a neurotecnologia oferece às pessoas os estímulos intelectuais de que o cérebro precisa, 

as capacidades mentais podem se desenvolver – e aprender se torna fácil. Assim, utilização de jogos 

cognitivos e neurotecnologias não servem apenas como uma ferramenta para auxiliar na reabilitação 

neuropsicológica, por exemplo no déficit cognitivo como dificuldade no processamento cognitivo, como 

antecipação, tomada de decisão e que podem causar restrições no desempenho físico e tático. 

As funções executivas estão entre os aspectos mais complexos da cognição e envolvem seleção de 

informações, integração de informações atuais previamente memorizadas, planejamento, monitoramento e 

flexibilidade cognitiva. E através das neurotecnologias podemos utilizar os jogos eletrônicos de estratégia e 

equipamentos psicofisiológicos como um meio para a reabilitação neuropsicológica durante o 

treino/exercício para o aprimoramento das funções executivas com uma metodologia intervenção que 

motiva a pessoa. 
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HIDROCEFALIAS NA INFÂNCIA 

 

Charles Kondageski, MSC 

Neurocirurgião do Hospital Infantil Joana de Gusmão e Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

 

 

As hidrocefalias se constituem em uma desordem no equilíbrio entre a produção e a absorção de 

líquor, ocasionando acúmulo, dilatação e, frequentemente, aumento da pressão intracraniana nos pacientes 

acometidos. Entre 2 e 3 por 1000 nascidos vivos são acometidos anualmente. As hidrocefalias podem 

ocasionar sintomas pouco perceptíveis nos casos mais leves, mas, via de regra, incorrem em danos cerebrais 

que podem causar sérias limitações funcionais, neurológicas, incluindo deficiência mental profunda. O 

diagnóstico se faz através de sintomas clínicos, que nos lactentes se manifesta inicialmente por macrocrania, 

recusa alimentar e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Nas crianças maiores de 1 ano de idade, os 

sintomas podem incluir cefaléia, vômitos, alterações visuais, problemas motores e dificuldade escolar. Outros 

sintomas incluem convulsões, distúrbios endocrinológicos e comportamentais. Exames complementares 

estão indicados para complementar o diagnóstico e auxiliar no planejamento terapêutico. Três modalidades 

de exames são comumente utilizados e se complementam entre si: ultrassonografia transfontanelar, 

tomografia axial computadorizada do crânio e ressonância nuclear magnética do encéfalo. Estes exames 

ajudam o cirurgião a definir o tipo de hidrocefalia, se comunicante ou obstrutiva. O tratamento é 

essencialmente cirúrgico, sendo muito importante o reconhecimento precoce para se minimizar seqüelas, 

porém existem casos compensados que não se beneficiam de cirurgias. As cirurgias mais freqüentemente 

empregadas são as derivações liquóricas, notadamente as derivações ventrículo peritoneais, que aliviam a 

pressão intra-craniana ao desviar o líquor à cavidade peritoneal. Elas estão indicadas para os casos de 

hidrocefalias comunicantes. 

 

Outra técnica disponível, indicada para as hidrocefalias obstrutivas, é a endoscopia ventricular, onde 

não são necessários os implantes de válvulas. Quando diagnosticadas precocemente e manejadas 

apropriadamente, as hidrocefalia leves e moderadas tendem a cursar com um bom prognóstico funcional. 
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SÍNDROME DE DOWN 

 

Geciely M. Fogaça de Almeida 

Doutorado em Pediatria e Saúde da Criança pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 

Professora – UDESC e FACVEST 

 

 

A síndrome de Down (SD) é uma das alterações genéticas mais comuns nos seres humanos, sendo 

provavelmente um distúrbio enzimático múltiplo. Cerca de 95% das crianças nascidas com SD têm 47 

cromossomos (um a mais do que o normal), ou seja, em vez de duas cópias do cromossomo 21, elas têm três. 

Por isso, a SD também é conhecida por trissomia do 21 (80-90% dos casos). Outros tipos de alteração 

cromossômica podem ocorrer, como translocação (5-10% dos casos), quando parte do cromossomo 21 se 

liga a outros; e mosaicismo (2-5%), que ocorre pela trissomia de algumas células do corpo. 

 

A frequência estimada média é de 1 para cada 600 nascimentos vivos, aumentando com o avanço da 

idade dos pais, especialmente da mãe. Até os 30 anos de idade, o risco de uma mulher dar à luz a um bebê 

com SD é menor que 1 para 800. O risco aumenta para 1 em cada 100 aos 40 anos de idade, para 1 em cada 

32 aos 45 anos e para 1 em cada 12 aos 49 anos de idade. Acredita-se que o risco aumente porque, ao nascer, 

a mulher carrega todos os óvulos potenciais que produzirá. Por isso, quanto mais idade, maior o tempo de 

exposição a agentes ambientais (viroses, radiação) e aos produtos químicos que podem danificar os 

cromossomos ou interferir no processo da meiose (divisão celular). Esse ponto é apoiado pelo fato do risco 

de outras anomalias cromossômicas também aumentar em proporção ao envelhecimento da mãe. 

 

Os aspectos característicos de recém-nascidos com a síndrome de Down são: baixa estatura, 

hipotonicidade, hiporreflexia, hiperextensibilidade articular (tendência a luxação atlanto-axial), 

hipogonadismo sexual, excesso de pele atrás do pescoço, achatamento nasal e maxilar, língua protusa, mãos 

e pescoço curtos, fissuras palpebrais em declive, aurículas anômalas, displasia pélvica, displasia da falange 

média do 5o dedo, rugas simianas e estrabismo, sendo que nem todos estarão necessariamente presentes 

em 100% dos casos. 

 

A pele pode tornar-se seca e escamosa com o avançar da idade. Comprometimentos frequentemente 

associados incluem déficit auditivo e anomalias cardíacas congênitas (presentes em 40% dos casos). São mais 

suscetíveis à leucemia e às infecções respiratórias. 

 

Sob os aspectos neuropatológicos, pode-se encontrar atrofia cerebral, particularmente nos lobos 

frontais e no giro temporal superior, alterações neurofibrilares e placas neuríticas (semelhantes às 

encontradas na síndrome de Alzheimer) especialmente acima dos 40 anos. 

 

O aspecto somático do portador de síndrome de Down é bem típico e a simples inspeção do indivíduo 

permite o diagnóstico. Porém, esse diagnóstico pode ser confirmado através de subsídios fornecidos pelo 

exame de cariótipo. É útil e importante a detecção da síndrome durante a vida intra-uterina, o que pode ser 

feito através da técnica de amniocentese (colheita do líquido amniótico para detectar defeitos genéticos). 

 

Em vista das complicações clínicas, tem a expectativa de vida menor (a maior parte morre nos 
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primórdios da vida adulta, porém alguns pacientes podem atingir a quinta década da vida). As principais 

causas da morte são as pneumopatias e as cardiopatias congênitas. 

 

Sob o aspecto motor, há uma diferença entre o período de realizações de atividades motoras nas 

crianças com síndrome de Down, como por exemplo nas habilidades de sentar (6 meses para crianças sem 

SD e 09 meses para crianças com SD), engatinhar (10 meses para crianças sem SD e 14 meses para crianças 

com SD) e andar (12 meses para crianças sem SD e 20 meses para crianças com SD). Um controle motor 

adequado promove a exploração do ambiente a partir de experiências concretas, as quais subsidiarão o 

desenvolvimento intelectual da criança. 

 

A síndrome de Down representa uma das causas mais comuns de deficiência mental moderada e 

grave. Os aspectos neuropsicológicos devem ser avaliados e considerados pela equipe multiprofissional que 

atende essa parcela da população. Frequentemente os profissionais se deparam com a dúvida: “qual o nível 

cognitivo desse paciente”? 

 

A interação entre profissionais da área da saúde e da educação é fundamental para o atendimento 

global desses indivíduos, através da análise do perfil biopsicossocial, dos aspectos clínicos, motores, 

cognitivos, pedagógicos e comportamentais, analisando seu desempenho e participação em diferentes 

ambientes sociais. A utilização de questionários e avaliação sistemática contribui para a elaboração de 

objetivos de tratamento e determinação do prognóstico individual de cada paciente. Os profissionais devem 

estar constantemente em contato e preferencialmente estabelecendo metas conjuntas, contribuindo assim, 

verdadeiramente, para o bom desenvolvimento e qualidade de vida dos indivíduos com SD. 

 

Apesar das características próprias da síndrome, o quanto elas efetivamente influenciarão no 

desenvolvimento do indivíduo, dependerá não apenas da severidade, mas também do ambiente em que é 

criado. Uma intervenção incluindo educação inclusiva e estimulação adequada pode melhorar 

expressivamente o desempenho intelectual e motor dessas crianças. Além disso, a nossa forma de 

pensamento poderia ser pautada pela citação de Stratford (1997, p.69): “Talvez devêssemos aprender algo 

sobre as relações humanas com as crianças com SD (...) é preciso que sejamos realistas o suficiente para 

reconhecer que o mundo de hoje não foi feito para acomodar a inocência delas”. 
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COGNIÇÃO SOCIAL 

 

Fernanda Speggiorin Pereira Alarcão, DRA - UNIFESP 

 

 

Cognição social diz respeito as operações mentais questão por trás das interações sociais e que 

incluem a habilidade humana de perceber as intenções e disposições dos outros. Esta função se situa na 

intersecção de várias áreas – perceptiva, cognitiva, social, emocional, e desenvolvimento da personalidade. 

A cognição social concentra-se, de maneira geral, na capacidade de reconhecimento de afeto (reconhecer 

emoçôes faciais) e nas habilidades teoria da mente. A expressão "Teoria da mente" (ToM) deriva de um 

prestigiado artigo publicado na década de setenta por um primatologista e um psicólogo, Premack e 

Woodruff, cujo título questionava se, a exemplo dos seres humanos, os chimpanzés também teriam uma 

"Teoria da mente". Teoria da mente pode ser compreendida como a habilidade de representar os estados 

mentais e de fazer inferências acerca das intenções dos outros. As funçôes de cognição social preservadas 

possibilitam a inferência automática de estados mentais e permite um processamento rápido das 

informações oriundas do ambiente social; assim é possível aprender as regras do jogo social e otimizar o 

convívio com outros seres humanos. Esta capacidade de entender ações alheias configura-se não através de 

uma simples leitura de movimentos corporais, mas de ações intencionais, a partir da atribuição a terceiros 

de atitudes proposicionais, isto é, crenças, desejos, pensamentos e intenções, dirigindo o comportamento e 

tornando-o previsível. "Cegueira mental" é um termo relacionado ao conceito de cognição social 

geralmenteusadoparadescreverosdéficitsapresentadosporindivíduosautistasnacapacidade de inferir ou 

atribuir estados mentais a terceiros, comprometendo sua capacidade de interagir socialmente. Segundo 

vários pesquisadores a falha essencial no autismo é a incapacidade de atribuir aos outros indivíduos 

sentimentos e pontos de vista diferentes do seu próprio, o que explicaria as evidentes alteraçôes nos 

relacionamentos sociais compreensão e utilização da mímica, gestualidade e fala (processamento da 

comunicação não-verbal). 
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Controle inibitório em pré-adolescentes e adolescentes: avaliação através de tarefa Go/No-Go 

 

Alice Rodrigues Willhelm¹; Keitiline Ramos Viacava¹; Gibson Juliano Weydmann¹; Arthur Weinmann Tietze¹; 

João Carlos Centurion Rodrigues Cabral¹; Rosa Maria Martins de Almeida¹. 

 

¹ Universidade Federal do Rio Grande Sul 

 

A adolescência e pré-adolescência são caracterizadas pelo início da maturação através da puberdade por 

cerca dos 10 anos, durante o qual as crianças passam por rápido crescimento físico e desenvolvimento 

cerebral. A competência do controle de impulsos está relacionada à área pré-frontal do cérebro e esta é a 

última área a se desenvolver do sistema nervoso. Esse período também é demarcado atos impulsivos e 

ausência do controle inibitório. O objetivo da pesquisa foi avaliar o controle inibitório em jovens de 10 a 16 

anos de ambos os sexos. Foram avaliados 14 sujeitos escolas privadas de Porto Alegre. Os responsáveis 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi aplicada uma tarefa go/no-go, desenvolvida 

com base no estudo de Eigsti, et. al. (2006). O teste consiste em um software, no qual o indivíduo deve 

responder toda a vez que ver um estímulo específico. Isto permite a avaliação erros de omissão e comissão. 

O instrumento foi desenvolvido para a avaliação do controle inibitório. Os dados foram analisados 

utilizando-se o programa SPSS 18.0. As comparações entre grupos foram feitas por ANOVA, considerando 

como significativo todo resultado com p<0,05. Foram comparados 3 grupos: de 10 a 12 anos; 13 e 14 anos; 

15 e 16 anos. Foram encontradas diferenças significativas entre a faixa etária de 10 a 12 anos com os demais 

grupos, sendo esse primeiro grupo que cometeu mais erros de comissão e omissão. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos de 13 e 14 anos com de 15 e 16 anos. Isso sugere que há aumento 

no controle inibitório após a puberdade. Com a entrada na adolescência, há mais exigências do meio escolar 

e dos pais para que haja maior controle em inibir impulsos. Há também amadurecimento do córtex pré-

frontal, tornando os jovens mais capazes em controlar os impulsos. 
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A neuropsicologia de crianças gêmeas e seus cuidadores: dados preliminares 
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2. Psicóloga graduada pela UFSC.  

Hospital Universitário – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

 

As pesquisas envolvendo gemelares são importantes, permitindo investigar a contribuição diferencial dos 

fatores genéticos e ambientais no desenvolvimento e comportamento humano. Objetivos: Verificar 

aspectos neuropsicológicos de crianças gêmeas, incluindo Quociente Intelectual - QI geral entre pares de 

gemelares, QI verbal e de execução da amostra; investigar aspectos interpessoais entre pares de gemelares; 

verificar alterações neuropsicológicas auto-relatadas em indivíduos cuidadores de crianças gêmeas. 

Métodos: Avaliar 10 indivíduos gemelares entre 07 e 12 anos, nascidos hígidos de ambos sexos, uni e 

bivitelinos, alfabetizados, sem uso de psicotrópicos, no Hospital Universitário-UFSC.Aplicou-se nos gêmeos 

a Escala de Inteligência de Wechsler para crianças (WISC-III) e questionário estruturado acerca de aspectos 

emocionais referentes a condição de gemelar; e nos cuidadores, o Inventário de Alterações 

Neuropsicológicas–SZC. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos-UFSC. 

Resultados e Discussão: 

 

Observou-se valores de média de 120 e desvio padrão de 19,16, considerando o QI geral (WISC), obtendo 

classificação entre médio superior e superior. Todos univitelinos estiveram na mesma classificação 

intelectual que seus irmãos, diferentemente dos bivitelinos. A maioria (7/10) dos sujeitos apresentaram QI 

verbal superior ao de execução. Predomínio de destros. Acerca dos sentimentos do gemelar na ausência do 

irmão gêmeo, as respostas mais freqüentes foi “Sozinho“(6/10), seguida de “Infeliz“ e “Calmo“(3/10), sendo 

que sua relação subjetiva com seu gemelar não apresenta distinção se comparados aos gêmeos univitelinos 

e bivitelinos. Nas alterações neuropsicológicas auto-relatadas de cuidadores dos gemelares, constatou-se 

que o domínio com escore menor e pior desempenho foi de memória recente e da escrita, podendo 

relacionar-se a carga dos cuidados entre outras atribuições. Conclusão: Constata-se bom desempenho e 

equilíbrio cognitivo na classificação entre gemelares (bivitelinos/dizigóticos e univitelinos/ monozigóticos). 

Gêmeos idênticos/ monocoriônicos geralmente apresentam maiores semelhanças psicológicas, além de 

relevantes sentimentos de solidão na ausência do irmão gemelar.Nos cuidadores, destaca-se a percepção 

de alterações nas funções de memória recente e escrita. 

 

Palavras-chave: Gêmeos, criança, Neuropsicologia, cuidador, genética, ambiente,emoção 
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A linguagem escrita na Demência Frontotemporal: um estudo de caso 

 

Daniel De Martino Ucedo; Profa. e Dra. Ana Paula de Oliveira Santana 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Introdução: A World Health Organization (2012), indica a demência frontotemporal (DFT) como 

a quarta demência frequente no mundo. Sua etiologia, em sua maioria, é idiopática podendo 

ocorrer no período pré-senil ou senil. Entre as alterações encontradas, as que mais se destacam, 

são as alterações de personalidade e de linguagem (MURDOCH, 2012). A linguagem do sujeito 

com DFT é caracterizado por alterações pragmático-discursivas, redução do output verbal, 

como, também, palilalia, ecolalia, mutismo e amimia (CAIXETA, 2010). A literatura apresenta 

poucas discussões sobre a linguagem escrita nesse tipo de demência. Afinal, como se apresenta 

a escrita na evolução da doença? Haveria diferenças entre a escrita e o desenho, considerando 

que são processos diferenciados? Objetivo: Analisar a produção escrita de um sujeito com 

demência frontotemporal. Metodologia: Um estudo de caso, qualitativo e longitudinal, de um 

sujeito com diagnóstico de DFT em atendimento fonoaudiológico, pelo período de um ano. Os 

dados foram transcritos e analisados a partir de uma perspectiva da neurolinguística 

enunciativo-discursiva (COUDRY,1986). Resultado: A análise dos dados aponta tanto para uma 

dissolução do desenho quanto da produção escrita. Discussão: Na demência frontotemporal, 

embora a escrita esteja mais preservada no início, o declínio da linguagem ocorre tanto na 

linguagem verbal como não verbal. Em um primeiro momento poderia-se até supor que o 

desenho estaria intacto, e que este poderia ser um processo alternativo de significação a ser 

utilizado nas interações do sujeito. Contudo, como o desenho é uma tradução intersemiótica da 

linguagem verbal e, portanto, requer a integridade da practognosia do sujeito, há também uma 

dissolução. A partir do que foi discutido vemos a importância de uma análise mais detalhada da 

linguagem escrita na DFT. Desta forma, esse estudo pretende colaborar com a literatura na área 

de neuropsicologia a partir do momento que detalha os déficits de linguagem escrita na 

demência frontotemporal. 
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Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor na infância e intervenção precoce 

 

 

Clarissa Venturieri (c.venturieri@gmail.com); Ingrid Kuhnen Coelho 

(ingrid.kuhnen@gmail.com); 

Natália Lorenzetti da Rocha (natalialorenzettirocha@gmail.com); 

Rachel Schlindwein-Zanini (rachelsz@floripa.com.br). Hospital Universitário – Universidade 

Federal de Santa Catarina 

 

O desenvolvimento humano infantil envolve uma sucessão de etapas conduzidas pela aquisição 

de funções cognitivas, comportamentais e físicas. Através do conhecimento desses marcos 

neuropsicomotores, é possível identificar precocemente problemas de desenvolvimento e 

iniciar intervenções profiláticas visando minimizar possíveis efeitos do atraso nas áreas de 

desenvolvimento, podendo repercutir no contexto de saúde mental e física. A detecção precoce 

de prejuízos no Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) pode supor alterações 

neuropsicológicas e assim nortear estimulação cognitiva precoce, minimizando efeitos de 

possíveis seqüelas. OBJETIVO: Verificar marcos do DNPM de criança com 4 anos, até então 

considerada hígida e fornecer informações acerca do desdobramento deste procedimento. 

METODOLOGIA: Relato de caso clínico de paciente sexo masculino, 4 anos, não alfabetizado, 

utilizando, entre outros instrumentos, o Teste de Triagem de desenvolvimento de Denver 

(DDST), que consiste no rastreamento de atrasos no desenvolvimento infantil mais utilizado no 

Brasil e praticado internacionalmente também. Este instrumento busca investigar brevemente 

o comportamento social e pessoal, linguagem e habilidades motoras preconizadas como 

características do desenvolvimento em crianças de 0 a 6 anos de idade. DISCUSSÃO E 

RESULTADOS: O paciente, inicialmente considerado hígido, apresentou desempenho sugestivo 

de atraso na área motora-adaptativa (30m) e linguagem, despertando a necessidade de maiores 

investigações clínicas, levando a suspeita de síndrome genética e a indicação de estimulação 

cognitiva e fisioterapia. Observou-se que a investigação e identificação de marcadores 

contribuem na detecção de distúrbios relacionados ao DNPM, como deficiência mental, 

autismo, síndromes genéticas, doenças desmielinizantes e atraso global de desenvolvimento 

psicomotor. Destaca-se a importância de aspectos, como genéticos, motores, de linguagem, 

cognição; ambientais; metabólicos, nutricionais, sociais; e psicoemocionais na condição de 

saúde mental do indivíduo, repercutindo em seu DNPM, e vice-versa. CONCLUSÃO: Estratégias 

de investigação neuropsicológica e intervenção precoce frente a atrasos no DNPM são válidas, 

colaborando no diagnóstico e conduta clínica adequada, estimulando o desenvolvimento sadio 

da criança. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Neuropsicomotor, atraso, estimulação cognitiva, Teste de 

Triagem de Desenvolvimento de Denver. 
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Análise dos índices psicofisiológicos da variabilidade da frequência cardíaca (vfc) – estudo de 

caso 

 

Aline Battisti Archer Gustavo Klauberg Pereira 
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O objetivo desse trabalho é apresentar os índices de variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 

nas atividades do software ProA, que envolvem atenção seletiva, memória de trabalho, 

habilidade visuo-espacial e habilidade aritmética. Para tanto, o estudo contou com um 

estudante de 21 anos, o qual foi submetido a medição da VFC em três situações distintas: a) 

linha basal, ou seja, momento anterior à bateria do ProA; b) bateria de jogos de Atenção Seletiva, 

Memória de Trabalho, Habilidade Visuo-Espacial e Habilidade Aritmética; c) momento posterior 

à bateria do ProA. Os instrumentos utilizados foram: cinta transmissora Polar, o software 

SoftVFC, que monitora a VFC e o programa Kubios HRV, que possibilitou a análise dos indicadores 

da VFC por meio de valores brutos e gráficos. De todos os domínios mensurados, foi percebida 

a necessidade de intervir de forma pontual sobre a de Memória de Trabalho. Poder-se-ia 

desenvolver essa habilidade por meio de estimulação da área do córtex pré-frontal. Este fato 

não impede que haja intervenção nos outros domínios analisados com o intuito de promover a 

manutenção de sua qualidade e otimizá-lo. É importante que seja produzido conhecimento na 

área, pois à medida que o profissional realiza análise dos índices da VFC dos seus pacientes, é 

possível que sejam mapeadas as condições e os aspectos que influenciam nas suas habilidades 

e que sejam derivadas intervenções profissionais de excelência. 

 

Palavras-chaves: VFC. ProA. Memória de Trabalho. 
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Intervenção utilizando jogos cognitivos em pequenos grupos: contribuições à atenção seletiva 

 

Daniela Karine Ramos (Universidade Federal de Santa Catarina) dadaniela@gmail.com Denise 

Silvestrin (Universidade Federal de Santa Catarina) denise.silvestrin@gmail.com Maiara Lopes 

da Luz (Universidade Federal de Santa Catarina) maiaralopesluz@gmail.com Natália Lorenzetti 

da Rocha (UniversidadeFederal de Santa Catarina) natalialorenzettirocha@gmail.com 

 

Os jogos cognitivos envolvem um conjunto de jogos variados que trabalham aspectos da 

cognição humana, ao mesmo tempo, em que propõe a intersecção entre os conceitos de jogos, 

diversão e cognição, para o aprimoramento das funções executivas e cognitivas. A atenção é o 

principal aspecto focado nesse trabalho, uma vez que é fundamental ao processo de 

aprendizagem e por ser queixa recorrente entre pais e professores nas escolas. OBJETIVO: 

Discutir as contribuições de uma proposta de intervenção junto a crianças com queixas 

relacionadas à atenção, utilizando jogos, que exercitam as habilidades cognitivas, apontado as 

melhorias em relação à atenção seletiva. METODOLOGIA: O estudo tem abordagem qualitativa 

e pauta-se, principalmente, na observação participante, no formulário de registro das 

observações com base em categorias comportamentais e aplicação do Teste de Atenção 

Concentrada D2. As intervenções são realizadas no contraturno do Colégio de Aplicação da 

UFSC, semanalmente, com grupos de até 3 crianças, utilizando jogos cognitivos como Torre de 

Hanói, Enlace e Quatro em Linha, e observando procedimentos previamente definidos e 

inspirados na estrutura da sessão de terapia cognitiva, porém com foco na atenção. Participaram 

da intervenção 6 alunos com idade entre 7 e 11 anos.A análise foi realizada com base nas 

devolutivas construídas que abordavam a descrição das atividades desenvolvidas, as 

características das crianças participantes e os indicativos relacionados à melhoria da capacidade 

de atenção seletiva. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Os participantes, de modo geral, apresentaram 

melhoria na capacidade de manutenção da atenção, na sua qualidade e na manutenção da 

mesma. Constatou-se, ainda, um maior interesse pelos jogos cognitivos e melhores 

desempenhos na resolução dos desafios. Os participantes tornaram-se, ainda, mais aptos a se 

autoperceber como atentos ou desatentos. CONCLUSÃO: A intervenção com jogos cognitivos, 

frente a queixas de falta de atenção, torna-se relevante em um contexto no qual estar atento é 

primordial. 
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instrumentalização dos procedimentos de atenção básica à saúde 
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Este estudo tem por objetivo relatar os procedimentos de elaboração de um protocolo 

estruturado de avaliação psicológica e neuropsicológica em crianças e adolescentes, entre 7 e 

14 anos e 11 meses, como recurso de calibração de procedimentos de atenção básica à saúde, 

e encaminhamentos. Os objetivos específicos deste estudo são: elaborar e validar um protocolo 

de Avaliação Psicológica/Neuropsicológica que possa ser utilizado como procedimento de 

atenção à saúde para a população atendida; relacionar dados epidemiológicos e dados clínicos 

relevantes ao desenvolvimento do projeto e à validação do protocolo na Rede Municipal de 

Saúde e; oportunizar, quando for o caso, atendimento e suporte psicológico às 

crianças/adolescentes e seus respectivos cuidadores no Serviço de Atenção Psicológica da UFSC. 

Os procedimentos do protocolo são distribuídos em um fluxo de atendimentos com: 

acolhimento e mapeamento da demanda/queixa com a utilização de um roteiro de atendimento 

clínico previamente organizado (AT1); realização de exames psicológico/neuropsicológicos, 

visando rastrear indicadores clínicos da queixa qualificada. Para esta etapa serão utilizados 

instrumentos padronizados e reconhecidos pela comunidade científica e, também, escalas 

psicológicas em processo de estudo e validação (AT2) e; devolutiva e, se for o caso, 

encaminhamento da criança/adolescente e seus cuidadores para realização de atendimento 

psicológico/psicoterapêutico no Serviço de Atenção Psicológica da UFSC (AT3). Além da 

utilização do protocolo como recurso de calibragem das ferramentas de avaliação do público-

alvo foram previstas duas ações de suporte, a sistematização dos dados epidemiológicos e dados 

clínicos visando associar defechos e indicadores de saúde caracterizados, e a avaliação 

neuropsicológica complementar, psicodiagnóstico /atendimento psicoterapêutico às 

crianças/adolescentes e seus respectivos cuidadores. O resultado esperado de elaboração e 

validação do protocolo é que o recurso possa efetivamente oferecer maior precisão aos 

processos de avaliação atenção básica à saúde do público-alvo, e que o estudo possa fomentar 

novos estudos e validações de instrumentos para demandas similares. 

 

Palavras-chave: Protocolo de avaliação Psicológica/Neuropsicológica, Atenção Básica, 

Indicadores epidemiológicos de saúde, Fluxo de atendimentos. 
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O processo de hospitalização infantil interfere em diversos aspectos do desenvolvimento, 

inclusive no sono. Os distúrbios do sono (DS) são frequentes na infância e podem influenciar no 

comportamento, aprendizagem, desempenho escolar e no relacionamento familiar da criança, 

sendo importante seu reconhecimento para o adequado manejo clínico do paciente. Objetivo: 

Comparar as características do sono em crianças hospitalizadas e não-hospitalizadas. Método: 

Foram avaliadas 14 crianças de 3 meses a 3 anos de idade (X=1,7/ DP=0,9), sendo 7 no Grupo de 

Estudo – GE (hospitalizadas) e 7 do Grupo Controle - GC (não hospitalizadas), pareadas por sexo, 

idade e nível socioeconômico. As características do sono foram avaliadas pelos pais, através do 

“Brief Infant Sleep Questionnaire – BISQ”, desenvolvido por Sadeh (2004) e traduzido para o 

português brasileiro por Nunes e colaboradores (2012). Resultados e discussão: Participaram do 

estudo 10 meninas e 4 meninos, com dados de nascimento e desenvolvimento considerados 

normais. No grupo de crianças hospitalizadas, 6 dormem na cama dos pais e 1 em berço no 

quarto dos pais, sugerindo prejuízos nos hábitos de sono, pois estudos mostram que o co-leito 

aumenta a prevalência de DS. Uma das hipóteses é que os pais sentem-se mais seguros de 

observar essas crianças que são frequentemente hospitalizadas. Ainda no GE, 5 crianças 

acordam de 1 a 3 vezes/noite (X=2,4/DP=0,8), sendo que 4 permanecem acordadas por 30 

minutos ou mais, podendo interferir na rotina de sono dos outros membros da família. As 

crianças do GE tendem a dormir mais tarde (GE=22h/GC=21h). No grupo controle, apenas 2 

crianças dormem na cama dos pais e 3 acordam de 1 a 3 vezes/noite (X=1,5/DP=0,7), mas 

nenhuma permanece acordada por mais de 30 minutos. Conclusão: Crianças hospitalizadas 

tendem a apresentar sinais precoces de distúrbios do sono, reforçados por hábitos incorretos e 

má higiene do sono. 
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O abuso de álcool, uma das substancias mais consumidas mundialmente, é um problema de 

saúde pública, que acarreta danos emocionais/sociais, ocupacionais e prejuízos cognitivos, como 

os relacionados a Síndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK), devido a deficiência de 

tiamina/vitamina B1 provocada pelo abuso crônico do álcool. Objetivos: Verificar aspectos 

neuropsicológicos decorrentes do abuso de álcool em pacientes diagnosticados com SWK no 

Hospital Universitário-UFSC. Método: Pesquisa transversal na qual serão verificados aspectos 

neuropsicológicos de pacientes com SWK, utilizando a Escala de Inteligência Wechsler para 

adultos (WAIS-III). Para fins estatísticos, o critério adotado foi de freqüência relativa. Estudo 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos–UFSC. Resultados: Realizou-se 

avaliação neuropsicológica em cinco pacientes internados em hospital geral, ambos sexos, entre 

42 e 65 anos (média 54,2 e desvio padrão de 8,64), sendo apenas um com ensino superior e 

demais com nível de escolaridade abaixo de 2o grau completo. Os prejuízos cognitivos mais 

freqüentes ocorreram nas funções referentes a orientação temporal espacial, atenção/memória 

e fluência verbal (quatro pacientes; 0,8); cálculo mental e raciocínio/julgamento (0,6); ordem 

escrita e decodificação visual (0,4). Ao todo, foram avaliadas doze funções cognitivas. Nestas, 

um paciente apresentou déficits em nove funções, um paciente em seis, um em cinco, e dois 

pacientes mostraram déficits em 3 funções.Considerações finais:A SWK afeta o SNC e periférico, 

acometendo, geralmente, indivíduos etilistas crônicos, caracterizando-se, freqüentemente, pelo 

prejuízo em diversas funções cognitivas, como aprendizagem, memória, promovendo confusão 

mental, oftalmoplegia e déficit motor. Considerando dados desta amostra, acredita-se que a 

escolaridade é importante no processamento neuropsicológico, logo, de modo geral, quanto 

maior o número de anos estudados, há expectativa de melhor performance na testagem 

cognitiva. Assim, verifica-se que os resultados aqui encontrados na avaliação neuropsicológica 

dos pacientes, corroboram com a literatura sobre o assunto. O etilismo é um problema 

complexo, sendo importante sua investigação e planejamento de políticas públicas. 
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Investigação neuropsicológica no prejuízo em memória após Traumatismo craniencefálico: um 

estudo de caso 

 

Hiago Murilo de Melo1, Rachel Schlindwein-Zanini1 e Emílio Takase1. 

 

1Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

O traumatismo craniencefálico tem repercussões neurológicas, comportamentais, sociais, 

cognitivas e ocupacionais. O presente trabalho apresenta o caso do paciente M. de 39 anos de 

idade, sexo masculino, destro, primeiro grau incompleto, aposentado, que sofreu 

atropelamento em acidente automobilístico há onze anos e desde então relata prejuízos na 

memória, especialmente relacionados à formação de novas memórias de longo prazo, sendo 

que as prévias ao acidente continuam intactas. Refere traumatismo cranioencefálico em 

hemisfério direito ao chocar-se com o meio-fio quando atravessava a rua. OBJETIVO: Realizar 

ambulatorialmente investigação relacionada a queixas de prejuízo na memória de um indivíduo 

utilizando testes neuropsicológicos. METODOLOGIA: Estudo de caso clínico transversal. 

Utilização dos instrumentos: Inventário de Alterações Neuropsicológicas para Adultos-SZC, Teste 

de aprendizagem auditivo-verbal de Rey(RAVLT) e Bateria Computadorizada de Avaliação 

Cognitiva-ProA. DISCUSSÃO E RESULTADOS: A partir da aplicação do Inventário SZC, foi realizado 

um rastreio geral de possíveis alterações neuropsicológicas do paciente, em que os resultados 

apontam dificuldades de atenção seletiva, formação de memórias de longo prazo, planejamento 

e localização visuo-espacial. Estas informações vão ao encontro dos dados obtidos no ProA a 

medida que os escores nas tarefas relacionadas a atenção seletiva (-1,91), memória de trabalho 

(-1,47) e habilidade visuo-espacial (-1,98) se mostram negativos quando comparados a sujeitos 

com a mesma idade. Os resultados do teste RAVLT sugerem desempenho abaixo do esperado 

(A1=3 A2=4 A3=5 A4=6 A5=7), com prejuízo maior que -3dp, quando comparados a normativa 

(A1=6 A2=9 A3=10 A4=12 A5=12). O exame de EEG realizado não identificou compatibilidade 

com crises convulsivas. CONCLUSÃO: Percebe-se, no presente caso, relação entre os achados 

dos diferentes meios investigativos empregados acerca das funções cognitivas do paciente. A 

união de recursos investigatórios (entrevistas, testes neuropsicológicos com aplicação manual e 

informatizada, entre outros) e a compreensão da performance do paciente em congruência com 

quadro clínico e comportamental permitem melhor planejamento de condutas reabilitadoras. 
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A repetição no contexto da doença de Alzheimer: Um estudo de caso 

 

 

Jéssica Chagas Quintino 

 

Profa.Dra. Ana Paula de Oliveira Santana 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo que afeta funções cognitivas como 

memória, abstração, atenção, noção espacial e linguagem. Com relação à linguagem encontramos itens 

semiológicos como parafasia, anomia, agrafia, alexia, perseveração, dificuldades com as metáforas e 

inferências, repetição, entre outros. A repetição, embora quase sempre associada à questões mnêmicas, 

tem sido pouco discutida na literatura enquanto fenômeno neurolinguístico nas demências. Objetivo: 

Analisar o discurso de um sujeito diagnosticado com a doença de Alzheimer, com ênfase no fenômeno da 

repetição. Método: Pesquisa qualitativa por meio de estudo de caso, W. de 86 anos, com diagnóstico de DA 

há três anos. Os dados foram coletados a partir de 10 sessões de terapia fonoaudiológica realizada no 

período de um ano, privilegiando os episódios em que a repetição ocorria. Os episódios foram gravados, 

transcritos e analisados a partir da tipologia para repetição de Marcuschi (1992). Resultados: W. apresenta 

em seu discurso vários episódios de repetição tanto quando realiza fuga de tópico, como, para permanecer 

no mesmo tópico. As repetições para a fuga de tópico, que ocorrem, são feitas sempre que a paciente é 

colocada em situações de dificuldade, ou quando lhe faltam palavras. Quando permanece no mesmo tópico, 

W. faz uso de autorrepetições e heterorrepetições. Este tipo de repetição vai situando as informações novas 

em formas já preparadas, permitindo ao falante um tempo para pensar no que dirá em seguida, sem que 

perca o turno. Conclusão: Diante dos resultados obtidos pode ser visto que a repetição para W. parece ser 

um meio de mantê-la no discurso perante seus déficits linguísticos. A repetição, assim, aparece como forma 

de participação nas interações. 
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Desempenho neuropsicológico de paciente com Síndrome de Wernicke Korsakoff em fase pré e pós 

intervenção terapêutica: um estudo de caso. 

 

Gessyka Wanglon Veleda (Psicóloga residente no Hospital Universitário - Universidade Federal de Santa 

Catarina) 

 

Rachel Schlindwein – Zanini (Neuropsicóloga, DRA, Preceptora do Programa de Residência Multiprofissional 

no Hospital Universitário - UFSC) 

 

A Síndrome de Wernicke Korsakoff (SWK) relaciona-se a deficiência de tiamina (vitamina anti–neurítica). 

Objetivos: Verificar diferenças no desempenho das funções cognitivas entre os períodos pré e pós-

intervenção terapêutica de paciente com SWK. Materiais e Métodos: Pesquisa descritiva longitudinal, tipo 

estudo de caso clínico, realizada no Hospital Universitário -UFSC. Paciente do sexo masculino, 57 anos, 

3ºgrau (designer gráfico), viúvo, etilista, internado em dezembro/2013 quando diagnosticado com SWK. 

Utilizou-se Mini Exame do Estado Mental - MEEM, e Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos (WAIS), 

em etapa pré e pós tratamento com intervalo de 3 meses, período em que realizou-se estimulação cognitiva 

leve, reposição de vitamina B1/tiamina, psicoterapia, dieta vitamínica e administração de 

psicotópicos/neurolépticos (cloridrato de sertralina, quetiapina e haloperidol). Resultados e Discussões: No 

MEEM obteve a pontuação de 19/30, indicando comprometimento cognitivo de leve a moderado. Na 

reaplicação, mostrou melhora discreta passando para 20/30, mantendo-se em estado de 

comprometimento cognitivo leve. No WAIS,a testagem pré-tratamento revelou QI Estimado médio, 

enquanto o pós-tratamento identificou progressão importante no QI estimado(para médio superior). 

Funções que apresentaram melhora discreta foram a linguagem,vocabulário (médio para médio superior), 

flexibilidade mental e memória operacional (médio para médio superior); as funções que permaneceram 

inalteradas (sem progressão de perdas) foram a memória verbal tardia (déficit, -2,7dp), orientação (déficit), 

praxia construtiva e organização perceptual (médio); enquanto que as funções deficitárias com pioras 

discretas foram memória verbal recente, fluência verbal semântica (-3,3dp final, -2,2dp inicial) e fluência 

verbal fonética. A regressão na memória verbal, inesperada para idade, promove dificuldades na retenção 

e recuperação da informação, que associado ao comportamento delirante, prejudicam autonomia pós-alta. 

A TC (refere microangiopatia, leucoaraiose, atrofia cerebelar difusa moderada(alta para idade), lesão em 

tálamo e hipotálamo) e RM atual citam compatibilidade com SWK. Conclusão: Sugere-se estudos sobre 

Neuropsicologia e SWK com menos variáveis facilitando a caracterização da variável independente mais 

eficaz. A reposição de vitamina B1/tiamina, uso medicamentoso, psicoterapia, avaliação e reabilitação 

neuropsicológica) tem bons resultados em várias funções cognitivas, promovendo neuroproteção e redução 

de danos. 
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Intervenção psicológica/ neuropsicológica, uso de drogas e adesão ao tratamento em esclerose múltipla 

 

Andrea Rezende; Rachel Schlindwein – Zanini 
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença auto-imune progressiva desmielinizante, afetando a substância 

branca do SNC, promovendo danos psicológicos e a avaliação neuropsicológica crescentemente integra 

protocolos de avaliação de EM (Schlindwein-Zanini, 2012). O uso de drogas interfere física e 

psicologicamente na terapeutica da doença crônica, como EM. Burmann et al (1997) e Cox et al(1996) 

consideram o uso do álcool um fator associado à falta de adesão ao tratamento de doenças crônicas em 

geral. OBJETIVO: Avaliar funções cognitivas de paciente hospitalizada com EM resistente a adesão ao 

tratamento médico norteando intervenção psicológica visando aderencia. METODOLOGIA: Relato de caso 

com utilizaçao de Escala de Inteligência Wechsler para Adultos-WAIS, Inventário de Alterações 

Neuropsicológicas–SZC, Escala Expandida do Estado de Incapacidade de Kurtzke-EDSS e Escalas Beck, 

associando intervenção psicoterapêutica. RESULTADO E DISCUSSAO: Paciente destra, divorciada, graduada, 

funcionária pública aposentada.Filha informa que recebeu diagnóstico médico há 7 anos, quando “iniciou 

tratamento, mas ela não quis continuar e foi piorando"(sic). Histórico de uso rotineiro de substancias 

psicoativas (inclusive alucinógenas sintéticas) por 5 anos, seguido por períodos “de pânico”(sic) e oscilação 

do humor. Difícil relacionamento familiar, levando-a optar por morar em clínica de repouso recentemente. 

Uso de paroxetina. Observou-se desempenho médio superior em memória operacional, atenção e 

flexibilidade mental; desempenho normal/médio referente ao QI estimado, vocabulário, memória recente, 

praxia construtiva e organização perceptual, compreensão e abstração;e performance prejudicada em 

memória tardia, fluência verbal fonética e semântica. Escore 41 no rastreio de alterações neuropsicológica 

auto-relatadas; e 8,5 na EDSS. Sintomas ansiógenos moderados (13) e depressivos moderados/graves (25); 

fala lentificada; hemiparesia a direita. CONCLUSÃO: Destaca-se pior desempenho em memória verbal 

tardia, fluência verbal semântica e fonética, relacionadas a lobo frontotemporal e alterações límbicas. 

Manifestações psicopatológicas (incluindo   uso   de   drogas   ilícitas   associado   a   idéia   de 

invencibilidade,impulsividade e rebeldia) interferem no quadro cognitivo/comportamental e na adesão ao 

tratamento médico, necessitando de intervenção psicológica, que promove melhor aderência terapêutica. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Esclerose múltipla, neuropsicologia, saude mental, uso de drogas. 
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Intervenção utilizando jogos cognitivos em pequenos grupos: contribuições à atenção seletiva 

 

Daniela Karine Ramos–(Universidade Federal de Santa Catarina) dadaniela@gmail.com Denise Silvestrin- 

(Universidade Federal de Santa Catarina) denise.silvestrin@gmail.com Maiara Lopes da Luz- (Universidade 

Federal de Santa Catarina) maiaralopesluz@gmail.com Natália Lorenzetti da Rocha -(Universidade Federal 

de Santa Catarina) natalialorenzettirocha@gmail.com 

 

Os jogos cognitivos envolvem um conjunto de jogos variados que trabalham aspectos da cognição humana, 

ao mesmo tempo, em que propõe a intersecção entre os conceitos de jogos, diversão e cognição, para o 

aprimoramento das funções executivas e cognitivas. A atenção é o principal aspecto focado nesse trabalho, 

uma vez que é fundamental ao processo de aprendizagem e por ser queixa recorrente entre pais e 

professores nas escolas. OBJETIVO: Discutir as contribuições de uma proposta de intervenção junto a 

crianças com queixas relacionadas à atenção, utilizando jogos, que exercitam as habilidades cognitivas, 

apontado as melhorias em relação à atenção seletiva. METODOLOGIA:O estudo tem abordagem qualitativa 

e pauta-se, principalmente, na observação participante, no formulário de registro das observações com 

base em categorias comportamentais e aplicação do Teste de Atenção Concentrada D2. As intervenções 

são realizadas no contraturno do Colégio de Aplicação da UFSC, semanalmente, com grupos de até 3 

crianças, utilizando jogos cognitivos como Torre de Hanói, Enlace e Quatro em Linha, e observando 

procedimentos previamente definidos e inspirados na estrutura da sessão de terapia cognitiva, porém com 

foco na atenção. Participaram da intervenção 6 alunos com idade entre 7 e 11 anos.A análise foi realizada 

com base nas devolutivas construídas que abordavam a descrição das atividades desenvolvidas, as 

características das crianças participantes e os indicativos relacionados à melhoria da capacidade de atenção 

seletiva. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Os participantes, de modo geral, apresentaram melhoria na 

capacidade de manutenção da atenção, na sua qualidade e na manutenção da mesma. Constatou-se, ainda, 

um maior interesse pelos jogos cognitivos e melhores desempenhos na resolução dos desafios. Os 

participantes tornaram-se, ainda, mais aptos a se autoperceber como atentos ou desatentos. CONCLUSÃO: 

A intervenção com jogos cognitivos, frente a queixas de falta de atenção, torna-se relevante em um 

contexto no qual estar atento é primordial. 
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Alterações na variabilidade da frequência cardíaca durante a resolução de tarefas cognitivas sob pressão 

 

 

Hiago Murilo de Melo¹, Lucas Nascimento¹, Gabriela Farias de Camargo¹, Ingrid Maciel¹, Jaqueline 

 

Campiol¹ e Emílio Takase¹ ¹Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Com o aumento da exigência cognitiva à partir de tarefas diárias, surgem doença relacionadas ao estresse. 

A modulação do sistema nervoso autônomo (SNA) possui importante influência no processo de regulação 

homeostática do organismo, tornando importante a compreensão psicofisiológica do indivíduo sob 

condições aversivas. Dentre as principais técnicas de mensuração autonômica está a variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC). Os índices da VFC possuem características importantes para a compreensão do 

funcionamento cognitivo, por exemplo durante o tempo de reação e precisão de resposta. A ligação entre 

a mediação da regulação autonômica e do lobo pré frontal ocorre através 

 

de tarefas relacionadas às funções executivas, com ênfase na habilidade inibitória. Este experimento teve 

como objetivo mensurar o efeito da VFC na realização de tarefas cognitivas normais e sob pressão (através 

de estímulos sonoros, visuais e pelo tempo máximo de resolução). O experimento teve uma amostra com 

10 sujeitos, cada um resolveu quatro tarefas cognitivas: atenção seletiva, memória de trabalho, habilidade 

visuoespacial e habilidade aritmética, todas realizadas no software Bateria Computadorizada de Avaliação 

 

Cognitiva ProA  (www.proa.educacaocerebral.org) sob condições normais e sob pressão, e a VFC 

monitorada com a cinta Transmissora Wearlink da Polar através do software Biomind. O Teste t de Student 

de amostras pareadas foi utilizado para comparar a significância dos índices da VFC durante a atividade 

cognitiva em condição normal e sob pressão. Os dados sugerem uma diminuição significativa da VFC 

durante a atividade sob pressão a partir dos índices SD2 (48,65468) e SDNN (36,30759) quando comparados 

a atividade cognitiva realizada em condições normais (SD2 = 57,73 e SDNN = 42,66), ambos com p< 0,05. 

Sendo assim, o equilíbrio autônomico se mostra relevante para a realização do autocontrole durante a 

presença de estímulos aversivos, através da mediação entre SNA, córtex pré - frontal e habilidade inibitória, 

influenciando a performance cognitiva. 

 

Palavras - Chave: Processos Cognitivos, Psicofisiologia, Pressão, Sistema Nervoso Autônomo, VFC. 
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Efeito agudo de um protocolo de respiração na Variabilidade da frequência cardíaca 

 

Hiago Murilo de Melo¹ e Emílio Takase¹ 

 

¹Universidade Federal de Santa Catarina 

 

A utilização de técnicas de controle da respiração é utilizada há muito tempo em tradições médicas remotas 

vinculadas ao aumento da capacidade de enfrentamento durante situações aversivas. Esta técnica tem 

relação com a regulação homeostática do organismo, influenciando na modulação do sistema nervoso 

autônomo (SNA). Dentre as principais técnicas para a avaliação do SNA está a variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC), frequentemente utilizada pela sua praticidade não-invasiva, representando um bom 

marcador de alterações autonômicas quantitativas. A partir da falta de evidências experimentais sobre as 

bases psicofisiológicas a cerca da utilização de técnicas de respiração, realizamos o experimento com 30 

sujeitos saudáveis com idade média de 16,9 anos. Através da coleta de sua linha basal e a aplicação do 

protocolo de respiração controlada (6 respirações por minuto), durante uma sessão de 5 min., investigamos 

as alterações na VFC durante a atividade de respiração. Os dados da VFC foram registrados com a cinta 

Transmissora Wearlink da Polar através do software Biomind e analisados com o software Kubios. O Teste 

T de Student de amostras pareadas foi utilizado para comparar a sigfinicância dos índices da VFC antes e 

durante a atividade de respiração controlada. A partir da análise dos dados fornecidos pela VFC, nos 

domínios do tempo, frequência e não-linear, foram encontradas diferenças significativas entre a linha de 

base e condição experimental nos índices: LF, t (df = 29) = -18,02, p <0,001; SD1, t (df = 29) 

= -9,26, p<0,001; SD2, t (df = 29) = -13, 83, p<0,001 e D2, t (df = 29) = -5,45, p <0,001. Sendo assim, os 

resultados sugerem que mesmo a atividade de respiração controlada por um curto período de tempo tem 

efeito significativo na alteração dos índices da VFC, abrindo possibilidades no desenvolvimento de 

protocolos para a aprendizagem da autoregulação autonômica. 

 

Palavras-Chave: Psicologia Clínica, Psicofisiologia, Sistema Nervoso Autônomo, VFC, Respiração Controlada. 
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Velocidade de fala como estratégia linguística em idosos saudáveis 

 

Karoline Pimentel dos Santos – UFSC 

 

A redução da velocidade de fala tem sido tratada como fenômeno determinado pelo processo natural de 

envelhecimento (Menezes e Vicente (2007), bem como pode revelar estados patológicos em idosos acima 

de 60 anos (Martins e Andrade, 2008). Alguns autores, no entanto, acreditam que a velocidade de fala tem 

função discursiva na interação verbal. Segundo Bollela (2011), o aumento da velocidade pode indicar ênfase 

sobre o conteúdo e garantia de manutenção do turno. Cagliari (2012) observa que a diminuição de 

velocidade anuncia o momento futuro em que o enunciador enfatizará a informação que considera ser 

importante. No Brasil, poucas pesquisas dedicaram à linguagem de idosos saudáveis (Novaes e Santana, 

2009) e a maior parte delas considerou participantes de uma única região, desconsiderando o perfil-

heterogêneo linguístico e social do idoso (Torquato et.al, 2011). Objetivo: Avaliar a velocidade de fala na 

produção discursiva de idosos com perfil sócio demográfico heterogêneo, provenientes de diferentes 

capitais brasileiras. Metodologia: foram analisados discursos semiespontâneo, retirados do questionário 

temático do ALIB, de 16 idosos jovens (50-65), divididos por escolaridade (0-8 e acima de 15 anos), capital 

e sexo. Resultados: Verificou-se que há variação de velocidade entre idosos de diferentes capitais (DM= 

46.422 ms/p) e que a escolaridade é um fator determinante na velocidade de fala de idosos: idosos mais 

escolarizados exibiram menor velocidade (M=490.780ms/p) que idosos menos escolarizados (M= 434.636). 

Conclusão: Os resultados indicam que (a) o idoso é uma classe não homogênea, sendo o envelhecimento 

um dos aspectos componentes de seu perfil linguístico e social e (b) a diminuição da velocidade de fala pode 

não ser determinada apenas pelo processo de envelhecimento, mas também pela consciência 

metadiscursiva, como resultado do processo de escolarização, o que indica que a escolaridade é um fator a 

ser considerado na análise linguística desse perfil desses falantes. 
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Alterações cognitivas e funcionais em idosos por meio do espaço discursivo 

 

Lenemar Nascimento Pedroso (Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL) 

Maurício Eugênio Maliska (Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL) 

André Junqueira Xavier (Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL) 

 

 

Estima-se que, em 2020, o Brasil terá a sexta maior população idosa no mundo. Nesta perspectiva, 

considera-se importante analisar e discutir a temática do envelhecimento, do ponto de vista psicológico. 

Objetivo: Analisar o discurso dos idosos, em relação às suas possíveis alterações cognitivas e funcionais, que 

participaram do programa interventivo de estimulação e reabilitação neuropsicogeriátrico “Oficina da 

Lembrança”, mediado por computador e Internet. Metodologia: O material selecionado para o corpus desta 

análise foi constituído pelo discurso de 40 sujeitos, produzidos ao final de cada atividade, que passaram 

pelo programa, no ano de 2011, nos municípios de Florianópolis e Palhoça. A interpretação dos dados foi 

inspirada na Análise de Discurso, de linha Francesa, alicerçada por três domínios disciplinares, a Linguística, 

o Marxismo e a Psicanálise, focando nas contribuições de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Resultados e 

discussão: Por meio do discurso dos idosos, identificam-se algumas formações imaginárias a respeito do 

computador; explicitam-se reflexões a respeito das suas condições de produção; discorre-se sobre as 

formações discursivas e ideológicas, bem como da memória discursiva e o entremeio. Articula-se a esses 

conceitos alguns temas, como, por exemplo, inclusão digital, jogos, memória e convívio social. Analisam-se 

também as relações de poder entre o idoso e os familiares que se instalam quando o idoso passa a usar o 

computador. Conclusão: As alterações cognitivas funcionais evidenciadas, em favor dos idosos, não eram 

produzidas somente pela relação homem-máquina, mas possivelmente manifestadas pela relação homem-

discurso. Assim, utiliza-se a Análise de Discurso como possibilidade de captar alguns sentidos implícitos no 

discurso dos sujeitos, através da interpretação da linguagem. Este espaço discursivo, em que há produção 

e circulação dos discursos assemelham-se à técnica psicanalítica denominada de Associação Livre, 

desenvolvida por Sigmund Freud. Palavras-chave: Análise do Discurso. Idoso. Oficina da Lembrança. 

Reabilitação Cognitiva. 
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Doença de alzheimer e eventos de múltiplos letramentos 

 

Cynthia Colombi Zappelini (UFSC) 

Ana Paula de Oliveira Santana (UFSC) 

 

Com o envelhecimento da população brasileira há um aumento das doenças associadas ao envelhecimento, 

dentre elas a Doença de Alzheimer (DA). A DA é caracterizada principalmente por déficits de múltiplas 

funções cognitivas, comprometendo os aspectos funcional e social do sujeito, refletindo na qualidade de 

vida de seus portadores e familiares. Dentre as características de déficits cognitivos pode-se citar memória, 

pensamento, orientação, compreensão, linguagem, cálculo, capacidade de aprendizagem e pensamento 

abstrato. A linguagem é um processo complexo e elaborado, podendo as alterações referentes à DA 

ocorrerem em diferentes níveis: fonológicos, sintáticos, semânticos ou discursivos, podendo comprometer 

a linguagem oral e escrita. Há ainda poucos estudos qualitativos sobre a leitura e escrita e, principalmente, 

de eventos múltiplos de letramentos nesse contexto. O letramento busca resguardar os usos e práticas 

sociais de linguagem na escrita de diversas formas, abrangendo em contextos sociais diversos, numa 

perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural. Objetivo: analisar a capacidade de um sujeito com 

diagnóstico de DA integrar-se em eventos de letramentos digitais dos quais não participava, a partir da 

terapia fonoaudiológica baseada numa perspectiva discursiva. Metodologia: Este foi um estudo de caso com 

indivíduo idoso, do sexo feminino, 77 anos, com Diagnóstico de Doença de Alzheimer há 6 anos. Foram 

analisadas sessões de terapia fonoaudiológica de dois anos, e ainda, entrevistas realizadas com familiares. 

Resultados: Verificou-se a integração do sujeito com eventos de letramento digital, fazendo uso do 

computador com a mediação do terapeuta, para elaboração de textos de diversos gêneros, da internet para 

busca de novos conhecimentos e acesso ao facebook para sua interação social. Conclusões: Acredita-se que 

possibilitar o acesso do indivíduo com DA, em estágio inicial, a eventos múltiplos de letramento digital, 

promove a manutenção da reserva cognitiva e favorece suas práticas sociais e de linguagem. 
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O Brasil é um dos países que mais utiliza psicofármacos no tratamento de transtornos mentais infanto-

juvenis. Conforme a literatura, nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis (CAPSi), entre 50 e 80% 

dos sujeitos utilizam psicotrópicos, fato este que tende ao crescimento. A consulta psiquiátrica nos serviços 

de saúde mental ainda é a mais procurada por esta população. O objetivo deste estudo é descrever o perfil 

sociodemográfico e identificar os psicotrópicos mais utilizados no tratamento de crianças e adolescentes 

inseridos no CAPSi do município de Lages-SC. A amostra preliminar foi constituída por 134 prontuários de 

indivíduos avaliados pela equipe multiprofissional, analisados por meio de um formulário elaborado pelo 

pesquisador. Os resultados obtidos até o presente momento demonstraram que, dentre a amostra 

pesquisada, a maioria era do sexo masculino (72%), a média de idade era de 15,33 (Dp=11,5) e 47% 

encontravam-se na faixa entre 15 e 17anos. A maioria da amostra estava estudando (84%), sendo que 31% 

encontravam-se entre a 8ª série do Ensino Fundamental (EF) e o 1º ano do Ensino Médio (EM). O uso de 

psicotrópicos foi observado em 51% dos casos, sendo que os mais prescritos foram antipsicóticos (41%), 

antidepressivos (35%) e anticonvulsivantes (19%). Dentre os que utilizavam medicação, 40% estavam na 

faixa entre 16 e 17 anos, sendo 75% do sexo masculino, 77% estavam estudando, 44% estavam entre a 6ª 

série do EF e o 1º ano do EM. Pode-se concluir que, embora o tratamento medicamentoso ainda seja 

bastante prevalente, não são menosprezadas outras modalidade terapêuticas, vinculadas às diversas áreas, 

como a psicologia, o serviço social, a terapia ocupacional, dentre outros. Isso torna-se relevante quando 

percebemos o transtorno mental como um fenômeno multifatorial, o que demanda uma terapêutica ampla 

e diversificada. As intervenções não medicamentosas demonstram-se bastante eficazes no 

tratamento/reabilitação de crianças e adolescentes com transtorno mental grave. 

 

Palavras-chave: Psicofarmacologia, saúde mental, CAPSi, infância e adolescência. 
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Certas atividades físicas parecem contribuir para a geração de neurotransmissores e neurotrofinas, de 

forma equilibrada, no cérebro. Se essa geração for utilizada de maneira intencional e se houver certo nível 

de controle, poderia ser aplicada em contextos tais como: nas demências, quer seja de forma preventiva ou 

curativa, na aprendizagem, nas depressões, no tratamento de doenças mentais, etc. Mais ainda, 

considerando que o psiquismo possui uma base biológica na qual se ancora, e que o movimento tem uma 

relação direta com a organização psíquica, a utilização de certas atividades físicas,poderiam ajudar a 

equilibrar essa organização. Seria possível atingir estes dois objetivos? Num contexto de tratamento de 

portadores de transtornos mentais, poderíamos pensar na redução das drogas utilizadas? É isso que 

estamos tentando verificar neste trabalho. Objetivo - Verificar se a prática de atividades físicas adequadas 

pode contribuir para a redução ou a eliminação do uso de remédios no tratamento de portadores de doença 

mentais, através da geração intencional de neurotransmissores e neurotrofinas no cérebro e através de 

uma maior organização do psiquismo. Métodos – Pesquisa quantitativa-descritiva, na qual se fará um 

estudo de verificação de hipótese - método de abordagem hipotético-dedutivo. Como método de 

procedimento será utilizado o método experimental. Trata-se, ainda, de uma pesquisa aplicada, ou seja, 

“objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve 

verdades e interesses locais.” (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 51) Resultados – Pesquisa em andamento. 

Conclusões - O resultado da pesquisa bibliográfica realizada demonstra que a atividade física, combinando 

exercícios aeróbicos com exercícios onde há aprendizagem, pode ser uma alternativa à substituição ou 

redução do uso de remédios no tratamento de doenças mentais. Também há registros de aplicação de 

certas atividades na tentativa de organização do psiquismo. Uma pesquisa de campo, aplicando os 

conhecimentos aqui expostos, tentará demonstrar algumas das possibilidades destacadas e se justifica 

pelos aspectos sociais e econômicos envolvidos. 

 

 


