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Comissão  
Organizadora 

Comissão  
Científica 

 

Apresentação 
 

 
Organizadora 

o                Adriana Boschi Moreira 
                                               Andrea Regina Rezende 

Clarissa Venturieri 
Cristiane Khadur Denis 
Hiago Murilo de Melo 
   Ingrid Kuhnen Coelho 

           Rachel Schlindwein Zanini 
      

  
ComissãoCientífica 

Organizadora 
Comissão 

tífica 
 

Científica 
Emílio Takase 
Geciely M. Fogaça de Almeida 
Lúcia Sukis Claudino 
Katie Almondes 

Rachel Schlindwein Zanini 
Roberto Moraes Cruz 

Rosane Porto Seleme 
  Samantha Rocha 

 
 

Troféu Mente Brilhante (shiny mind)   
 

Homenagem concedida pelo Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – HU/UFSC a aqueles que 
contribuíram para o crescimento da Neuropsicologia catarinense. 

 
Zaira Aparecida Custódio (UFSC) - 2015 

Katie Almondes (UFPR) – 2015 
Luiz Paulo Queiroz (UFSC) – 2015 
Samantha Rocha (PUCPR) – 2015 

Rachel Schlindwein Zanini (UFSC) – 2015 
Rosane Porto Seleme Heinzen (UFSC) – 2014 

Neander Abreu (UFBA) & Leandro Malloy Diniz (UFMG) - 2014 
Roberto Cruz (UFSC) – 2011 
Emílio Takase (UFSC) - 2011 
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Mensagem de Presidente 
  

Atualmente, vivemos uma sociedade num ritmo de atividades que comprime nossa duração de 
sono e estende nossa vigília cada vez mais, dentro das 24 horas. São horários de trabalhos, 

horários de estudos, esquemas de aulas acadêmicas, exposição às redes sociais, lazer, dentre 
outros, favorecendo um modelo de funcionamento que traz em sua base o prejuízo crônico de 

nossa qualidade de vida. A caracterização dessa qualidade de vida como ruim advém do número 
de queixas de distúrbios de sono, transtornos de humor e transtornos 

neurológicos/neuropsicológicos em nossa população, que repercutem, principalmente, na 
cognição. 

  
Neste contexto, estão programados o III Congresso Sul Brasileiro de Cognição: Neuropsicologia e 

Sono e o I Simpósio de Neurociência do Sono, que realizar-se-á no Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis / Santa Catarina, Brasil. 

  
A realização conjunta destes eventos promove o debate no âmbito da pesquisa, ensino, avaliação 
e intervenção/reabilitação. A proposta dessa atualização científica é acadêmico-clínica inovadora e 
agregadora ao ter importantes entidades e grupos, como o “Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – 

Hospital Universitário / Universidade Federal de Santa Catarina”. Os temas multidisciplinares 
escolhidos a serem apresentados, tanto em conferencias como em trabalhos científicos, e a 

presença de palestrantes renomados de diferentes estados brasileiros, asseguram prósperos 
avanços. 

  
E Florianópolis, capital de Santa Catarina com 42 praias e berço da UFSC, acolhe este importante 

evento. 
  

“O barulho do mar sussurra sono, é a pré-estreia do Paraíso.” (Truman Capote) 
  

A Comissão Organizadora do III Congresso Sul Brasileiro de Cognição e I Simpósio de 
Neurociência do Sono aguarda vocês, em Florianópolis, uma ilha de sonhos ! 

 
 
 
Rachel Schlindwein – Zanini :                                                    
Presidente do III Congresso Sul Brasileiro de Cognição: 
Neuropsicologia e Sono. 
  
 
Cristiane Khadur Denis : 
Presidente do I Simpósio de Neurociência do Sono 
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PROGRAMAÇÃO 
 
 
 

DIA 25/junho/2015 
  

  
12:45h - Credenciamento 
Local: Auditório principal do Hospital Universitário/UFSC 
  
NEUROCIÊNCIA DO SONO: SONO E SEUS PRINCIPAIS TRANSTORNOS 
13H –ABERTURA 
  
13h -13:45h- Sono Normal 
Israel Silva Maia, DR (Secretaria Estadual de Saúde - SES) 
15min para perguntas 
  
14:00h-14:45h- Transtornos do Sono 
Cristiane Khadur Denis, DRA (Prefeitura Municipal de Florianópolis-SMS) 
15min para perguntas 
  
15:00h-15:30h- Intervalo – Coffe Break 
  
15:30-17:00 – Mesa Redonda : Apnéia do sono e cognição 
  
15:30-16:00- Pediatria, sono e neuropsicologia  
Geciely M F Almeida, DDA (PUCRS) 
16:00-16:30 -Aspectos cognitivos da Apnéia do Sono 
Cristiane Khadur Denis, DRA 
16:30h-17:00h- CPAP e cognição 
Israel Silva Maia, DR 
30 min para perguntas 
  
17:30-18:00 – Sono e Envelhecimento 
Juliane Felipe Ferrari, DRA (Prefeitura Municipal de Florianópolis - SMS) 
  
  

DIA 26/junho/2015 
  
08hmin às 9:00h – Mesa Redonda:  Cognição, metabolismo e sono 
Coordenadora: Adriana Boschi Moreira, MSc  (UFSC). 
A influência do sono sobre a cognição e o sistema endócrino 
Rosie Marie Linhares, DRA (UFSC) 
Nutrição e cognição 
Mara Sérgia Pacheco Honório Coelho, MSc (UFSC) 
  
09h às 10h – Palestra : Sono e Memória 
Lúcia Sukis Claudino, DRA (UFSC) 
Coordenadora: Rachel Schlindwein Zanini, DRA (UFSC) 
  
10h as 10h30min – intervalo - coffe break 
  
10:30h as 11:30 h –Palestra: Reabilitação Neuropsicológica 
Rachel Schlindwein Zanini, DRA (UFSC) 
Coordenadora: Andrea Rezende, MSC (Hospital das Forças Armadas/DF e UFSC) 
  
 
11:30 h às 12: 30h – Palestra:  Insônia e medicação 
Lúcia Sukis Claudino, DRA (UFSC) 
Coordenadora: Armanda Carla Brandão Rufino, Msc (UFSC) 
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12:30h às 14h - Almoço 
  
14:30 h às 15:30h – Palestra: Avaliação neuropsicológica na Hidrocefalia de Pressão Normal 
Samantha Rocha, MSc  (PUCPR e INC) 
Coordenadora:  Rosane Porto Seleme, DRA (UFSC)  
  
15:30h as 16:00h – Intervalo  e exposição de posters. 
  
16:30 h as 17:30h –  Mesa Redonda : Neuropsicologia, sono, cefaléia e Terapia Cognitivo 
Comportamental 
 
Coordenadora: Ana Maria Maykot Prates Michel,  MSc (UFSC)  
Cefaléia, sono e neuropsicologia 
Luiz Paulo de Queiroz, DR (UFSC) 
Terapia Cognitivo Comportamental: Manejo clínico 
Joselma Frutuoso, DRA (UFSC) 
  
17:30h as 18:30h - Mesa redonda: Neuroimagem, cognição e trabalho 
 
Coordenadora: Samantha Rocha, MSc  (PUCPR e INC) 
A cognição e a mobilização da inteligência para o trabalho. 
Fabrício Menegon, DR (UFSC) 
Ressonância Magnética de crânio na avaliação de demências 
Rafael Ferreira, Esp. (UFSC) 
  
 18:30h Divulgação dos trabalhos premiados/menção honrosa. 
             Homenagem “Mente Brilhante” ("Shining mind") 
  
21h Jantar por adesão - Vagas limitadas 
(reserva/confirmação de presença até dia 25/jun) 
  
Local: MAJESTIC PALACE HOTEL 
Restaurante Hotel Majestic Palace - Piso E  
Av. Beira Mar Norte, 2746. Centro. 
Florianópolis/ SC. CEP 88015 - 702     
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SUMÁRIO 

 

⋆RESUMOS EXPANDIDOS 

1. Transtornos do sono 
2. Nutrição e cognição 
3. A influência do sono sobre a cognição e o sistema endócrino 
4. Sono e memória & insônia e medicamentos 
5. Programa de reabilitação neuropsicológica do Núcleo de Neuropsicologia do 

Hospital Universitário/Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): Aspectos 
teóricos 

6. Hidrocefalia de pressão normal e cognição 
7. Aspectos cognitivos da apnéia do sono 
8. Ressonância magnética de crânio na avaliação de demências 
9. A neuroanatomia e o diagnóstico de afasias 

 

⋆RESUMOS – Posters 

1. Mapa Conceitual: proposta de intervenção para um processo psicoterápico com 
base nas contribuições da terapia cognitiva 

2. Características do sono em crianças pré-termo do sul do Brasil: dados 
preliminares. 

3. Teste de inteligência verbal (TIV): índices de precisão 
4. Evidências neuropsicológicas e eletrofisiológicas na reabilitação cognitiva em 

traumatismo cranioencefálico: um estudo de caso 
5. Relato de caso: narcolepsia na criança 
6. Repercussões psicológicas em familiares de usuários de álcool: uma proposta de 

pesquisa 
7. Estudo epidemiológico de pacientes com neoplasias intracranianas 
8. Relação funcionalidade e déficit cognitivo em pacientes com esquizofrenia 
9. Validação nacional e internacional do Inventário de alterações neuropsicológicas 

para adulto - SZC (NEUROPSZC) 
10. Associação entre volume hipocampal posterior e qualidade do sono em Esclerose 

Mesial Temporal  
11. Alterações cognitivas em decorrência de prejuízos da qualidade de sono: trabalho 

em turnos 
12. Protocolo de intervenção para assistência psicológica de usuários de substância 

psicoativas em hospital geral 
13. Prevalência de tabagismo e pacientes cirúrgicos 
14. Ansiedade e psicose: Uso do desenho de colorir em hospital 

 

⋆ GALERIA  
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RESUMOS EXPANDIDOS 

TRANSTORNOS DO SONO 

 
Cristiane Khadur Denis 
Médica Otorrinolaringologista com área de atuação em Medicina do Sono pela AMB e pela ABS; Habilitação 
em Polissonografia pela ABORL-CCF, Capacitação em Medicina do Sono em crianças e adolescentes pelo 
Instituto do Sono - SP. Preceptora da residência médica em Otorrinolaringologia do Hospital Governador 
Celso Ramos - SES em Florianópolis, na área de Medicina do Sono. Otorrinolaringologista da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis/SC. 

 

São alterações no padrão do sono, na arquitetura do sono resultando em sono não 

reparador, sonolência excessiva diurna, alterações cognitivas, com risco para problemas 

cardíacos e psiquiátricos. Afeta um terço da população adulta em todo mundo com 

grande impacto na qualidade de vida. Os distúrbios do sono de maior prevalência na 

população geral são insônia e apnéia obstrutiva do sono. A nova Classificação 

Internacional dos Distúrbios do Sono de 2014 da Academia Americana de Medicina do 

Sono traz mudanças principalmente na insônia onde dentro das categorias pode ter ou 

não comorbidades. A insônia é definida como persistente dificuldade de iniciar o sono, 

manter ou consolidar o sono ou déficit na qualidade de sono resultando em prejuízo 

diurno. Tem que apresentar três componentes básicos: persistente dificuldade no sono; 

adequada oportunidade para sono e disfunção diurna. A insônia é classificada como 

insônia crônica e aguda. A insônia crônica caracterizada por mais de 3 meses de duração e 

a aguda com duração curta. A insônia crônica e tanto aguda pode ser desencadeada por 

um processo de doença mental, por uso de medicação ou substâncias. Outro distúrbio 

prevalente é apnéia obstrutiva do sono que é caracterizada por episódios recorrentes de 

obstrução total ou parcial da via aérea superior durante o sono, os quais levam uma 

hipoxemia intermitente, hipercapnia e despertares. Os critérios diagnósticos da apnéia 

obstrutiva do sono no adulto houveram alterações, principalmente nos sintomas e no 

item da polissonografia ondese pode fazer o diagnóstico com a polissonografia domiciliar 

porém deverá ser a do tipo II. Menos prevalentes são as hipersonolências centrais dentre 

elas temos a narcolepsia tipo I e a Tipo II pela nova classificação, onde a narcolepsia tipo I 

apresenta a cataplexia.  A narcolepsia é um transtorno neurodegenerativo que se 

manifesta no sono e na vigília caracterizada por sonolência excessiva diurna, alterações  



http://congressoneurosono.wix.com/site 
  
 
 

 

9 

 

na arquitetura do sono e manifestações dissociativas do sono REM, podendo 

ocorrer paralisia do sono, alucinações hipnagógicas e cataplexia. Outro distúrbio do sono 

que compromete a qualidade de vida é síndrome das pernas inquietas. Caracteriza-se por 

urgência em movimentar as pernas, que melhora com movimento e que piora ao 

anoitecer e a inatividade. O conhecimento dos transtornos do sono com diagnóstico 

precoce e tratamento adequado previne consequências comportamentais, cognitivas, 

físicas e acidentes. 

 

NUTRIÇÃO E COGNIÇÃO 

Mara Sérgia Pacheco Honório Coelho 
Nutricionista do Hospital Universitário/UFSC.  
Mestre em Nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina/ UFSC. 
 
 

O papel da Nutrição na cognição é complexo, multifatorial e ainda não está bem 

esclarecido. As pesquisas atuais tentam elucidar o papel de nutrientes específicos no 

processo cognitivo associando Nutrição, Genética e Saúde Mental. Os estudos mostram 

que os efeitos da nutrição sobre o cérebro são mediados por alterações na expressão de 

genes que envolvem um processo dinâmico com alterações e características que podem 

causar efeito a curto e longo prazo. Estes mecanismos envolvem fatores de crescimento, 

hormônios e genes importantes para a função neurológica. A interação com o equilíbrio 

nutricional parece ser a chave do processo cognitivo. Assim, a desnutrição e a 

superalimentação podem afetar negativamente o cérebro. Crianças submetidas à 

restrições nutricionais no período intrauterino e nos primeiros anos de vida apresentam 

um maior risco de comprometimento do desenvolvimento neurológico, com déficit 

cognitivo na memória e aprendizagem, efeitos sobre o QI, depressão e esquizofrenia. 

Evidências apontam que a adoção de uma dieta com elevado consumo calórico, estilo de 

vida sedentário, obesidade e diabetes estão associados ao risco de depressão e 

demência, enquanto a prática regular de atividade física e um consumo de energia 

adequado melhoram o humor e a função cognitiva. Uma adesão à dieta mediterrânea 

aliada ao exercício físico tem sido associada ao menor risco de desenvolver doenças 

neurológicas como o transtorno cognitivo leve, Alzheimer e Parkinson. Esta dieta é  
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caracterizada por um consumo elevado de legumes, frutas, cereais, peixes e 

gorduras insaturadas, como azeite de oliva, óleo de canola, castanhas, nozes, ervas e 

temperos sazonais, um consumo moderado de vinho durante as refeições e baixa 

ingestão de carnes vermelhas e processadas, alimentos lácteos e gorduras saturadas. 

Alguns nutrientes destacam-se nesta dieta pelos seus efeitos antioxidantes e 

antiinflamatórios. A família dos ácidos graxos ômega-3 (PUFA w3) incluindo o alfa 

linolênico (C18:3 w3), eicosapentanóico EPA (C20:5 w3) e docosaexaenoico DHA (22:6 

w3) sendo que o último desempenha um papel importante na estrutura e função do 

cérebro aumentando a flexibilidade da membrana melhorando a atividade neuronal e 

cognição. Pesquisas recentes sugerem que não somente os níveis de w3, mas que o 

equilíbrio entre w3 e w6 é fundamental para a saúde mental. Oligoelementos como 

Cobre, Zinco e Ferro participam da síntese de neurotransmissores, metabolismo de 

energia, defesa antioxidante e síntese de DNA. Níveis plasmáticos reduzidos de Cobre 

estão ligados ao declínio cognitivo na doença de Alzheimer e a deficiência de Zn está 

relacionada com déficit de atenção e hiperatividade em crianças, déficit de aprendizagem 

em adolescentes, depressão e declínio cognitivo em adultos. As vitaminas do complexo B 

são hidrossolúveis e agem no metabolismo da glicose, aminoácidos, ácidos graxos, 

desempenham papel importante na formação da bainha de mielina e interferem na 

resposta cognitiva. Baixos níveis de vitaminas do complexo B têm sido associados à 

elevação dos níveis de homocisteína que causa efeito neurotóxico. Estudos demonstram 

que a suplementação com Piridoxina (B6), Ácido Fólico (B9) e Cianocobalamina (B12) 

melhoram a função cognitiva como a memória imediata e tardia, velocidade no 

processamento de informação e velocidade senso-motora. Em síntese as pesquisas 

sugerem que especial atenção deve ser dada à nutrição durante todo o ciclo da vida e que 

a adoção de um estilo de vida saudável reduz o risco do desenvolvimento de doenças 

neurológicas. 

 
A INFLUÊNCIA DO SONO SOBRE A COGNIÇÃO E O SISTEMA ENDÓCRINO 

 
Rose Marie Mueller Linhares 
Médica pediatra especialista em Endocrinologia Pediátrica, com Mestrado em Ciências Medicas - 
Univeridade Federal de Santa Catarina. Atuando no Hospital Universitário – UFSC e  Hospital Infantil Joana 
de Gusmão – SC. 
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 O sono é essencial para a vida, e é importante para muitas funções 
fisiológicas do organismo. Enquanto interagimos com o dia e descansamos à noite, nosso 
organismo alterna períodos de catabolismo e anabolismo, visando poupar energia, 
restaurar tecidos, fazer a termorregulação, consolidar a memória e aprendizado.Uma 
rotina irregular pode desregular as funções biológicas e colocar o corpo em situações de 
estresse, com efeitos deletérios. 
 Dormimos 1/3 do dia por necessidade. Ao longo de 40 anos, a duração 
auto-reportada do sono diminuiu de 1,5 a 2 horas nos Estados Unidos. As horas de sono 
em 1960  eram em média 8 horas por noite, e a atual é de  6,5horas. 
 O ritmo observado no período de 24 horas no qual se baseia o ciclo 
biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela variação 
de luz entre o dia e a noite ( claro/escuro) é denominado Ritmo Circadiano (do latim Circa 
diem – cerca de um dia). 
 O Ritmo Circadiano regula o estado de vigília e sono, fazendo o ajuste do 
relógio biológico. É caracterizado por um ritmo endógeno com uma habilidade de mudar 
o seu tempo de acordo com os fatores externos. Sob condições naturais, este é 
sincronizado com o mundo externo, com a variação de luz e a rotina social. É muito 
dinâmico. 
 O Sistema Endócrino é influenciado pelo sono, e as mudanças no seu ritmo 
vão influenciar a secreção de vários hormônios, como a melatonina, hormônio de 
crescimento (GH), cortisol, leptina, grelina, tireotropina, com uma ação direta sobre 
ometabolismo da glicose, lipideos, atuando diretamente sobre a regulação do 
metabolismo. 
 Há estudos que demonstram o impacto da privação do sono na 
adolescência. Em um trabalho conduzido na Dinamarca com 21 adolescentes saudáveis, 
os autores demonstraram que a privação aguda de sono (três noites consecutivas de 4 
horas de sono) foi capaz de diminuir a sensibilidade à insulina, sem afetar outros 
indicadores de estresse endócrino, como a produção de cortisol. Supõe-se que o aumento 
do risco de obesidade e de resistência à insulina envolve a alteração do perfil metabólico 
(insulina, leptina, grelina) associado com a privação de sono, resultando em alteração na 
homeostase da glicose, aumento da atividade do sistema nervoso simpático, aumento da 
fome e diminuição da saciedade. 
 Ou seja, dormir menos que o recomendado pode aumentar o risco de 
doenças crônicas, incluindo a obesidade.  
 Padrões semelhantes de privação de sono na adolescência são descritos 
em diversos países do mundo, acompanhados de sinais como sonolência diurna, 
dificuldade de acordar e fadiga. Além disso, estudos recentes relacionam o número 
insuficiente de horas de sono com distúrbios psicológicos e doenças. Redes sociais e 
exposição a outros equipamentos com tela, como televisão e videogame são  
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devastadores. Pesquisas apontam que adolescentes que possuem televisão no quarto 
dormem menos, acordam mais tarde nos finais de semana e apresentam maior 
sonolência durante o dia. 
 Hábitos saudáveis incluem uma boa qualidade de sono para um bom 
desempenho das funções metabólicas. 
 
Leitura recomendada 
Magda Lahorgue Nunes, J. Pediatr. (Rio J.) vol.78  suppl.1 Porto Alegre July/Aug. 2002 
Crispin e cols, Arq Bras End Metabol, 2008 
Owens J; Pediatrics 2014;134(3):e921-32. 
Tae Won Kim e cols; Int J Endocrinol, 2015: 591729 

 
 

SONO E MEMÓRIA & INSÔNIA E MEDICAMENTOS 

Sleep and memory & Insomnia and drugs 

 

Lucia Sukys Claudino 
Médica neurologista e neurofisiologista clínica especialista em Medicina do Sono, com Doutorado em 
Psicobiologia - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Atuando no Hospital Universitário – UFSC. 

 

Sleep and memory 

 Breve overview sobre aspectos fisiológicos e estrutura e maturação do sono REM e não- 
REM. 

Consequências da privação do sono. 

Apresentação das teorias a respeito das funções do sono. 

Apresentação das teorias a respeito do papel do sono REM e não-REM na formação e 
consolidação dos diferentes tipos de memória. 

 Insônia e medicamentos 

 Apresentação das definições de insônia segundo o DSM-IV e International Classification 
of Sleep Disorders (ICSD). 

Apresentação dos tipos de insônia segundo a ICSD. 

Apresentação e discussão o sobre mecanismos e ação, eventos adversos e indicações de 
drogas sedativas e hipnóticas de várias classes farmacológicas disponíveis e em estudos 
experimentais para o tratamento da insônia. 
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PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DO NÚCLEO DE 
NEUROPSICOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERISTÁRIO/UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA (UFSC): ASPECTOS TEÓRICOS 

Neuropsychological rehabilitation program of neuropsychology and health center of 
University Hospital / Santa Catarina Federal University (UFSC): theoretical aspects 

Rachel Schlindwein-Zanini 

Psicóloga/ 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. 

 

No final do século XX observou-se a crescente evidência dos avanços nas 

neurociências quanto à plasticidade neural (capacidade cerebral de recuperação de 

funções por meio de proliferação neural, migração e interações sinápticas), as alterações 

criativas geradas no sistema nervoso decorrentes de vivências, de degenerações, 

disfunções ou de lesões, a plasticidade funcional (possível nível de recuperação de 

funções via uso de modificação de estratégias comportamentais). Assim, remetendo a 

idéia atual da capacidade proliferativa da árvore axonal ou dendrítica, da recuperação 

compensatória após uma perda neuronal, indicando que os mapas cerebrais são 

dinâmicos. Considerando este fenômeno, a área de reabilitação neuropsicológica ganha 

espaço. 

Embora a Neuropsicologia seja um ramo de conhecimento interdisciplinar, a 

avaliação neuropsicológica é tipicamente realizada pelo Psicólogo (Lefèvre, 1989), que 

deve especializar-se no entendimento da dinâmica do funcionamento cerebral e cognitivo 

(da criança ao idoso) e dos aspectos transculturais (Nassif, Andrade e Santos, 2003).  

A estimulação cognitiva é uma terapêutica destinada a ativar funções 

neuropsicológicas, desenvolver estratégias e prevenir o declínio cognitivo, abarcada pela 

reabilitação neuropsicológica, que consiste em um tratamento para preservar, adaptar e 

recuperar a autonomia e a qualidade de vida do indivíduo, compensando e/ou reduzindo 

prejuízos cognitivos, e capacitando os pacientes e seus cuidadores (família) a melhor lidar 

com as limitações funcionais oriundas do transtorno neurológico, considerando aspectos 

emocionais, comportamentais, psicossociais e físicos do paciente.  
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Apesar de atual, o tema esperta interesse desde a antiguidade, pois na Idade 

Moderna ocorreu o começo pela busca do estudo do sistema nervoso, passando, por 

exemplo, por Andreas Vesalius, Galeno, Franz Joseph Gall, Pierre Flourens, Eduard Hitzig, 

Gustav Fritsch, Karl Spencer Lashley, Jonathan Osborne, Friedrich Leopold Goltz, Pierre 

Paul Broca, Carl Wernicke, Brenda Milner, Sigmund Freud, entre outros, chegando aos 

primeiros programas sistemáticos de reabilitação neuropsicológica na ocasião da Primeira 

Guerra Mundial, na Alemanha, alavancados por Kurt Goldstein e Walter Poppelreuter, 

sendo que este último publicou o primeiro livro sobre reabilitação neuropsicológica. Nos 

Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ocorreu outro avanço 

importante na área devido ao uso sistemático e psicométrico fundamentado de testes 

neuropsicológicos no auxílio do diagnóstico de disfunções cognitivas e da avaliação dos 

progressos ao longo da intervenção neuropsicológica. Época em que Alexander 

Romanovich Luria estudava, na união Soviética, soldados com lesões cerebrais. Os 

períodos de conflitos e guerras seguintes elevaram a busca por reabilitação 

neuropsicológica, como visto em Israel (Guerra dos Seis Dias, 1969 e a Guerra do Yom 

Kippur, 1973) por Yehuda Ben-Yishay, e por Leonard Diller (EUA).  A chegada dos exames 

de neuroimagem, principalmente da ressonância magnética funcional (fMRI) na década 

de 70 também colaborou no entendimento dos mecanismos neurais que baseiam a 

reabilitação neuropsicológica.  

No Brasil, um dos pioneiros no surgimento da Neuropsicologia na década de 50, 

foi Antônio Frederico Branco Lefèvre, autor do primeiro tratado brasileiro de neurologia 

infantil e organizador do exame neurológico evolutivo (ENE) (Lefèvre, 1972). 

No começo dos anos 70, Baltes e Willis (Universidade de PennState) trabalhavam 

no ADEPT (Adult Development and Enrichment Program), que como alguns programas da 

época, buscava avaliar a viabilidade de modificação das  habilidades relacionadas a 

inteligência fluída, questionar visões sobre o envelhecimento que previam somente a 

possibilidade de declínio e ausência de ganhos nas fases tardias da vida; indicando a 

existência de plasticidade cognitiva relevante no idoso, inclusive, após treino. Outras 

propostas se seguiram, como a do REHAB (Reitan Evaluation of Hemispheric Abilities and 

Brain Improvemente Training), do Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center 

(EUA), entre outros.  
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Atualmente há centros brasileiros com terapêuticas que reconhecem a 

importância deste processo, atuando, pesquisando e intervindo na área, como o 

programa de estimulação cognitiva/ reabilitação neuropsicológica 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; 

como o programa de reabilitação da Rede Sarah e do Hospital Albert Einstein; do Hospital 

Albert Einstein (SP), entre outros. 

Além do caráter clínico, o Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – HU/UFSC possui 

projetos de pesquisa e de extensão, promove o fortalecimento das ações do Sistema 

Único de Saúde (SUS), fomenta a interdisciplinaridade no circuito ensino, pesquisa, 

extensão e assistência, entre profissionais e alunos. Aqui, apresenta-se um pouco do 

funcionamento do programa executado no HU/UFSC, nascido em 2013, pela iniciativa da 

neuropsicóloga Rachel Schlindwein Zanini e da médica Rosane Porto Seleme, ambas da 

UFSC, sendo pioneiro em Santa Catarina. 

Nos seminários quinzenais do Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – HU/UFSC são 

definidas rotinas em reabilitação Neuropsicológica/ estimulação cognitiva, discutindo 

temas pertinentes a população atendida, como síndromes e lesões, etiologia dos 

comprometimentos, aspectos morfofuncionais e topográficos, avaliação 

neuropsicológica, delineamentos clínicos, modelos e estratégias de intervenção 

(cognitivas e comportamentais, individuais e/ou em família) e respectivas indicações; 

além do monitoramento de cada caso. 

O público inclui pacientes externos e internados no Hospital Universitário – UFSC. 

O ambulatório de reabilitação neuropsicológica recebe pacientes com diagnóstico de 

transtornos neurológicos, como epilepsia, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico 

(AVE), traumatismo craniano, demências (como doença de Alzheimer), encefalites, sem 

custos financeiros aos pacientes. 

Trata-se de um programa de reabilitação e estimulação cognitiva ajustado às 

necessidades e dificuldades cognitivas apresentadas pelo paciente e ao contexto 

hospitalar, e que possa interferir no seu funcionamento diário. As atividades são definidas 

em colaboração com o paciente e mediante os resultados de uma avaliação psicológica 

anterior. Na avaliação neuropsicológica é identificado o perfil de funcionamento cognitivo 

do paciente, e se constatada a indicação para a reabilitação, é realizado um planejamento  
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personalizado com o estabelecimento de metas que levam em conta as alterações 

observadas no exame, às necessidades do paciente de acordo com as atividades prévias 

e, principalmente, as queixas referentes ao seu cotidiano, além das preferências pessoais  

(modalidade esportiva, programas televisivos) importantes na adesão e motivação do 

paciente a intervenção. A reabilitação neuropsicológica utiliza várias técnicas, dentre elas 

a estimulação cognitiva, consistindo em uma modalidade terapêutica, sendo útil, também 

como remediação cognitiva, de modo motivante e considerando o contexto 

socioeconômico e cultural que o paciente está inserido.  

Entre as atividades, cita-se uso de headset de EEG/ neurofeedback, jogos de 

desafio, tablet com jogos eletrônicos, video-game interativo, jogos de tabuleiro, realidade 

virtual, atividades ecológicas, tarefas verbais e com uso de lápis e papel, para estimular a 

atenção e o processamento de informações.  

A estimulação consiste em uma série de atividades e exercícios de treino das 

funções cognitivas, aplicados e conduzidos sob supervisão de um neuropsicólogo. Tais 

atividades podem ser realizadas manualmente e em softwares de computadores, tendo 

seu grau de dificuldade aumentado gradativamente aproximando-se dos objetivos 

planejados e, posteriormente realizando reavaliações periódicas (pré e pós-intervenção) 

para monitorar o processo.  

Neste sentido, Wilson (2009) cita que as metas devem ser específicas, 

mensuráveis, realizáveis, realistas e exequíveis no tempo previsto do paciente; assim 

designando a sigla inglesa SMART (specific, measurable, achievable, realistic e timely).  

Entre os jogos de desafio utilizados, o “PRISMA” visa a montagem de uma 

pirâmide de quatro lados (contando com a base), que trabalha áreas como visão espacial, 

planejamento, estratégia; a “TORRE DE HANÓI” objetiva transferir a pirâmide de uma 

estrutura para uma outra (número de movimentos necessários: 2n-1), exigindo raciocínio 

lógico, planejamento, estratégia e memória; o jogo “FLOW” para tablet pede que os 

pontos da mesma cor da tela sejam ligados, sem atravessar o caminho de outra cor, 

empregando planejamento, estratégia e visão espacial; além de jogos tradicionais como 

“Xadrez” e “Memória” também são empregados de forma contextualizada. Schlindwein-

Zanini et al (2013) ressaltam que é preciso considerar a disponibilidade, as restrições e o 

estado clínico do paciente, o local de realização e o objetivo da testagem; além da  

 

 



http://congressoneurosono.wix.com/site 
  
 
 

 

17 

importância de que os instrumentos utilizados estejam adaptados e 

compreendidos profissional que irá utilizá-los. 

No neurofeedback, os eletrodos do eletroencefalograma (EEG) registram a 

atividade das ondas elétricas (por exemplo, ondas Beta (13..about 30 Hz) e ondas 

Teta (4..8 Hz)) em certas regiões do couro cabeludo e monitores computadorizados 

informam sobre a atividade cerebral do sujeito, que são utilizadas para modificar a 

atividade do EEG do paciente na direção desejada, via condicionamento operante 

associado a tarefas funcionais ou estratégias cognitivas, de modo não invasivo. 

Neste sentido, Takase (2014) comenta que quando a neurotecnologia oferece às 

pessoas os estímulos intelectuais de que o cérebro precisa, as capacidades mentais 

podem se desenvolver – e aprender facilmente. 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 na antecipação, tomada de decisão), que pode 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 para o paciente.  

A promoção da inclusão social, interação, o uso de compensação, adaptação e 

reaprendizagem são presentes neste programa. As estratégias compensatórias também 

são orientadas aos pacientes, pois, em caso de alterações cerebrais mais graves, a 

recuperação total dos prejuízos cognitivos pode não ocorrer e tais estratégias colaboram 

na realização de atividades cotidianas. Neste sentido, o uso de agenda, alarmes do 

telefone celular para recordar de compromissos, horário de medicação, calendários, lista 

de tarefas, são compensatórias para indivíduos com déficit de memória, por exemplo. A 

realização de orientações acerca das modificações ambientais destinadas a adaptar o 

meio físico visando diminuição de estímulos sensoriais, comportamentais e funcionais são 

indicadas, ocorrem associada às estratégias compensatórias. Também é promovida a 

aprendizagem procedural (que aproveita fragmentos mnemônicos implícitos procedurais,  
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útil em atividades de vida diária) e (re)aprendizagem via a aprendizagem sem erro 

(que visa a eliminação de erros do paciente no processo de aprendizagem, ofertando 

possibilidades de respostas corretas, evitando consolidação de respostas incorretas 

atreladas a sentimentos frustrantes). A reflexão sobre a vida cotidiana, a detecção de 

objetivos importantes e as estratégias do paciente para atingi-los (intervenção orientada 

por metas – “goal-oriented”), também é empregada. O planejamento das generalizações 

é importante (tendo em vista a limitação dos pacientes em transferir o assimilado no 

ambiente terapêutico para o contexto externo / cotidiano) e pode ser realizado por meio 

de treinos fora do ambiente das sessões e instruindo cuidadores a motivar o indivíduo. 

Além do reforço do profissional e do vínculo construído entre este e o paciente. 

Neste sentido, Glisky e Schacter (1989) indicam que a reabilitação das dificuldades 

de memória deve ser direcionada ao ensino de conhecimento específico (domain-specific 

knowledge), isto é, em informações, tarefas e habilidades que possibilitem aplicação no 

cotidiano do indivíduo. 

O início da intervenção pode ocorrer na internação hospitalar ou em seguimento 

ambulatorial, no próprio HU/UFSC, conforme o caso. Petruševičienė et al (2007) 

comentam que muitos cientistas enfatizam reabilitação em regime de internamento 

precoce de pacientes que sofrem de acidente vascular cerebral, já que tem um grande 

impacto na continuação do processo da doença, e determina melhor qualidade de vida.  

As principais abordagens (approaches) de reabilitação cognitiva, segundo Santos 

(2005) são a psicométrica, automatização, biológica e comportamental. Programas de 

reabilitação baseados nessas abordagens podem ser voltados para dificuldades 

acadêmicas, como leitura, escrita, entre outras, ou para funções cognitivas, tais como 

memória, atenção e habilidades vísuo-espaciais.  

O programa praticado no HU/UFSC está em sintonia com este processo. No 

âmbito modal, as abordagens bottom-up (unimodal, foco na remediação de prejuízos) e 

top-down (multimodal, ênfase na performance  debilitada prejudicial a vida diária) são 

úteis, havendo aqui o predomínio da ótica de bottom-up. A freqüência de sessões, 

geralmente individual e personalizada, tem duração aproximada de 1 hora, variando 

conforme cada paciente e o tipo de alteração existente, podendo ser recomendada entre 

uma a duas sessões semanais. A boa adesão do paciente ao tratamento e a regularidade 

na realização dos treinos geram melhora significativa nas funções estimuladas.  
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É disponibilizado atendimento psicoterápico ao paciente, e para a família, 

atendimento psicológico, psicoeducação e orientação neuropsicológica. Visitas 

domiciliares podem ocorrer para orientação e verificação da adaptação do ambiente e da 

situação do paciente fora do cenário hospitalar. Assim, concordando com McMillan e 

Greenwood (1993) quando citam que a reabilitação neuropsicológica deve caminhar 

pelos campos da neuropsicologia clínica, análise comportamental, retreinamento 

cognitivo e psicoterapia. 

Enfim, o programa de reabilitação neuropsicológica do Núcleo de Neuropsicologia 

e Saúde – HU/UFSC busca uma reorganização funcional no processo de plasticidade 

cerebral, por meio da adaptação da área homóloga da lesão; redesignação entre 

habilidades (quando há uma área restrita de input sensorial, outras funções podem ser 

potencializadas); expansão do mapa cortical (que pode ser modificado conforme a 

estimulação); estabelecimento de metas viáveis, autoconsciência do paciente das 

dificuldades neuropsicológicas, adaptação, compensação, aprendizagem, treino cognitivo, 

reavaliações periódicas (pré e pós-intervenção), entre outros procedimentos com 

diferentes instrumentos (manuais, informatizados, tipo jogos, entre outros). Envolvendo a 

família do paciente via psicoeducação, compartilhando informações claras sobre 

diagnóstico e prognóstico, visando melhor qualidade de vida, inserção social e 

escolar/ocupacional.  
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HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL E COGNIÇÃO 

 

Rocha, Samanta FBR*; Pizzanni, L; Souza, RKM; Almeida, SM; Ramina R. 

* Neuropsicóloga do Inst. Neurologia de Curitiba, Mestre em Neuropsicologia e Professora da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
 

A hidrocefalia de pressão normal (HPN) (Hakin, 1964) formada por uma dilatação 

ventricular, acompanhada por uma tríade clássica composta por distúrbio da marcha, 

alteração de esfíncteres e deterioração cognitiva (demência potencialmente reversível).  

O tratamento do quadro é neurocirúrgico e consiste na colocação de uma válvula 

intraventricular para drenagem do liquido cefalorraquidiano (LCR).  

Desenvolve-se em especial na população de idade avançada cuja fragilidade 

requer critérios bem definidos parao tratamento cirúrgico.  

Outrossim o diagnóstico precoce leva a um prognóstico melhor porém a 

especificidade do diagnóstico fica comprometida devido à variabilidade de apresentação 

clínica observadae devido à co-morbidades bastante freqüentes na população idosa, 

incluindo doenças cerebrovasculares, doença de Alzheimer, Doença de Parkinson e 

Doença de Corpos de Lewy.  

O perfil cognitivo auxilia no diagnóstico diferencial porém há variações na sua 

apresentação que em parte se explicam por: escolha dos testes usados, critérios adotados 

na classificação e pela própria fisiopatologia da doença. 

 

ASPECTOS COGNITIVOS DA APNEIA DO SONO 

 
Cristiane Khadur Denis 
Médica Otorrinolaringologista com área de atuação em Medicina do Sono pela AMB e pela ABS; Habilitação 
em Polissonografia pela ABORL-CCF, Capacitação em Medicina do Sono em crianças e adolescentes pelo 
Instituto do Sono-SP. Preceptora da residência médica em Otorrinolaringologia do Hospital Governador 
Celso Ramos - SES em Florianópolis, na área de Medicina do Sono. Otorrinolaringologista da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis-SC. 

 

A apnéia obstrutiva do sono é caracterizada por episódios recorrentes de 

obstrução total (apnéia) ou parcial (hipopnéia) da via aérea superior durante o sono, os 

quais levam uma hipoxemia intermitente, hipercapnia e despertares. 
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Os efeitos da apnéia obstrutiva do sono podem incluir as alterações no 

processamento cognitivo, da atenção sustentada e da dividida, funções executivas e da 

memória. Os mecanismos envolvidos na apnéia obstrutiva do sono são decorrentes a 

fragmentação do sono devido as apnéias e aos despertares frequentes resultando em 

sono superficial e a hipóxia intermitente resultando em estresse oxidativo no sistema 

nervoso central. Em adultos as alterações cognitivas são mais acentuadas nos quadros 

mais graves de apnéia obstrutiva. Na criança geralmente não ocorre fragmentação do 

sono, porém distúrbio respiratório leve já é suficiente para ocorrência das alterações 

comportamentais e cognitivas.  

As alterações cognitivas e comportamentais mais comuns na criança são a 

irritabilidade, agressividade, déficit de atenção e concentração, mau desempenho escolar. 

A sonolência excessiva diurna ocorre em crianças maiores. Alterações em desempenho 

escolar na leitura, ortografia e habilidade aritméticas estão presentes independente da 

gravidade da apnéia obstrutiva do sono em crianças. Em torno de 67% das crianças que 

foram diagnosticadas tardiamente continuavam a apresentar alterações cognitivas na 

fase adulta. Há melhora nas alterações cognitivas tanto no adulto como na criança 

quando se tem um diagnóstico e tratamento precoces. 

 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NA AVALIAÇÃO DE DEMÊNCIAS 

 

Rafael Martins Ferreira 
Médico Neurorradiologista, especializacao no Hospital Beneficência Portuguesa (São Paulo/SP), e no 
Massachusetts General Hospital (Boston/ EUA). Preceptor colaborador da residência médica de Neurologia 
no Hospital Celso Ramos e Professor do Serviço de Neurologia (UFSC). Trabalha atualmente na Clínica 
Lamina, Hospital da Unimed em São Jose, Clínica MF em Biguaçu/SC. 

 

A Ressonância Magnética (RM) do encéfalo é usada na caracterização de pacientes 

com demência.  

O objetivo é descrever as características de imagem em Neurorradiologia que 

podem ajudar os médicos clínicos e psicólogos a identificar os padrões de doença 

degenerativa associados.  

Utilizando os dados clínicos e cognitivos, a Ressonância Magnética do encéfalo e o 

PET-CT (Tomografia por Emissão de Pósitrons - Tomografia Computadorizada), é possível 

identificar com maior acurácia o padrão de demência nos casos clínicos. 
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 A NEUROANATOMIA E O DIAGNÓSTICO DE AFASIAS 

Rosane Porto Seleme  
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.  
 
Rachel Schlindwein-Zanini 
Psicóloga/ 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; Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – Hospital Universitário 
/ UFSC. http://www.hu.ufsc.br/setores/neuropsicologia/ 
 
  

O Sistema Nervoso Central é regido pelo telencéfalo, maior porção do encéfalo, 

que compreende os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, incompletamente 

separados. No atendimento clínico, o conhecimento morfofuncional do córtex 

telencefálico é necessário na anamnese do paciente com alterações comportamentais, 

para melhor definir um diagnóstico diferencial e assim aumentar as perspectivas de um 

diagnóstico definitivo. Muitos são os casos de diagnóstico incorreto pela falta de 

embasamento neuroanatômico de profissionais. Em pacientes com dificuldade de 

comunicação, é importante o estudo prévio das regiões específicas do córtex cerebral que 

se especializaram na fala, na audição e na compreensão dos sinais auditivos, baseado no 

importante papel do córtex na análise de símbolos sonoros e visuais, no caso da escrita. 

 Há de ter o entendimento de que a capacidade motora de expressão (capacidade 

de movimentação dos músculos da boca, língua, laringe e faringe), difere da habilidade de 

compreender os símbolos sonoros utilizados na linguagem; que remete a reflexão de que 

lesões em regiões específicas do córtex cerebral podem comprometer a função motora 

da linguagem, deixando intacta a capacidade de compreender e vice-versa. 

 Desde os primeiros estudos de Broca e Wernicke até os dias de hoje, uma riqueza 

de informações acerca das áreas corticais relacionadas à linguagem tem surgido. Nas 

áreas opercular e triangular do giro frontal inferior, encontramos a área de Broca,  

especializada na articulação da palavra falada. Nas áreas supra-marginal e angular do lobo 

parietal inferior, encontramos a área de Wernicke que se especializou na compreensão  

dos símbolos sonoros (fala). Assim, a área de Wernicke é fundamental para a 

compreensão da linguagem. 

             Na maioria dos casos, estas regiões estão classicamente definidas no hemisfério 

esquerdo, o qual interpreta literalmente a palavra falada, porém há também áreas do  
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hemisfério direito que compreendem a intenção oculta na palavra falada. São os 

componentes tonais e emocionais (elementos prosódicos da linguagem) que permitem 

entender metáforas, a entonação de uma pergunta ou de uma ironia, estando assim 

também relacionado à percepção da música. Embora o hemisfério esquerdo seja 

importante para a produção e compreensão da linguagem, outras áreas corticais 

contribuem, incluindo as correspondentes no hemisfério direito que são necessárias para 

gerar uma comunicação social. 

A afasia refere-se a um distúrbio da linguagem, seja oral ou escrita, fruto de lesão 

cerebral, como Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e Acidente Vascular Encefálico (AVE). 

A limitação vivenciada pelo paciente afásico depende de sua condição neuropsicológica 

pré-mórbida, da extensão e do local da lesão, podendo modificar sistemicamente a 

capacidade de produção e/ou da compreensão da linguagem verbal, além da 

competência pragmática. Tendo em vista o sulco central (divisor das regiões do cérebro 

em anteriores e posteriores) como referência, cita-se que lesões em regiões anteriores do 

hemisfério cerebral esquerdo geralmente tendem a prejudicar a produção verbal, ao 

passo que as lesões em regiões posteriores do mesmo hemisfério, possivelmente afetam 

a compreensão verbal.  

 No âmbito da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), os Transtornos do 

Desenvolvimento da Fala e Linguagem estão incluídos, basicamente, em F80-F89: 

Transtornos do desenvolvimento psicológico, e em R47-R49: Sintomas e sinais relativos à 

fala e à voz. 

Neste contexto, nota-se que alterações estruturais nestas regiões 

neuroanatômicas podem acarretar prejuízos na comunicação (expressa e compreendida), 

como por exemplo, a afasia. Assim, reforçando a importância do conhecimento 

morfofuncional atrelando as manifestações neuropsicológicas, promovendo adequado 

diagnóstico e planejamento de terapêutica multiprofissional, repercutindo em benefício 

para o paciente. 
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RESUMOS - Posters 

 

Mapa Conceitual: proposta de intervenção para um processo psicoterápico com base 
nas contribuições da terapia cognitiva 

 
Juliana Frainer 
Aline Battisti Archer 
Luciano Franzim Neto 
Roberto Moraes Cruz 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
 

A influência que as emoções e os pensamentos exercem sobre os 

comportamentos é um dos principais focos de estudo da Terapia Cognitiva. Desenvolver 

trabalhos para verificar essa relação pode auxiliar no aprimoramento e desenvolvimento 

de procedimentos de intervenção a serem utilizados em diferentes campos de atuação, e 

especialmente na clínica. O objetivo deste estudo foi elaborar um mapa conceitual de um 

atendimento clínico, com a finalidade de representar as relações entre emoções, 

pensamentos e habilidades sociais (comportamentos). O mapa conceitual é um método 

capaz de auxiliar o indivíduo a captar os significados dos objetos como um recurso 

esquemático que incluem a representação de um conjunto de significados conceituais 

articulados em uma estrutura de proposições, por meio de aprendizagem significativa. 

O atendimento foi realizado em uma Clínica Escola do curso de Psicologia de uma 

Instituição de Ensino Superior do sul do Brasil, em 2013. A paciente era do sexo feminino, 

com 43 anos e ensino fundamental. Como procedimento de intervenção, foram 

analisados os fragmentos de relatos da paciente durante 13 sessões psicoterápicas. Os 

recursos empregados foram: Baralho das Emoções; Baralho dos Pensamentos, e 

Inventário de Habilidades Sociais (IHS).Para a construção do mapa conceitual, os dados 

coletados foram organizados com base nos 10 princípios básicos de atendimento da 

terapia cognitiva, formulados por Judith Beck. O uso dos recursos para coleta de dados no 

contexto clínico e a organização do mapa conceitual auxilia o terapeuta a identificar os 

fatores críticos e relevantes do tratamento clínico, especialmente no acompanhamento e 

na avaliação da intervenção. 
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CARACTERISTICAS DO SONO EM CRIANÇAS PRÉ-TERMO DO SUL DO BRASIL: DADOS 
PRELIMINARES. 

Geciely Munaretto Fogaça de Almeida1 
Magda Lahorgue Nunes1 
Rachel Schlindwein-Zanini2 
 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS1 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC2  

 

Os distúrbios do sono são comuns na população infantil, podendo influenciar no 

desenvolvimento, comportamento e aprendizagem. O sono e a vigília afetam a 

capacidade do bebê prematuro de responder à estimulação, sendo possível a exibição de 

padrões anormais de sono. Objetivo: analisar as características do sono em bebês 

nascidos pré-termo (abaixo de 37 semanas gestacionais), residentes nos estados do sul do 

Brasil (PR,SC e RS). Método: os dados foram coletados por meio de uma plataforma on-

line, sendo que os pais preencheram o TCLE e a Versão Brasileira do BISQ (Brief Infant 

Sleep Questionnaire), desenvolvido por Sadeh (2004) e traduzido para o português 

brasileiro por Nunes e colaboradores (2012). Resultados: 18 questionários foram 

coletados, sendo 5 do PR, 6 de SC e 7 do RS, totalizando 11 meninos e 7 meninas. Os 

dados clínicos médios ao nascimento foram: peso ao nascer (X=2.950g), estatura 

(X=46cm) e idade gestacional (X=35 semanas). Vinte e sete por cento dos pais (n=5) 

informaram que o bebê dorme “na cama dos pais” e de “barriga para baixo”, aspectos 

que podem ser considerados fatores de risco para a SMSL (Síndrome da morte súbita do 

lactente) e ALTE (Evento de aparente risco à vida). O tempo médio de sono por noite 

pode ser considerado baixo (9 horas), segundo os recentes critérios da National Sleep 

Foudation, que indica de 12 a 15 horas o tempo total de sono ideal. Vinte e dois por cento 

(n=4) dos bebês permanecem acordados durante 1 hora ou mais quando acordam 

durante a noite, sendo que 16% consideram o sono do filho um “problema um pouco 

grave”. Conclusão: a prematuridade parece interferir nas características de sono dos 

bebês, sendo importante as orientações aos pais e/ou cuidadores sobre as rotinas de 

sono.  

Palavras-chave: sono, distúrbios do sono, prematuridade. 
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Teste de Inteligência Verbal (TIV): Índices de Precisão 

 

Luciano Franzim Neto 
Aline Battisti Archer 
Juliana Frainer 
Roberto Moraes Cruz 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
 

O objetivo desse estudo foi investigar os índices de precisão do Teste de 

Inteligência.  A finalidade do TIV é avaliar a Inteligência Verbal de pessoas com 

escolaridade mínima equivalente ao Ensino Médio, com idade entre 17 e 50 anos.  

Entende-se por inteligência verbal a capacidade de compreensão, abstração, 

generalização e reflexão diante da linguagem. A precisão está relacionada ao grau de 

confiabilidade que se pode ter ao tomar decisões pautadas nos escores de um teste. 

Indica que os resultados obtidos por uma mesma pessoa ou grupo que realiza o mesmo 

teste em diferentes momentos tendem a ser consistentes. Para verificar precisão do 

instrumento, foi utilizado o Alfa de Cronbach.  

A amostra foi composta por 376 pessoas, das quais 62,8% eram do sexo 

masculino. As idades variaram entre 17 e 50 anos (M=29,14 anos e DP=4,86). Em relação 

à escolaridade, 169 (44,9%) pessoas possuíam o Ensino Médio completo ou incompleto e 

207 (55,1%) o Superior. O cálculo do Alfa de Cronbach foi realizado levando-se em 

consideração a escolaridade, o sexo e o total de participantes da amostra. Em relação à 

escolaridade, o coeficiente encontrado foi de 0,817 tanto para o Ensino Médio quanto 

para o Superior. Para o sexo feminino o valor foi de 0,847 e de 0,826 para o masculino. 

Considerando o total da amostra, o alfa foi de 0,837.  

Ao considerar que um coeficiente igual ou maior que 0,700 indica que há boa 

precisão no instrumento, verificou-se que o TIV possui adequados índices de precisão e 

dentro dos padrões exigidos na literatura.  
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EVIDÊNCIAS NEUROPSICOLÓGICAS E ELETROFISIOLÓGICAS NA REABILITAÇÃO 
COGNITIVA EM TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO: UM ESTUDO DE CASO 

Hiago Murilo de Melo,  
Rachel Schlindwein Zanini,  
Joselma Tavares Frutuoso,  
Emílio Takase 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 
A reabilitação cognitiva visa compensar habilidades cognitivas relacionadas à lesão 

neurológica, indicada no caso de traumatismo cranioencefálico (TCE). Este trabalho 
apresenta o caso do paciente M., 39 anos, destro, sexo masculino, primeiro grau 
incompleto, aposentado, atropelado em acidente automobilístico há onze anos, quando 
iniciaram prejuízos em novas memórias visuais e verbais, com preservação das prévias ao 
TCE (em hemisfério direito). MÉTODOS: Foram utilizados os instrumentos Inventário de 
Alterações Neuropsicológicas para Adultos- NEUROPSZC, Teste de aprendizagem auditivo-
verbal de Rey-RAVLT, Bateria Computadorizada de Avaliação Cognitiva-ProA; e 
eletroencefalograma-EEG (para monitoramento durante a execução de tarefas cognitivas 
diversificadas, e linha de base de olhos abertos e fechados).  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os dados neuropsicológicos e eletrofisiológicos foram parâmetros de comparação em 
relação à intervenção. O Inventário NEUROPSZC apontou dificuldades em atenção 
seletiva, memória, planejamento e localização visuo-espacial; que vão ao encontro dos 
dados obtidos no ProA a medida que os escores nas tarefas relacionadas a atenção 
seletiva (AS=-1,91), memória de trabalho (MT=-1,47) e habilidade visuo-espacial (VS=-
1,98) se mostram negativos quando comparados a sujeitos de igual idade. Os resultados 
do teste RAVLT sugerem prejuízo maior que -3dp. Os dados eletrofisiológicos sugerem 
assimetria acentuada no hemisfério esquerdo das regiões temporal (T3,T5) e parietal 
(C3,P3) nas bandas alfa, beta baixo e beta alto. A partir dos resultados elaborou-se um 
protocolo de intervenção focado na formulação de estratégias mnemônicas, 
reconhecimento de faces e atenção. Após 8 meses de intervenção (01 sessão semanal), 
M. apresentou alterações positivas em relação aos escores do ProA (AS=-1,65, MT=-0,96, 
AS=-1,64), nos escores do RAVLT (A1=5,A2=7,A3=8,A4=8,A5=10). O EEG mostrou uma 
diminuição significativa na assimetria, onde alfa voltou a ser predominante na região 
posterior (P3/Pz/P4) e as ondas de rápidas (beta baixo e beta alto) frequência na região 
anterior frontal (F3/Fz/F4). Qualitativamente, M. relatou melhora na socialização, 
aprendizagem (cursos profissionalizantes), organização das tarefas diárias e facilidade em 
recordar nomes. CONCLUSÃO: Os dados são positivos em relação ao protocolo de 
aprimoramento cognitivo em sujeitos com queixas relacionadas a memória, e fornecem 
evidências sobre a relação entre recursos neuropsicológicos tradicionais e tecnológicos no 
TCE. Paralelamente M iniciou sessões de psicoterapia na abordagem comportamental.  

 
Palavras-Chave: Reabilitação Cognitiva, Amnésia Anterógrada, Neuropsicologia, 
Traumatismo crânio encefálico 
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Relato de caso: Narcolepsia na criança 
 
Cristiane Khadur Denis, 
Lourenço Sabo Müller,  
Carlos Alberto Kuntz Nazário. 
Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia – Hospital Gov. Celso Ramos / SC. 
 
 

A Narcolepsia na criança se caracteriza por sonolência excessiva diurna com ou 

sem cataplexia podendo ter associação de alucinações hipnagógicas, paralisia do sono e 

fragmentação do sono. Não é frequente o diagnóstico da narcolepsia durante a 

infância e sim durante a adolescência. Inicia-se em 16% dos casos antes dos 10 anos 

de idade e 30% apresentam sintomas iniciais na infância. Em crianças abaixo de 3 

anos de idade geralmente ocorre atraso no diagnóstico, pois nesta faixa etária é difícil 

avaliar a sonolência por ser comum os cochilos durante o dia. Devemos sempre 

considerar as queixas de sonolência excessiva diurna principalmente quanto menor a 

idade da criança.  

Nesse trabalho apresentamos um caso de narcolepsia com cataplexia aos 2 anos 

de idade, que está em acompanhamento e tratamento. O objetivo desse relato é alertar 

sobre as principais características clínicas e laboratoriais da narcolepsia na faixa etária 

pré-escolar. 

Palavras chaves: narcolepsia, criança, sonolência excessiva diurna 

 

REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS EM FAMILIARES DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL: UMA 
PROPOSTA DE PESQUISA 

 
Rachel Schlindwein-Zanini 
Micheli Sotili 
Programa de Mestrado em Saúe Mental e Atenção Psicossocial – CCS/UFSC. 

 

O abuso de álcool traz repercussões em vários âmbitos, interferindo nas relações 

sociais e familiares, trazendo prejuízos cognitivos e ocupacionais, além de ser uma das 

principais causas do aumento de acidentes e da criminalidade. Dessa forma, o alcoolismo 

é considerado um problema complexo que afeta os membros da família, além de gerar  
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conflitos que repercutem em seus vínculos. A família é um grupo de pessoas que 

convivem e interagem entre si, sendo assim, as mudanças em algum membro acabam por 

ocasionar alterações em todo o sistema familiar. Assim, são percebidos vários problemas 

associados ao abuso de álcool nas relações familiares, principalmente a violência 

doméstica, problemas financeiros, conflitos, além de separação/divórcio, bem como 

redução na qualidade de vida e repercussões psicológicas/cognitivas. OBJETIVO: Verificar 

as alterações psicológicas/neuropsicológicas de familiares de pacientes que fazem uso 

abusivo de álcool. MÉTODO: Trata-se de uma proposta de pesquisa na qual 

familiares/cuidadores de alcoolistas que frequentam o grupo de famílias no CAPS ad 

serão convidados a participar, respondendo a dois questionários: o Inventário de 

Alterações Neuropsicológicas - NEUROPSZC, através do qual é possível investigar 

brevemente as alterações neuropsicológicas autorrelatadas em várias áreas, entre elas, 

concentração, irritabilidade, atenção, tomada de decisão, memória visual, memória de 

curto e longo prazo, planejamento, oscilação de humor; e o Instrumento Abreviado para 

Análise da Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-Bref), que 

consiste em 26 perguntas referentes a quatro domínios: físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente relacionados ao conceito de qualidade de vida.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os familiares/cuidadores que convivem diariamente 

com o usuário de álcool também necessitam de apoio e atenção, pois são muitos os 

conflitos vivenciados nessas situações o que provoca esgotamento e disfuncionalidade 

familiar. Assim, é importante investigar as repercussões psicológicas nestes para que seja 

oferecido suporte adequado em todos os âmbitos. 

Palavras chave: Alcoolismo; família; neuropsicologia; qualidade de vida. 

 

Estudo Epidemiológico de Pacientes com Neoplasias Intracranianas 

Clemilson Sombrio Gomes1,Talita Perboni2, Marina Guebert3,  
Samanta Fabricio Blattes da Rocha4, Ricardo Ramina5. 
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1Mestre em Agronomia e Graduando do Curso de Psicologia da PUC-PR 
2Especialista em Neuropsicologia 
3Bacharel em Psicologia 
4 Mestre em Neuropsicologia e Professora da PUC-PR,  Instituto de Neurologia de Curitiba 
5 Doutor em Medicina e Diretor Chefe do Instituto de Neurologia de Curitiba 

O impacto do diagnóstico de câncer, em particular daqueles que afetam o cérebro, 

são associado não apenas ao estigma social, mas também à presença de déficits 

cognitivos e psicológicos. As neoplasias apresentam-se como uma das principais causas 

de morte, estima-se que, atualmente, sejam diagnosticados cerca de 11 milhões de novos 

casos por ano e que, aproximadamente, sete milhões de pessoas morram devido a esta 

doença. Os tumores intracranianos podem ocorrer em qualquer faixa etária, há um pico 

antes da idade de 10 anos e um aumento constante na incidência a partir dos 15 anos, 

sendo mais alta entre as idades de 75 e de 84 anos.Vários estudossugeriram que a 

incidência de gliomas, um dos tipos de neoplasia,está aumentando, especialmente entre 

as pessoas idosas; entretanto, o aumento aparente é uma provável consequência da 

melhor determinação diagnóstica. Além disso, o melhor controle das condições mais 

comuns, como as doenças cardíacas, permite que os pacientes vivam o suficiente para vir 

a apresentar doenças menos comuns, como os tumores cerebrais. Assim, o estudo 

longitudinal de pacientes com tumor cerebral realizado pelo Grupo de Neuro-oncologia 

FMUSP mostrou que os pacientes com gliomas de baixo grauapresentaram déficit em 

mais de duas funções cognitivas, sendo memória verbal episódica e funções executivas as 

mais prejudicadas. Em termos numéricos, analisou-se que oito pacientes (62%) 

apresentaram déficit grave de memória verbal episódica imediata, sete (54%) de tardia e 

quatro (31%) de reconhecimento verbal. 

 
Relação funcionalidade e déficit cognitivo em pacientes com esquizofrenia 

 
Luciana Amorim – psicóloga e pesquisadora colaboradora do Laboratório de pesquisa Fator Humano/UFSC  
Mateus Acácio da Silva – psicólogo e pesquisador colaborador do Lab. de pesq. Fator Humano/UFSC  
Roberto Moraes Cruz – professor e pesquisador do Depto e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia- 
UFSC, líder do Lab. Fator Humano (UFSC) e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Neuropsicologia e Saúde 
– HU/UFSC.  
 

Existem pelo menos 26 milhões de pessoas vivendo com esquizofrenia no mundo. 

Devido à característica crônica do transtorno, a qualidade de vida do paciente é afetada 

sendo esta considerada uma das 10 principais causas de incapacidade pela OMS.  
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Medicações antipsicóticas são efetivas no tratamento dos episódios psicóticos 

agudos e na melhora dos sintomas, porém, tem eficácia limitada na maioria dos sintomas 

negativos e nos déficits cognitivos, que são associados com baixo funcionamento dos 

pacientes. Déficits cognitivos são características centrais na esquizofrenia e aparecem de 

forma moderada à severa em vários domínios, incluindo: atenção, memória de trabalho, 

aprendizagem verbal, memória verbal e funções executivas. Desde os anos 90, vários 

estudos encontraram resultados que apontam os déficits cognitivos como o melhor 

preditor de funcionalidade em diferentes domínios de desfecho nestes pacientes.  

Este trabalho propõe, a partir de uma revisão de literatura sobre funcionalidade em 

pacientes com esquizofrenia, levantar quais dos estudos avaliou déficits cognitivos dos 

pacientes. Método: foi conduzida busca em bases de dados virtuais de artigos científicos, 

nacionais e internacionais. Os critérios de seleção primária foram: 

 1) Conter Schizophrenia (esquizofrenia em bases nacionais) no título; 2) Conter 

Functional outcome, ou Functioning, ou Everyday functioning (funcionalidade nas bases 

nacionais) no título; 3) Conter Evaluation, ou Trial, ou Assessment (medida, ou avaliação 

em bases nacionais) no título; 4) Não conter Autism (autismo em bases nacionais) no 

título ou abstract (resumo); 5) Não conter Dementia (demência em bases nacionais) no 

título ou abstract (resumo); 6) Ter sido publicado entre 2005 e 2015.  

Resultados: Foram encontrados 112 artigos, dentre estes, 27 avaliaram aspectos 

cognitivos juntamente com funcionalidade dos pacientes e 15 deles avaliaram 

especificamente a influência de aspectos cognitivos como preditores de funcionalidade. Em 

todos os estudos foram encontradas evidências que confirmam a relação entre aspectos 

cognitivos e funcionalidade. 

 
Validação nacional e internacional do Inventário de alterações neuropsicológicas para  

adulto - SZC (NEUROPSZC) 
 

Rachel Schlindwein-Zanini: Psicóloga/ Neuropsicóloga - 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 (Psicometria) pela UFSC;  Líder do Núcleo 
de Neuropsicologia e Saúde – HU/UFSC. 
Roberto Moraes Cruz: professor e pesquisador do Depto e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia- 
UFSC, líder do Lab. Fator Humano (UFSC) e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Neuropsicologia e Saúde 
– HU/UFSC. 
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A “avaliação neuropsicológica” investiga prejuízos cognitivos e comportamentais 

especialmente relacionados ao dano neurológico. Atualmente observa-se carência de 

instrumentos validados para a realidade brasileira. O Inventário de Alterações 

Neuropsicológicas – SZC (NEUROPSZC) busca auxiliar o profissional a realizar um rastreio 

das alterações neuropsicológicas auto-relatadas pelo paciente.Tendo fácil e rápida 

aplicação e apuração. OBJETIVO: Apresentar dados da validação nacional e internacional 

do Inventário de alterações neuropsicológicas para adultos –SZC (NEUROPSZC), criado no 

Brasil. METODO: Entre os aspectos psicométricos do instrumento, destaca-se: Definição 

constitutiva (alterações Neuropsicológicas referentes a mudanças, prejuízos em funções 

psicológicas superiores (neuropsicológicas), podendo relacionar-se com enfermidades 

orgânicas ou transtornos mentais), Atributos (Concentração, Irritabilidade, Atenção, 

Tomada de decisão, Memória de curto prazo,Sono, Planejamento, Oscilação de humor, 

Independência, Orientação espacial, Orientação temporal, Destreza manual, 

Compreensão verbal, Expressão verbal, Expressão escrita, Memória visual, História 

mórbida familiar), Dimensionalidade (Neuropsicológica); Axioma (Ordinal),  Locus 

(Pacientes adultos e idosos com suspeita de alterações neuropsicológicas; Locus de 

controle: Critérios de inclusão específicos dos participantes (indivíduos acima de 18 anos, 

apto a responder ao instrumento), Nível de mensuração (Escala likert), Validade 

semântica (Avaliação de 3 profissionais de Psicologia, sendo 1  psicólogo/psicometrista  e 

2 psicólogos/neuropsicólogos), e Validade empírica (Aplicação da NEUROPSZC em grupo 

piloto).Os Estados brasileiros contemplados na amostra nacional foram MTS, SP, SC, RS, 

MG, SP, PR e RN, totalizando até o momento, 260 sujeitos hígidos; além de grupos 

específicos como de Esclerose Múltipla, Obesidade Mórbida, HIV, Perda Auditiva. Além de 

estudo piloto com 430 sujeitos em outros países, como Alemanha, Uruguai, Estados 

Unidos e Espanha. Pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos – UFSC. CONCLUSÃO: Constata-se que o presente instrumento é acadêmica e 

clinicamente útil, tendo boas características psicométricas e boa aceitação dos sujeitos 

envolvidos. Assim, o NEUROPSZC auxilia na realização de amplo e rápido rastreio de 

alterações neuropsicológicas auto-relatadas, suspeita déficits e sugere áreas necessitadas 

de maior investigação clínica e/ou reabilitação neuropsicológica, em diferentes países.  

Palavras-chave: Inventário, neuropsicologia, psicometria, validação. 
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Associação entre volume hipocampal posterior e qualidade do sono em Esclerose Mesial 
Temporal 

Reduced posterior hippocampal volume associated with worse quality of sleep in mesial temporal 
sclerosis 

 
 

Rodrigo Debona 1,2; Eduardo de Novaes Costa Bergamaschi 1,2; Jean Costa Nunes 1,3; 
Lucia Sukys Claudino 1,2; Katia Lin 1,2; Roger Walz 1 
 
1 Centro de Neurociências Aplicadas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC 
2 Serviço de Neurologia, Departamento de Clínica Médica, Hospital Universitário, Florianópolis/SC 
3 Serviço de Neuropatologia, Departamento de Patologia, Hospital Universitário, Florianópolis/SC 
 
 

Purpose: We intended to evaluate the degree of atrophy impact on different 

hippocampal segments on the sleep quality (SQ) of patients with temporal lobe epilepsy 

(TLE) associated with mesial temporal sclerosis (MTS)1. 

Methods: Were included 25 consecutive patients diagnosed with temporal lobe epilepsy 

with MTS, evaluated them on basis of video-electroencephalogram and magnetic 

resonance imaging (MRI). Volumetric measurements of each hippocampus (HV) were 

performed using MRI (1.5T) images in T1-weighted coronal plane, by point-counting of 

regions of interest and application of Cavalieri’s principle, an unbiased stereological 

method2-4. Hippocampal segmentation was performed taking the uncal apex as 

landmark to evaluate anterior hippocampal volumes (aHV) and posterior hippocampal 

volumes (pHV)5. All partial volumes were corrected by the volume of corresponding brain 

hemisphere, measured by the same method. SQ was evaluated through the Pittsburgh  

Quality of Sleep Index (PQSI)6. Variables were analyzed using Student’s t-test, Pearson´s 

correlation and linear regression, with level of significance fixed in p<0.05. 

Results: Of the 25 patients, 13 had left and 12 right-sided MTS. There were no significant 

differences in HV of the atrophic hippocampus between these groups. There was no 

significant effect of the MTS side in the PQSI. Both, aHV and pHV were negatively 

correlated with PQSI scores (r=-0.53, p=0.01 and r=-0.50, p=0.01, respectively). Multiple 

linear regression demonstrated that pHV and MTS were significant in predicting PQSI 

scores. Bivariate linear regression using pHV and MTS side demonstrated that smaller 

pHV and right-sided MTS were associated with higher scores of PQSI, therefore worse 

quality of sleep (R²=0.53, F=12,32, p<0.001). Conclusion: In previous report we  
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demonstrated that smaller HV in atrophic hippocampus were correlated with worse 

sleep7. Recent behavioral, electrophysiological and anatomical studies supported a 

functional segmentation along the hippocampal axis8, 9, showing that anterior and 

posterior hippocampus play different roles in the dynamics of brain activity. Many direct 

and indirect connections between posterior hippocampus and structures involved with 

the sleep architecture were demonstrated, like ventral tegmental area and medial septal 

complex9, 10, with correlations among posterior hippocampus activation and particular 

REM sleep waves11, 12. In addition, functional connection studies have demonstrated 

that right-sided MTS patients exhibit a greater reduction in hippocampal connectivity with 

the posterior default mode network13, 14, which is functionally more related with the 

posterior hippocampus8. Our results demonstrated that the degree of atrophy in 

posterior hippocampus were directly associated with QS, furthermore, right-sided MTS 

patients were more impaired. These results may be related with intrinsic features of the 

dysfunctional patterns of connections exhibited in MTS. Development of more structural, 

neuropsychological and polysomnographic studies are needed to assess the relationships 

between hippocampal structural alterations and sleep in MTS. 

 
REFERÊNCIAS 
 
1. Wieser HG. Mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Epilepsia. 2004; 45(6): 695-714. 
2. Roberts N, Puddephat MJ, McNulty V. The benefit of stereology for quantitative radiology. British Journal of Radiology. 2000; 
73(871): 679-97. 
3. García-Fiñana M, Keller SS, Roberts N. Confidence intervals for the volume of brain structures in Cavalieri sampling with local errors. 
Journal of Neuroscience Methods. 2009; 179(1): 71-7. 
4. García-Fiñana M, Cruz-Orive LM, Mackay CE, Pakkenberg B, Roberts N. Comparison of MR imaging against physical sectioning to 
estimate the volume of human cerebral compartments. NeuroImage. 2003; 18(2): 505-16. 
5. Duvernoy HM. The Human Hippocampus: Functional Anatomy, Vascularization and Serial Sections with MRI. 1998. 
6. Buysse DJ, Reynolds Iii CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric 
practice and research. Psychiatry Research. 1989; 28(2): 193-213. 
7. Debona R, Souza CS, Pizzatto R, Nunes JC, Lin K, Walz R, et al. Correlation between hippocampal volume and sleep quality in mesial 
temporal sclerosis. Epilepsia. 2013; 54(S3): 31. 
8. Poppenk J, Evensmoen HR, Moscovitch M, Nadel L. Long-axis specialization of the human hippocampus. Trends in Cognitive 
Sciences. 2013; 17(5): 230-40. 
9. Fanselow MS, Dong HW. Are the Dorsal and Ventral Hippocampus Functionally Distinct Structures? Neuron. 2010; 65(1): 7-19. 
10.Datta S. Activation of phasic pontine-wave generator: A mechanism for sleep-dependent memory processing. Sleep and Biological 
Rhythms. 2006; 4(1): 16-26. 
11.Ravassard P, Pachoud B, Comte JC, Mejia-Perez C, Scoté-Blachon C, Gay N, et al. Paradoxical (REM) sleep deprivation causes a large 
and rapidly reversible decrease in long-term potentiation, synaptic transmission, glutamate receptor protein levels, and ERK/MAPK 
activation in the dorsal hippocampus. Sleep. 2009; 32(2): 227-40. 
12.Datta S, Li G, Auerbach S. Activation of phasic pontine-wave generator in the rat: A mechanism for expression of plasticity-related 
genes and proteins in the dorsal hippocampus and amygdala. European Journal of Neuroscience. 2008; 27(7): 1876-92. 
13.Haneef Z, Lenartowicz A, Yeh HJ, Engel J, Stern JM. Effect of lateralized temporal lobe epilepsy on the default mode network. 
Epilepsy and Behavior. 2012; 25(3): 350-7. 
14.Pittau F, Grova C, Moeller F, Dubeau F, Gotman J. Patterns of altered functional connectivity in mesial temporal lobe epilepsy. 
Epilepsia. 2012; 53(6): 1013-23 

 

 



http://congressoneurosono.wix.com/site 
  
 
 

 

35 

 

ALTERAÇÕES COGNITIVAS EM DECORRENCIA DE PREJUÍZOS DA QUALIDADE DE SONO: 
TRABALHO EM TURNOS 

  

Hiago Murilo de Melo,  
Paola Barros Delben,  
Lucas Souza Sombrio, 
Roberto Moraes Cruz. 
Universidade Federal de Santa Catarina 
  

Militares e civis participam de expedições pelo Programa Antártico Brasileiro 

(PROANTAR), realizando atividades geopolíticas e científicas. Devido às condições do 

ambiente ICE (isolado, confinado e extremo), comumente há dedicação às atividades por  

horas ininterruptas, frente à imprevisibilidade do contexto, com foto períodos e clima 

hostis, além das divisões de trabalho logísticos em turnos de 4 horas alternados pelas 

equipes da Marinha. Estas condições tendem a reduzir a qualidade do sono, 

consequentemente propiciam prejuízos cognitivos.  

Objetivo: Reunir informações sobre os principais impactos negativos da privação de sono, 

voluntária e involuntária, a fim de encontrar ferramentas e estratégias de enfrentamento 

que minimizem os efeitos das fontes estressoras no ritmo circadiano de expedicionários. 

Método: Revisão bibliográfica de artigos produzidos entre 2002 e 2015, sobre trabalhos 

em turnos e nos árticos. Resultados: Alterações do sono modificam a liberação de 

hormônios como o cortisol, relacionado a estresse e estado de alerta, e a melatonina, 

gerenciadora do sono e do sistema imunológico, entre outros, provocando: fadiga; 

redução da capacidade de atenção seletiva, memória de curto prazo, tomada de decisão, 

resposta reflexa, tempo de reação, motivação e eficiência; aumento do esforço físico e 

cognitivo. Fatores que podem acarretar em erros na execução de tarefas. Estudos com 

profissionais da saúde em hospitais têm incentivado à noção de satisfação no trabalho,  

promovendo melhor ressincronia do ciclo biológico e adaptação organizacional. No 

contexto da Antártica trabalhos com luzes artificiais e suplemento de precursores da  

melatonina têm obtido resultados consideráveis para a saúde dos expedicionários. 

Conclusão: A apresentação de instrumentos que melhorem a qualidade do sono de 

expedicionários antárticos reflete no desempenho laboral dos mesmos, reduzindo ou 

eliminando alterações cognitivas, logo erros, acidentes, ou conflitos. Investimentos em 

pesquisas psicológicas voltadas à saúde de trabalhadores do PROANTAR podem colaborar 

com a realização científica brasileira abaixo do paralelo 60º. 
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Protocolo de intervenção para assistência psicológica de usuários de substância 
psicoativas em hospital geral: dados preliminares 

 
Andrea de Rezende  
Rachel Schlindwein – Zanini  
Hospital Universitário – HU/UFSC e Programa de Mestrado em Saúe Mental e Atenção Psicossocial – 
CCS/UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC 
 
  Este trabalho apresenta um protocolo de intervenção para assistência psicológica 

de usuários de substância psicoativas internados em hospital geral. A construção do 

material se justifica pela necessidade de conferir identidade à área, criar e estabelecer 

procedimentos padronizados de atuação e instrumentalizar o profissional, orientando sua 

práxis. O projeto tem como eixos norteadores: 1) Saúde geral e autocuidados; 2) Saúde 

mental e psicopatologia; 3) Consumo de sustâncias psicoativas; 4) Configuração e rede 

familiar; 5) Psicossocial e espiritual; 6) Trabalho e formação e 7) Tempo livre e lazer. Os 

eixos se apresentam em todas as etapas da assistência psicológica proposta: 1) Triagem; 

2) Avaliação; 3) Atendimento psicológico; 4) Encaminhamentos e 5) Monitoramento. O 

material foi construído dentro de uma perspectiva interdisciplinar de assistência e 

multidimensional do cuidado em saúde, considerando a transversalidade multicultural, 

social e de gênero das questões em torno da hospitalização, consumo de substâncias 

psicoativas e redução de danos. As intervenções propostas estão amparadas em bases 

teóricas que as legitimam enquanto práticas de assistência, entretanto, não estão 

fundamentadas em nenhuma abordagem psicológica pré-definida. Espera-se, a partir 

dessa proposta, contribuir para a instrumentalização e orientação da prática profissional 

e, consequentemente, à delimitação da identidade e do papel da psicologia dentro do 

contexto hospitalar. 

Palavras-chave: Protocolo; Assistência psicológica; Substâncias psicoativas; Hospital geral. 

 

Prevalência de tabagismo e pacientes cirúrgicos 

Andréa de Rezende 
Hospital Universitário - Universidade Federal de Santa Catarina/ UFSC. 
 

Este estudo teve como objetivo identificar a prevalência do tabagismo em 

pacientes internados nas Unidades de Internação Cirúrgica I e II (UIC I e II) do Hospital 

Universitário de Florianópolis. Foi um estudo descritivo transversal com pacientes  
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maiores de 18 anos hospitalizados/SC. A coleta de dados ocorreu em março de 

2015, durante a internação dos pacientes nas referidas unidades, por meio de consulta ao 

prontuário. Nesse período deram entrada nas Unidades 224 (100%) pacientes, sendo 121 

(54,%) nas UIC I e 103 (46,%) nas UIC II. Desses, 72 (32%) foram atendidos pela equipe da 

Psicologia e constituíram a amostra do estudo. Totalizando 36 (50%) pacientes na UIC I e 

36 (50%) pacientes na UIC II. Destes pacientes atendidos faziam uso do tabaco 30 (42%), 

sendo 16 (53%) pacientes na UIC I e 14 (47%) na UIC II. A prevalência de tabagismo nesse 

estudo foi superior à encontrada em outros estudos no Brasil, Região Sul, município de 

Florianópolis e outros hospitais. A amostra foi significativa em relação à população de 

pacientes hospitalizados em Clínicas Cirúrgicas sugerindo necessidade de discutir a 

temática na busca de estratégias de enfrentamento.  

Palavras Chave: Tabagismo; Hospitalização; Clínicas Cirúrgicas; Atendimento Psicológico.  
 

 
Ansiedade e psicose: Uso do desenho de colorir em hospital 

 
Shirley Stamou;  
Rachel Schlindwein Zanini;  
Ingrid Kuhnen Coelho. 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 
Os livros de colorir para adultos foram uma das maiores novidades editoriais do 

ano de 2014 na Europa, com 250 mil exemplares da editora Michael O'Mara vendidos no 

Reino Unido (Ribeiro, 2014). Stan Rodski (IN Ker, 2015) explica que o ato de colorir pode 

mudar o comportamento do cérebro e ajudar os trabalhadores a alcançar a calma e 

equilíbrio. “Pelo colorir, nos movemos a partir de ondas beta para uma onda alfa, 

semelhante a sentar-se ouvir música, ou simplesmente assistir o programa de TV favorito,  

sem se concentrar em um monte de coisas.", sendo válido no alívio do estresse. Segundo  

Fabetti (IN Ribeiro, 2014), estímulo gerado pelos livros pode criar reações 

interessantes como sudorese, dormência nas pernas ou sensações de tristeza ou prazer 

exacerbadas, que merecem ser observadas e podem ser depois trabalhados com um 

terapeuta certificado. Atualmente observa-se a carência de estudos utilizando desenhos 

de colorir em indivíduos com condição clínica mental. Metodologia: Estudo de caso 

clínico de paciente com 57 anos, sexo masculino, 3o grau, internado em hospital geral há  
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01 ano com quadro psicótico. Uso da Escala de Ansiedade de Beck (BAI) que 

consiste em um questionário de auto-relato com 21 questões de múltipla escolha para 

medir a gravidade ansiedade do indivíduo; da Escala de Depressão de Beck (BDI), criada 

por Aaron Beck como um questionário de auto-relato com 21 itens de múltipla escolha, 

sendo um dos instrumentos mais utilizados para medir a gravidade de episódios 

depressivos.  Também utilizado desenho de colorir desenvolvido pelas autoras para este 

fim com referencia a uma praia deserta e natureza, conforme demanda do paciente, 

juntamente com o questionamento sobre autopercepcão de ansiedade e nervosismo. 

Resultados e conclusões: Paciente colaborativo obteve escore de 10 na BDI (moderado), 

25 na BAI (moderado/severo), sinalizando quadro depressivo e ansiogeno. Inicialmente o 

mesmo solicitou limites, como regras de cores e tempo, sendo informado que tinha livre 

expressão para tal, fato incomum em uma internação hospitalar. A verificação dos 

batimentos cardíacos pré (62 bpm) e pós (90 bpm) esteve normal.  O mesmo coloriu 

parcialmente o desenho por 25 minutos, optou por traços suaves e poucas cores 

(amarelo, verde, azul e marrom). O paciente lamentou ao término da atividade a distância 

entre a imagem apresentada e sua realidade. Acredita-se que em próximos estudos, 

imagens intermediárias entre contexto urbano e natural possam ser empregadas. 

Observou-se que o desenho de colorir é uma atividade lúdica agradável, podendo ser 

relaxante quando a temática do mesmo é confortável ao paciente. A ação de colorir um 

desenho mostra-se útil na prática de mindfulness, que consiste em um modo de  

atenção/concentração total e proposital, livre de crítica, no momento e/ou atividade 

presente, sem que o sujeito esteja incorporado pela mesma. 

 
Palavras - chave: ansiedade, desenho, psicose, colorir, hospital, adulto. 
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