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Programação 

Quinta-feira, dia 23 

 

Manhã: 

GinCog - Gincana temática em cognição e neurociências, vide equipes classificadas: 

 

1o Lugar - Supramarginais: João Henrique Schuster, João Guardini, Naomi Stange. 

2o Lugar - UFPR: Thais dos Santos Messias Fogaça, Rebecca Nobrega Ribas Gusso 

Harder Janke, Katiane Janke Krainski. 

3o Lugar - Dopaminas: Bárbara Kremer Freitas, Sophia Berka Marques. 

 

Tarde: 

13:30-14:15 h- Insônia, cognição e tratamento 

Dra. Lucia Sukis (SC) 

 

14:30- 15:15 h- Atualização em distúrbios respiratórios do sono 

Dra. Cristiane Khadur Denis (SC) 

 

15:30- 16:00h- Coffee 

 

16:00- 16:30h- Autotitulação de CPAP na apneia do sono 

Dra. Aline Spillere (SC) 

 

16:30 - 17:00h- AIO na apneia do sono  

Dr. Thiago Schwantes (SC) 

 

17:00 - 17:40h - Tratamento cirúrgico na apneia do sono 

Dr. Fabio Zanini (HGCR/SC) 

 

Noite: 

Jantar por adesão no Restaurante Las Leñas - Shopping Iguatemi. 



 
8 

Sexta-feira, dia 24 

 

Sala A 

 

Manhã: 

8:30h - Neuropsicologia e uso de drogas 

Dra. Fernanda Lopes (UFSC) 

Psicofármacos, do acesso, financiamento no SUS e repercussões do uso 

(intoxicação) 

Dr. Junior André da Rosa (UFSC) 

Coordenadora de mesa 

Msc. Maria Emília Pereira Nunes (UFSC) 

 

9:30h - Neuropsicologia no Hospital Universitário-UFSC: Atuação permanente em avaliação 

e reabilitação 

Dra. Rachel Schlindwein - Zanini (UFSC) 

Contribuição da Análise do Comportamento para o processo de 

reabilitação neuropsicológica  

Dr. Eduardo Legal (UNIVALI) 

Coordenador de mesa 

Ddo. Clemilson Gomes Sombrio (UFPR) 

 

10:30h - Intervalo 

 

10:50h - Memória e Linguagem em pacientes com Tumores Cerebrais 

Dra. Samanta Rocha (INC/PR) 

Coordenadora de mesa 

Dra. Rosane Porto Seleme (UFSC) 
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Tarde: 

13:30h - Contribuições da Neuropsicologia à compreensão da 

impulsividade e compulsividade  

Dr Daniel Fuentes (USP e Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo) 

Coordenadora de mesa 

Dra. Rachel Schlindwein - Zanini (UFSC) 

 

14:30h - Avaliação neurocognitiva em esquizofrenia 

Dda. Luciana Amorim (UFSC) 

Impulsividade e cognição 

Dr. Roberto Cruz (UFSC) 

Coordenador de mesa 

Dr. Daniel Fuentes (USP) 

 

15:30h - Intervalo e visita aos pôsteres 

 

16:00h - Neuroinflamação e Esclerose Múltipla 

Dr. Rafael Cypriano Dutra (UFSC) 

Fibromialgia e FibroFog 

Ddo. Clemilson Gomes Sombrio (UFPR) 

Coordenadora de mesa 

Msc. Anne Luisa Nardi (UFSC) 

 

17:00h -Teoria da Mente na era das redes sociais - visão do neurocientista 

Dra. Katia Lin (UFSC) 

Coordenação de mesa 

Dra. Samanta Rocha (INC / PR) 

 

17:45h - Diagnóstico breve de demência 

Dr. Hercílio Hoepfner Junior (SBGG-SC) 
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Coordenadora de mesa 

Dra. Márcia Caravagnollo (UFSC) 

 

Troféu Shiny Mind 

 

Sala B 

 

14:30 - 15:30h - Autismo 

Msc. Adriana Boschi Moreira (UFSC) e Esp. Rodrigo Tramonte (UDESC) 

Coordenadora de Mesa 

Msc. Adriana Boschi Moreira (UFSC) 

 

16:00 - 16:45h - Promoção da Saúde no envelhecimento e cognição. 

Dra. Aline Arakawa (UFSC) 

Coordenador de Mesa 

Dra. Rosane Porto Seleme (UFSC) 
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Resumo dos Palestrantes 

 

1. ATUALIZAÇÃO DOS DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS DO SONO 

Dra. Cristiane Khadur Denis  

Médica otorrinolaringologista com área de atuação em Medicina do Sono (SC) 

 

Os distúrbios respiratórios do sono abrangem um espectro de anormalidades, incluindo 

roncos, apnéia obstrutiva do sono (SAOS), apneia central do sono, despertares relacionados à 

respiração e a hipoventilação. Uma atualização clínica dos recentes avanços no diagnóstico, 

manejo e prognóstico dos mais prevalentes distúrbios, sendo roncos e a SAOS será discutida. A 

SAOS é caracterizada pelo colapso recorrente das vias aéreas superiores durante o sono, 

acompanhado por dessaturações de oxigênio, despertares noturno e sono fragmentado. Os 

pacientes podem apresentar sintomas clássicos, incluindo roncos, sono não-reparador, sufocação, 

má qualidade do sono, prejuízo neurocognitivo ou mesmo acidentes automobilísticos. A etiologia 

da SAOS é complexa e influenciada por vários fatores, incluindo estrutura craniofacial, obesidade, 

colapsibilidade das vias aéreas superiores, tônus muscular durante o sono, limiar de despertar e 

controle ventilatório. A polissonografia em laboratório (PSG) continua sendo o padrão ouro para 

o diagnóstico de apnéia do sono, embora o uso de estudos do sono domiciliar esteja aumentando 

rapidamente. Esses dispositivos domiciliares têm boa sensibilidade e especificidade para SAOS 

moderada a grave. Os últimos estudos tentam enquadrar os pacientes com SAOS nos modelos 

fenotípicos para podermos direcionar um tratamento personalizado com resultados melhores. Em 

comparação SAOS em pacientes mais jovens com o mesmo índice de apneia e hipopneia (IAH), 

SAOS em pacientes idosos está associada a menos sonolência e estes frequentemente apresentam 

enurese, disfunção cognitiva e comprometimento do humor. Além disso, com o aumento da idade, 

há aumento da colapsibilidade das vias aéreas superiores, medida pela pressão crítica de 

fechamento faríngeo (Pcrit), diminuição do volume pulmonar e quimiossensibilidade ventilatória. 

Essas observações levaram alguns estudos a sugerir que a SAOS em idosos pode representar um 

fenótipo fisiológico distinto, assim como nas mulheres pós menopausa. Estudos nos últimos dois 

anos colocam também os fenótipos relacionados a resultados da polissonografia principalmente 
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em relação baixo limiar de despertar, apneias relacionadas ao sono REM e apneias exclusivas da 

posição supina. Os fenótipos na SAOS é o ínicio para medicina personalizada. 

O CPAP persiste como a terapia mais eficaz para reduzir os parâmetros da gravidade, incluindo o 

IAH (índice de apneia e hipopneia), índice de dessaturação de oxigênio (ODI) e saturação de 

oxigênio (SaO2). O CPAP Automático elimina a necessidade de titulação em laboratório e 

manutenção contínua do tratamento associada a mudanças nos requisitos de pressão. Há um 

consenso que IAH somente é insuficiente para diagnóstico e manejo dos pacientes com SAOS. 

Devemos abordar de forma personalizada os pacientes com SAOS, principalmente diagnosticar 

precocemente e tratar as crianças com SAOS para prevenir SAOS no adulto. 

 

 

2. APARELHOS INTRAORAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DA APNÉIA E 

HIPOPNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO: UMA REVISÃO DA LITERATURA  

 

Dr Thiago Schwantes 

Dentista no Instituto Somed em Florianópolis/SC. Board Certificated pela AADSM com treinamento em 

LaJolla/Califórnia. Certificado pela ABS em Odontologia na Medicina do Sono. Sonomed Bronze Partner. 

Membro da AADSM, ABS. 

www.thiagoschwantes.com.br 

 

 

Trata-se de uma revisão da literatura sobre a Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono, 

com o objetivo de analisar indicações e efetividade dos aparelhos intrabucais usados no tratamento 

dessa síndrome. Foram selecionados seis artigos de pesquisas originais nas bases de dados 

LILACS, MEDLINE e SCIELO, usando os descritores transtornos respiratórios, Apnéia, 

obstrução das vias aéreas respiratórias e aparelhos intraorais. Os resultados mostram que esses 

dispositivos são considerados uma alternativa de escolha e quando tolerados pelos pacientes 

poderá reduzir os sintomas. Conclui-se que sua efetividade depende da indicação, da participação 

dos pacientes e da tolerância dos efeitos colaterais. 

 

 

 

http://www.thiagoschwantes.com.br/
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1.Introdução 

A Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) tem se configurado 

como um problema de saúde para grande parte da população adulta. Estima-se que cerca de 2% da 

população feminina e 4% da população masculina, entre 40 e 60 anos, apresentam essa síndrome. 

Um fator preocupante encontra-se relacionado a complicações que podem ser desencadeadas pela 

SAHOS, como a hipertensão pulmonar e a insuficiência cardíaca (ALMEIDA et al. 2006). 

O quadro clínico comumente encontrado em indivíduos acometidos pela SAHOS inclui 

ronco, sonolência diurna excessiva e pausas respiratórias durante o sono. No geral, esses sintomas 

são observados e relatados pelos companheiros, principalmente o ronco, que pode ser provocado 

por vários fatores, tais como: flacidez do palato mole, úvula, língua e faringe, que se tornam 

incapazes de manter a via aérea desobstruída durante a respiração. Outros fatores podem ser 

associados como o desvio do septo nasal e hipertrofia de língua, tonsilas palatinas e adenóides 

(BITTENCOURT; TOGEIRO; BAGNATO, 2002; LANDA; SUZUKI, 2009). 

O exame de polissonografia (PSG) é considerado o melhor meio para um diagnóstico 

preciso. Esse exame permite quantificar os eventos respiratórios por hora de sono na forma do 

índice de apnéia e hipopnéia (IAH), identificando a gravidade da SAHOS em: leve – quando 

ocorrem entre 5 a 15 pausas respiratórias por horas durante o sono; moderada – entre 15 e 30;e 

grave – acima de 30 eventos (LANDA; SUZUKI, 2009). 

Os objetivos do tratamento da SAHOS devem atingir basicamente o alívio dos sintomas, a 

redução da morbidade e a diminuição da mortalidade. O tratamento também irá favorecer a 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos acometidos (RAMOS; FURQUIM, 2001). 

O tratamento da SAHOS pode ser cirúrgico (adenotonsilectomia, correção de anomalias 

craniofaciais, traqueotomia) ou clínico (higiene do sono, pressão positiva contínua nas vias aérea 

- CPAP, aparelhos intrabucais). Nesta última década, vários aparelhos ortodônticos funcionais têm 

sido desenvolvidos por dentistas para o tratamento do ronco e da apnéia obstrutiva do sono, tendo 

como mecanismo de ação uma alteração na posição da mandíbula, língua e outras estruturas das 

vias aéreas superiores (ALMEIDA et al. 2006). 

Os aparelhos intrabucais atuam pelo avanço mandibular afastando os tecidos da orofaringe 

e aumentando a tonicidade da musculatura dessa região. A sua indicação principal é para os casos 

de apneias leves e moderadas quando o índice de apneia e hipopneia atinge até 30 pausas 

respiratórias por hora durante o sono em pacientes retrognatas ou quando não se adaptam ao Cpap 
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(Review AADSM 2017). O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão da literatura para analisar 

a indicação e a efetividade dos aparelhos intrabucais no tratamento da SAHOS. 

 

2.Metodologia  

Os dados coletados neste estudo de revisão da literatura são de artigos publicados na 

literatura odontológica que enfocaram o uso de aparelhos intrabucais no tratamento da SAHOS. O 

método de revisão da literatura se iniciou com a busca de artigos nas bases de dados LILACS 

(Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde) e MEDLINE (Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). Foram 

utilizados os seguintes descritores e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: 

transtornos respiratórios; apnéia; obstrução das vias aéreas respiratórias e aparelhos intrabucais, 

aparelhos intra-orais. Com a seleção pelos resumos, passou-se à leitura do texto na íntegra. Em 

seguida houve a coleta dos dados. A análise se fez por meio de descrição da utilização e efetividade 

dos aparelhos intrabucais no tratamento da SAHOS. 

 

3.Resultados 

Nas últimas décadas, aparelhos intrabucais têm sido constantemente desenvolvidos e 

testados, como mostra Henke, Frantz e Kuna (2000) ao testarem um dispositivo com elástico oral 

para avanço mandibular (EMA). Trabalharam com 28 indivíduos não tratados com SAHOS (24 

homens e 4 mulheres, com idade média de 49,1 anos) e com 10 eventos por hora em uma noite da 

polissonografia. Todos os indivíduos apresentavam queixas de sonolência diurna excessiva. Foram 

realizadas três polissonografias noturnas; a primeira para estabelecer o diagnóstico de SAHOS 

(n=28); a segunda, com o uso do EMA (n=28) e a terceira para determinar o local de fechamento 

das vias aéreas (n=12). Os resultados mostraram que a utilização do EMA melhorava 

significativamente a severidade polissonográfica da SAHOS. 

O aparelho EMA foi bem tolerado, resultando em uma redução média do IAH de 52,6% para 

28,2%. Também foram observadas melhoras clínicas por meio do exame polissonográfico em 

indivíduos com o uso do EMA que apresentavam SAHOS leve e grave. O estudo também mostra 

que quatro indivíduos apresentaram um IAH maior com o uso do dispositivo e não foram 

encontradas explicações para esse fato. 
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Mehta et al. (2001) também testaram um aparelho de avanço mandibular, o MAS - Mandibular 

Advancement Splint, em pacientes com apnéia obstrutiva do sono. Nesse estudo também foram 

analisados o potencial da Polissonografia (PSG), exame antropométrico e parâmetros radiológicos 

no prognóstico do tratamento. Foram selecionados 28 pacientes adultos (22 homens e 6 mulheres) 

com SAHOS, apresentando pelo menos dois sintomas da síndrome (ronco, sono fragmentado, 

sonolência diurna) e IAH >10/h constatados através da PSG. Para cada indivíduo foi 

confeccionado um aparelho de avanço mandibular e uma placa oral, que não avançava a mandíbula 

e serviu de controle. Radiografias cefalométricas, polissonografias e questionários foram 

realizados antes e após o tratamento. Dos 28 pacientes selecionados, 24 completaram o protocolo. 

A resposta completa com uso do MAS foi definida como a solução dos sintomas e do IAH a qual 

foi alcançada em nove pacientes e a resposta parcial definida como melhora dos sintomas mais 

redução no IAH, ocorreu em seis. O insucesso do tratamento ocorreu em nove pacientes. 

O estudo também mostrou que a placa oral controle utilizada não teve efeito significativo 

sobre o IAH e o tempo total de sono não se alterou. Com o uso do MAS houve uma redução de 

53% de IAH e redução do ronco. Vinte e três pacientes afirmaram que gostariam de continuar a 

usar o MAS por causa de melhora percebida em seus sintomas. 

Assim, observou-se que o MAS foi eficaz em controlar completamente a SAHOS em mais de um 

terço dos pacientes, sendo uma alternativa viável ao CPAP nasal em pacientes com SAHOS leve, 

e alguns casos de SAHOS moderada ou grave. Os autores concluíram que o MAS é bem tolerado, 

pelo menos em curto prazo, e está associado à melhoria subjetiva e objetiva em uma proporção 

significativa de pacientes (MEHTA, et al. 2001). Outro estudo apresentou o Aparelho Bucal de 

Avanço Mandibular (Aparelho ITO® - Sistema Dinâmico de Ação). Foram avaliados 36 pacientes 

(16 homens e 20 mulheres) com idade média de 53,7 anos, divididos em três grupos: Apnéia leve, 

IAH = 9,3 (5,7-15) (mediana e limites inferior e superior); apnéia moderada, IAH = 22,3 (17,3-

29,3); e apnéia grave, IAH = 41 (31,9-71). Foram avaliados: Escala de Ronco (Stanford), Escala 

de Sonolência Epworth (ESS), Saturação de O2 e Índice de Microdespertar (IM), antes e após o 

uso contínuo (média de 6 meses) do aparelho. O avanço foi realizado gradualmente utilizando 

elásticos intermaxilares. Os parâmetros de controle foram: IAH < 5/hora; ESS < 10; Stanford = 0; 

Saturação de O2 ˃ 85% e IM < 10/hora. Decorridos seis meses do estudo, foi observado uma 

redução significativa (P < 0,01) do IAH, da ESS e da escala de ronco nos três grupos após o uso 

do aparelho comparativamente aos valores basais. Os demais 
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parâmetros não apresentaram diferença estatisticamente significativa. O Aparelho ITO reduziu o  

número de apnéias e hipopnéias, a sonolência excessiva durante o dia e o volume do ronco (ITO, 

2010). 

 Um estudo apresentado por Dal-Fabbro et al (2010) mostram o desenvolvimento do 

aparelho Brazilian Dental Appliance – BRD por pesquisadores da Odontologia na área da 

Medicina do Sono, das universidades brasileiras UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) e 

UFC (Universidade Federal do Ceará). O aparelho é confeccionado em acrílico 

termopolimerizável, sendo a parte superior independente da inferior e com retenção realizada 

através de grampos interproximais entre todos os dentes posteriores. As duas arcadas são 

interligadas por dois expansores posicionados na região palatina, logo abaixo da região cervical 

dos molares superiores. 

Para a avaliação desse aparelho foram incluídos 50 pacientes, entre 25 a 70 anos de idade 

com mínimo de 10 dentes na arcada dentária, diagnosticados através de exame polissonográfico 

no Departamento de Psicologia da UNIFESP e na UFC e que apresentaram SAHOS leve ou 

moderado. Durante o tratamento foram realizados ajustes progressivos nos expansores no período 

de 3 a 4 meses de acordo com a presença de sono ou sintomas adicionais (sonolência, cansaço, 

sono fragmentado ou não, sono não reparador). Os pacientes foram divididos em dois grupos. Os 

bons e maus respondedores quanto ao IAH com o uso do BRD. O bom respondedor incluía aqueles 

que reduziram mais de 50% em relação ao basal e foi menos do que 10 eventos por hora com o 

aparelho BRD. O mau respondedor apresentou IAH também em uso do BRD maior ou igual 10. 

Um aspecto importante é que a posição final da mandíbula com o uso do aparelho não foi diferente 

entre os dois grupos, indicando que não são avanços mandibulares extremos e sem critérios que 

irão melhorar a eficácia dos aparelhos intraorais. Os autores desse estudo relataram melhoras 

significativas na escala de sonolência, no IAH, nos microdespertares e na saturação mínima de 

oxihemoglobina e que pacientes acima do peso parece interferir desfavoravelmente no 

desempenho do aparelho em estudo. Quanto à efetividade do uso desse aparelho, há notável 

indicação de resultados satisfatórios para iniciar tratamento dos casos de SAHOS. 

Um outro aparelho, o Bionator de Balters (NABARRO; HOFLING, 2008), foi utilizado 

por 16 pacientes (13 homens e 3 mulheres), com idade entre 35 a 61 anos e que apresentavam 

queixa de roncopatia e sonolência diurna excessiva. A suspeita do diagnóstico de apnéia do sono 

foi confirmada por meio da monitorização polissonográfica realizada pelo otorrinolaringologista, 
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através da verificação das características normais ou patológicas do sono. Com esses dados, foram 

determinados o índice de apnéia e hipopnéia e saturação basal média mínima de oxigênio. 

Para indicar o tratamento com uso de dispositivos intrabucais, o IAH deveria se situar entre 

5 e 15 ou entre 15 e 30, considerados graus leves ou moderado de ronco e apnéia do sono. 

Confirmado esse índice, o otorrinolaringologista encaminhava o paciente para participar do estudo. 

Após essa seleção, foram confeccionados aparelhos intraorais Bionator para os pacientes 

selecionados e recomendado a sua utilização durante o sono, à noite, e removê-lo pela manhã ao 

acordar, por um período de trinta dias. Depois de decorrido os 30 dias, o paciente retornava ao 

consultório odontológico para avaliação do uso do aparelho. Nos casos em que a utilização fosse 

positiva, era encaminhado para uma nova polissonografia (NABARRO; HOFLING, 2008). 

Um dado relevante no estudo de Nabarro e Hofling (2008) é que do total de 16 pacientes 

apenas nove terminaram o tratamento, por conseguirem utilizar o aparelho. O baixo índice de 

aceitação desse aparelho se refere ao desconforto que segundo os pacientes se deve a dificuldade 

de adaptação em função dos efeitos colaterais produzidos pelo seu uso como: salivação excessiva 

no início do tratamento em conseqüência à nova postura da língua, pequeno cansaço na 

musculatura mastigatória pela manhã e uma pressão uniforme sobre os dentes, principalmente os 

anteriores, sobre a gengiva, língua ou maxilares. 

Os pacientes que chegaram ao final do tratamento foram submetidos a uma nova 

polissonografia, realizada com o paciente fazendo uso do Bionator para avaliar e quantificar a 

eficácia deste dispositivo no tratamento do ronco e da apnéia. Foi observada uma melhora 

significativa comparando as polissonografias iniciais e finais e o Bionator de Balters foi 

considerado um aparelho eficiente no tratamento para diminuição do ronco e da apnéia, pois foi 

observada uma diminuição estatisticamente significante nos valores de IAH com o tratamento 

(NABARRO; HOFLING, 2008). Abi-Ramia et al. (2010) também avaliaram em 16 pacientes (6 

homens e 10 mulheres, com idade média de 47,6 anos) o efeito do aparelho de avanço mandibular 

Twin Block –TB, no volume das vias aéreas superiores por meio de Tomografia Computadorizada 

Cone-Beam (CBCT). Os pacientes foram incluídos após exames de polissonografia solicitados por 

especialistas em Medicina do Sono e que apresentassem SAHOS leve a moderado. Todos 

receberam aparelhos intraorais Twin Block modificado e, teriam que usar o aparelho para dormir. 

Os pacientes foram acompanhados durante um período de 7 meses. No final desse período, cada 

paciente realizou duas tomografias CBCT, uma usando o aparelho e outra sem uso do aparelho. 
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Os resultados desse trabalho indicavam que houve diferença significativa entre o volume da via 

aérea dos pacientes com e sem o TB, mostrando que o aparelho TB foi capaz de aumentar o volume 

da via aérea superior nos pacientes avaliados. Apenas 2 pacientes apresentaram volume da via 

aérea menor com TB do que sem TB. Esse fato pode estar associado à quantidade de avanço 

mandibular ou largura do palato mole. 

 

4. Discussão 

Os estudos analisados evidenciam que os aparelhos intrabucais são considerados 

alternativas para o tratamento da SAHOS. Essa síndrome é conhecida como um distúrbio crônico, 

progressivo e que se caracteriza por interrupção periódica da respiração durante o sono. Os sinais 

e sintomas mais comuns são o ronco, a sonolência diurna excessiva e pausas respiratórias durante 

o sono observadas, principalmente, pelo companheiro. O ronco, no geral, está associado a fatores 

como obesidade, ingestão de álcool ou medicações hipnóticas. Pelo fato de os sintomas serem 

percebidos pelo companheiro, ocorre um desacordo entre casais, tanto pela confirmação ou não do 

fenômeno, quanto pelo som emitido durante o sono, prejudicando a vida conjugal. 

Os estudos analisados mostram que o diagnóstico parte de métodos simples como 

questionários, história clínica, exame físico, e a polissonografia clássica (método padrão para 

diagnosticar a SAHOS). Na avaliação clínica investigam-se sintomas associados à hipertensão 

arterial, cardiopatia isquêmica e arritmias. O exame físico do paciente deve incluir medidas 

antropométricas como índice de massa corpórea, pois pacientes obesos apresentam maior risco de 

desenvolverem a SAHOS. O exame da cavidade nasal deve ser feito com o objetivo de encontrar 

possíveis causas de obstrução nasal, como assimetria de tecidos moles, colapso de válvula nasal, 

edema na mucosa causado por rinite alérgica, desvio de septo, trauma, hipertrofia de corneto e 

presença de pólipos. No exame do esqueleto craniofacial, avalia-se a posição da mandíbula maxila 

e oclusão dentária. Retrognatia, micrognatia, sobremordida e deslocamento da articulação estão 

associados ao maior desvio das vias aéreas (BITTENCOURT; TOGEIRO; BAGNATO, 2002). 

O exame polissonográfico é realizado no laboratório durante toda a noite e possibilita 

identificar os vários parâmetros alterados em pacientes portadores da SAHOS. A monitorização 

de cinco ou mais eventos respiratórios anormais (Índice de apnéia e hipopneia/ hora de sono, Índice 

de microdespertar, saturação de oxigênio, índice de movimentos periódicos dos membros 
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inferiores), confirmam o diagnóstico das SAHOS. O médico que interpreta uma polissonografia 

deve ser um clínico com habilitação na área (BITTENCOURT; TOGEIRO; BAGNATO, 2002). 

Os resultados deste estudo apontam a multidisciplinaridade do tratamento da SAHOS, 

envolvendo profissionais como: otorrinolaringologista, neurologista, médicos especialistas em 

medicina do sono e ortodontista. Nessa multidisciplinaridade Cavalcante e Souza (2008) colocam 

que os dentistas desempenham um importante papel nesse tratamento, pois são os responsáveis 

pela seleção, confecção, instalação, ajuste e a proservação semestral do dispositivo, enquanto que 

os médicos fazem à indicação e avaliação de sua eficácia. 

De acordo com os resultados dos artigos analisados, os aparelhos mais utilizados são os de 

avanço mandibular, que tem como característica o aumento das vias aéreas superiores e são 

indicados para paciente dentados, com quantidade de dentes suficientes para a ancoragem do 

mesmo. Entretanto, no tratamento da SAHOS os profissionais devem levar em conta além do uso 

de dispositivos intraorais a condução do paciente para a perda de peso, condicionamento postural, 

supressão de álcool e sedativos, bem como tratamento de rinite alérgica e do hipotireoidismo 

(quando for o caso), pois podem ser causas prováveis da apnéia obstrutiva do sono 

(NABARRO;HOFLING, 2008). 

Quanto à efetividade dos aparelhos intrabucais, os resultados apontam que esses aparelhos 

são considerados uma boa alternativa para o tratamento do ronco e da SAHOS devido seu custo 

reduzido e ao relativo conforto de uso, o que leva a uma maior aceitação por parte dos pacientes. 

Fato também já observado por Almeida et al. (2006) em seu estudo. 

Entretanto, o sucesso do tratamento muitas vezes implica em alterações drásticas do modo de vida 

e, a adesão do paciente é difícil de ser conseguida nesses casos, pois o uso de aparelhos intrabucais 

pode ser incômodo por promover dores musculares ou na articulação temporo- mandibular 

conforme apontam Borges e Paschoal (2005). 

Os resultados apresentados neste estudo também mostram o abandono do tratamento com 

dispositivos intraorais por alguns pacientes relatando desconforto, salivação excessiva, 

incapacidade de cumprir as exigências de tempo do tratamento, má higiene oral que pode resultar 

em um problema periodontal avançado, considerada uma contra indicação para o uso do aparelho. 

A correta avaliação do paciente e determinação destas características, através do exame clínico 

pelo médico e pelo dentista serão fundamentais para identificar se o aparelho é o melhor 

procedimento para o paciente ou não. 
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5.Conclusão  

O estudo mostra que os dispositivos intrabucais são uma alternativa para o tratamento da 

SAHOS. Os aparelhos, no geral, são bem tolerados e promovem redução do IAH comprovada pelo 

exame polissonográfico realizado antes e após o uso do aparelho. O uso desses aparelhos pode, 

em alguns pacientes, eliminar e/ou reduz o ronco, a sonolência diurna e aumentar o volume das 

vias aéreas respiratórias. 

Essa terapia necessita, além do controle polissonográfico, de revisões e acompanhamento 

sistemático tanto do médico quanto do cirurgião-dentista. Entretanto, nem todos os pacientes 

submetidos a tratamento da apnéia e hipopnéia do sono com uso de dispositivos intrabucais 

continuam o tratamento. Alguns não conseguem continuá-lo em função dos efeitos colaterais 

advindos desses dispositivos como: salivação excessiva, desconforto mandibular e outros. 
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3. TRATAMENTO CIRÚRGICO NA APNEIA DO SONO 
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A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) se manifesta com sonolência diurna 

excessiva e os pacientes acometidos podem ser tratados com medicamentos ou cirurgia (Holty e 

Guilleminault, 2010). A sonolência excessiva diurna é uma das principais queixas dos adultos com 

SAOS, pois o sono é fragmentado. Nas crianças com SAOS, o menor número de despertares e a 

relativa preservação da arquitetura do sono fazem com que esse sintoma seja menos frequente. O 

teste de múltiplas latências do sono (MSLT) é um dos melhores métodos para avaliação da 

sonolência diurna. Neste, a latência média de sono inferior a 10 minutos é um indicador de 

sonolência excessiva (Gozal, Wang e Pope Jr., 2001). 

Uma noite de sono adequado é fundamental para o desenvolvimento motor e cognitivo, 

inclusive, estudos recentes relatam que crianças com Paralisia Cerebral (PC) tem maior risco de 

desenvolver distúrbios do sono (DS), predominando apneia obstrutiva do sono, dificuldade de 

iniciar e manter o sono e distúrbios respiratórios do sono (Almeida, Machado e Schlindwein- 
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Zanini, 2016). Nesse sentido, Blunden, Lushington, Kennedy, Martin e Dawson (2000) comentam 

que testes de inteligência, memória e atenção aplicados em 16 escolares encaminhados para 

tratamento do ronco mostraram prejuízo em relação a 16 controles normais da mesma idade. Neste 

estudo, as crianças com ronco tiveram déficit de inteligência e atenção, mesmo sem 

hipersonolência diurna, indicando que o déficit de atenção compromete o processamento e o 

registro de informações, reduzindo a capacidade de aprendizado das crianças com SAOS. 

Acerca da terapêutica da SAOS, Weaver e Grunstein (2008) comentam que, embora o 

tratamento por pressão positiva contínua de ar (CPAP) tenha elevada eficácia, sua eficiência é 

limitada, como demonstrado por 46%-83% dos pacientes que não aderem ao tratamento (definido 

como > 4 horas de utilização por noite). Assim, os pacientes que não alcançam sucesso com o 

tratamento clínico, frequentemente buscam alternativas no tratamento cirúrgico. Há uma grande 

heterogeneidade nos resultados da cirurgia no tratamento de SAOS e a combinação de distintos 

procedimentos cirúrgicos pode melhorar as taxas de sucesso bem como as taxas de cura. A 

tecnologia neste domínio evolui rapidamente, e os cirurgiões que se dedicam a esta área devem 

estar atualizados e integrar equipes multidisciplinares, a fim de maximizar os resultados 

(Camacho, Certal e Capasso, 2013). 

As cirurgias voltadas para SAOS visam a alteração de tecidos moles da faringe (palato, 

amígdalas, pilares amigdalianos e base da língua) e os que abordam o esqueleto (maxila, 

mandíbula e hióide). Dependendo do problema anatômico a ser resolvido e da gravidade da SAOS, 

mais de uma modalidade cirúrgica pode ser utilizada de forma conjunta no mesmo ato cirúrgico, 

ou sequencialmente, conforme os benefícios vão sendo alcançados. 

Entre os procedimentos cirúrgicos destaca-se eletroestimulação do hipoglosso (que 

sincroniza os estímulos com o esforço respiratório (STROLLO et al., 2014), cirurgias esqueléticas 

(como avanço maxilo-mandibular, avanço do músculo genioglosso, suspensão do osso hióide), 

cirurgias nasais (como septoplastia, turbinectomia/turbinoplastia), traqueostomia (mais indicada 

na falha de outras cirurgias e do uso de CPAP na SAOS grave com complicações clínicas 

relevantes), cirurgias da laringe (como glossectomia parcial, radiofrequência da base da língua) e 

da faringe (como faringoplastia lateral (Cahali 2003), amigdalectomia ampliada (Vidigal et al, 

2014) e faringoplastia expansora (Pang e Woodson, 2006). Desse modo, a adequada seleção e 

avaliação dos pacientes é fundamental no sucesso do tratamento cirúrgico de SAOS. 
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Um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade é o uso de álcool e outras drogas, 

que gera enormes custos socioeconômicos não apenas no âmbito nacional, mas também 

internacional. Os prejuízos relacionados ao consumo estão associados tanto ao uso ocasional, 

como envolvimento em acidente de trânsito após uso de álcool, quanto crônico, como crises 

convulsivas por overdose de cocaína ou doenças tabaco-relacionadas, por exemplo. Assim, os 

danos variam ao longo de um continuum de gravidade em que fatores como frequência e 
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quantidade são tão importantes como o nível de prejuízo que o indivíduo acarreta a si mesmo e à 

sociedade (APA, 2013; CORDEIRO, 2013). 

Por definição, drogas psicoativas são aquelas que agem no Sistema Nervoso Central (SNC) 

provocando, como consequência, alterações na cognição, na emoção e no comportamento. 

Conforme o mecanismo de ação, essas substâncias podem ser classificadas como depressoras 

(tornam o funcionamento do SNC mais lento), estimulantes (aceleram o funcionamento do SNC) 

ou perturbadoras (alteram a qualidade e quantidade das informações neurais); alterando, na mesma 

direção, funções cognitivas como atenção, memória, velocidade de processamento, tempo de 

reação, entre outras (APA, 2013; DICLEMENTE, 2018; STAHL, 2014). Dessa forma, o transtorno 

por uso de substâncias pode ser entendido como uma alteração cerebral provocada pela ação direta 

da droga nas diversas regiões do encéfalo; portanto, não há como estudar o comportamento 

desvinculado de suas funções cerebrais correlatas. 

Mas por que as pessoas continuam usando drogas psicoativas apesar de estarem cientes dos 

prejuízos associados? A complexidade do problema está relacionada aos aspectos biopsicossociais 

envolvidos neste comportamento, ou seja, uma combinação entre predisposição genética, 

exposição e vulnerabilidade ambiental, plasticidade neural e propriedades psicoativas da droga 

(GARCIA et al., 2014). Essa combinação na etiologia leva a três tipos de dependências: física, 

psicológica e comportamental. A física está relacionada ao fato da atuação direta das drogas 

psicoativas no sistema de recompensa do cérebro, gerando sensações de prazer e humor positivo 

que reforçam comportamentos repetidos de busca pela substância. 

Conforme as propriedades químicas de cada droga, a dependência física, que envolve 

tolerância e abstinência, tende a se instalar após curto (como nicotina, morfina e crack) ou longo 

tempo de uso (como álcool e maconha). A dependência psicológica está relacionada ao papel que 

a droga desempenha na vida do usuário, que às vezes pode ser uma companhia quando se está só, 

uma forma de relaxar quando se está tenso ou ainda um “remédio” para lidar com o estresse. Por 

último, a dependência comportamental envolve todas as associações feitas, a partir de pareamento, 

entre aspectos da rotina do indivíduo com o ato de usar a droga. Exemplos deste tipo de 

dependência seriam o café após o almoço junto com o cigarro, o álcool em encontros sociais e a 

cocaína numa festa eletrônica; pois tais situações servem como disparadoras ou gatilhos geradores 

de fissura (forte desejo) e mantêm o comportamento de uso da droga (APA, 2013; DICLEMENTE, 

2018; MITSUHIRO, 2013; STAHL, 2014). 
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Devido ao fato do uso/abuso de substâncias psicoativas ser um fenômeno demasiadamente 

complexo e multifacetado, sua abordagem de tratamento exige a integração de conhecimentos 

sobre seus mecanismos de ação no sistema nervoso central, a relação disso com os processos 

psicológicos e as consequências em termos comportamentais. Nesse sentido, a Neuropsicologia, 

enquanto área que integra conhecimentos teórico-metodológicos principalmente da neurologia e 

psicologia, é a área que estuda a relação entre a estrutura e o funcionamento cerebral, os processos 

psicológicos básicos (incluindo cognição e emoção) e a expressão comportamental (HAASE et al., 

2012; MANSUR-ALVES, 2018); sendo, por isso, uma abordagem indicada para a compreensão e 

tratamento do transtorno por uso de substâncias. Estudos de revisão sistemática nesta área têm 

demonstrado que, em usuários crônicos de drogas, as funções cognitivas mais prejudicadas são 

planejamento, resolução de problemas, flexibilidade cognitiva, controle de impulsividade (PERRY 

e LAWRENCE, 2017; SANTOS et al., 2018) e tomada de decisão (CUNHA, 2009; VERDEJO-

GARCIA et al., 2018); portanto, as que compõem as funções executivas. Sendo assim, prejuízos 

neurocognitivos devem ser avaliados, uma vez que tais capacidades são necessárias para a decisão 

de consumir a droga ou manter-se abstinente e afetam diretamente a adesão, manutenção do 

tratamento e possibilidade de recaída. 

Profissionais da área da saúde envolvidos no diagnóstico e tratamento de pacientes com 

transtorno por uso de substâncias geralmente encaminham estes indivíduos para avaliação 

neuropsicológica para definição de diagnóstico diferencial, investigação de comorbidades ou 

detecção precoce de sintomas; ou para fins de acompanhamento de intervenções cirúrgicas, 

farmacológicas e reabilitação de funções cognitivas (GARCIA et al., 2014; MÄDER-JOAQUIM, 

2010). Na avaliação, o neuropsicólogo integrará dados de entrevistas (realizadas com o próprio 

paciente e/ou seus familiares), de testes neuropsicológicos (incluindo escalas que avaliam 

processos como percepção, atenção, memória, linguagem, entre outros) e de exames médicos 

(como ressonância magnética funcional), buscando compreender de forma mais ampla o impacto 

da doença atual sobre a cognição e o comportamento do paciente. 

Entretanto, considerando as particularidades do transtorno por uso de substâncias, algumas 

limitações podem estar presentes na avaliação neuropsicológica destes pacientes. O principal 

desafio é lidar com as comorbidades, tanto físicas (demência, por exemplo) como mentais 

(depressão, ansiedade e transtornos de personalidade), que são frequentes (APA, 2013) e podem 

interferir no desempenho do examinando nos instrumentos de avaliação cognitiva, psicológica e 
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comportamental. Além dessas condições, aspectos motivacionais, ambivalência, percepção 

distorcida do paciente acerca do uso problemático de drogas, bem como juízo crítico alterado em 

relação aos prejuízos já causados pelo consumo crônico, são fatores qualitativos que precisam ser 

considerados na análise integrativa dos resultados da avaliação e nas tarefas de reabilitação 

(PEUKER; KESSLER, 2016). Por fim, ressalta-se o importante papel da neuropsicologia no 

auxílio da identificação de diagnósticos e prognósticos mais precisos, assim como no delineamento 

de um plano terapêutico direcionado às demandas específicas de cada paciente. O processo de 

mapeamento das funções neurocognitivas, psicológicas e comportamentais prejudicadas em 

usuários crônicos de drogas, em associação aos achados estruturais e funcionais de neuroimagem, 

servem para subsidiar a prática clínica da equipe multiprofissional com elementos que elevem as 

chances de sucesso terapêutico. 
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1. Introdução 

A Neuropsicologia é uma especialidade da Psicologia (segundo o Conselho Federal de 

Psicologia, 2004), atuando também em hospitais, entre outros locais. 

Fazendo uma breve retrospectiva histórica na UFSC, o primeiro ambulatório clínico de 

Neuropsicologia, realizado por Rachel Schlindwein-Zanini, foi vinculado a Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis em 2009, no Programa “Consulta Única” (Schlindwein-Zanini, Amante e 

mailto:rachelsz@floripa.com.br
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Pereira, 2009). No ano seguinte ocorreu a inserção oficial desta neuropsicóloga, vinculada a equipe 

de Neurologia e ao Serviço de Psicologia do Hospital Universitário da instituição, no atendimento 

de pacientes desta equipe e também pedidos de avaliação oriundos de outras especialidades. Pouco 

depois, ela iria coordenar (como faz até hoje), o I Congresso Sul-brasileiro de Cognição em 2011, 

e a I Jornada Catarinense de Neuropsicologia em 2014. Além dos seminários mensais de 

Neuropsicologia (gratuitos) que ocorrem no HU desde 2012, e seguem atrelados ao citado Núcleo. 

Neste contexto, o Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – HU/UFSC, fundado oficialmente 

em 2013 (vinculado ao CNPQ) com parceria da Dra. Rosane Porto Seleme, visa fomentar 

conhecimento acadêmico, experimental e de prática clínica no âmbito das neurociências, de modo 

multidisciplinar incluindo áreas básicas e clínicas na atuação clínica e na cooperação entre 

pesquisadores de diferentes instituições. Inclusive a alunos da pioneira disciplina 

“Neuropsicologia e Saúde” em strictu sensu, ministrada pela Prof. Dra. Rachel Schlindwein- 

Zanini desde 2016 no Programa de Mestrado em Saúde Mental e Atenção Psicossocial – 

CCS/UFSC, aprovada em colegiado. 

O Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – HU/UFSC conta com grandes linhas de pesquisa, 

como Desenvolvimento Neuropsicomotor/Infância; Neuropsicologia (aplicada a doenças 

neurológicas, como epilepsia, demência, Esclerose Lateral Amiotrófica, Acidente Vascular 

Encefálico); Psicometria; Qualidade de vida; Perda auditiva; Uso/abuso de substâncias. No âmbito 

assistencial, atende pacientes com diversas doenças neurológicas e mentais comórbidas, como 

epilepsia, demência (como as decorrentes de HIV, Alzheimer, DFT, DWK), Esclerose Lateral 

Amiotrófica, Esclerose Múltipla, Acidente Vascular Encefálico, psicose, Transtorno Bipolar do 

Humor, uso/abuso de substância, deficiência mental, tumores cerebrais, hidrocefalia, ideação 

suicida, entre outros. Entre seus procedimentos, consta a reabilitação / estimulação cognitiva, 

psicoeducação e avaliação neuropsicológica. Esta examina as funções cognitivas, incluindo 

orientação, memória, linguagem, atenção, raciocínio, nível intelectual e grau de deterioração 

apresentado por pacientes com transtornos mentais / neurológicos. 

No ano de 2014, o Estágio Supervisionado de Psicologia clínica/hospitalar na área de 

Neurologia/Neuropsicologia foi formalizado, e há poucos anos, também na Residência 

Multiprofissional do HU/UFSC. 

 

2. Procedimentos clínicos 
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Atualmente, o Fluxo de atendimento pode variar conforme a condição dos pacientes, por 

exemplo, Epilepsia, ELA e as demências. 

 

2.1 Epilepsia 

A síndrome epiléptica (distúrbio epiléptico marcado pela apresentação frequentemente 

conjunta de sintomas e sinais clínicos (dados médicos, psicológicos/neuropsicológicos, histórico 

e caracterização das crises) e/ou resultados confirmatórios de exames complementares (de 

neuroimagem, eletroencefalograma, entre outros), pode ser de fácil manejo ou refratária, está 

promovendo prejuízos mais intensos na cognição (como distúrbios de memória, aprendizagem, 

linguagem, em funções executivas, entre outros), no desenvolvimento neuropsicomotor, no 

comportamento (como depressão, piora da qualidade de vida, do sono, da autonomia, autoestima, 

socialização, inclusão, resiliência e adesão ao tratamento, entre outros) e na dinâmica familiar, 

consequentemente necessitando de cuidados e diagnósticos mais complexos em equipe 

multiprofissional. Assim, na refratariedade, os indivíduos podem ser candidatos a procedimentos 

como cirurgia da epilepsia, a estimulação do nervo vago (VNS) com dispositivo implantável 

cirurgicamente para epilepsia, dieta cetogênica, uso de polifármacos, estimulação/reabilitação 

cognitiva, psicoterapia (ao paciente e família) e atendimento multiprofissional (Schlindwein-

Zanini, 2019). 

Neste panorama, o Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – HU/UFSC, realiza os seguintes 

procedimentos: 

● Avaliação Transversal: Avaliação neuropsicológica auxiliar em pesquisa médica pré 

operatórios em epilepsia do lobo temporal com esclerose mesial temporal - EMT. 

● Avaliação neuropsicológica longitudinal: Acompanhamento de pacientes com diferentes 

tipos de epilepsia em dieta cetogênica (nestes casos, aqueles com epilepsia refratária que 

sem indicação de estimulação do nervo vago e cirurgia de epilepsia), que retornam a cada 

6 meses, em geral, os pacientes retornam ambulatorialmente, repetindo todas as avaliações 

multiprofissionais. 

● Emissão de laudo neuropsicológico: Subsidiando o plano de estimulação cognitiva 

futura, e se for o caso, manifestando possível indicação da Cirurgia da Epilepsia. 

●  Psicoeducação: visando impacto na Cognição e na dinâmica familiar. 

 



 
30 

Acerca desse impacto, cita-se: 

 

“higher risk of developing cognitive problems in the learning process. Among psychosocial 

factors, there are the unpredictability of seizures, fear of death, frightening parental reaction, 

limitation in life and regular activities, stigmatization and social rejection, and low self-esteem, 

problems which might make children and teenagers anxious”. 

(Schlindwein-Zanini e Schlindwein, 2014. p. 211) 

 

 

2.2 Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) 

A ELA consiste em uma enfermidade neurodegenerativa progressiva autoimune do 

Sistema Nervoso Central (SNC), associada à degeneração e perda de neurônios motores do córtex 

cerebral, tronco encefálico e medula espinhal, repercutindo no funcionamento neurológico, 

respiratório, psicológico/neuropsicológico, nutricional e fonoaudiológico do indivíduo acometido 

e gerando impacto na sua dinâmica familiar (Schlindwein-Zanini et al, 2019). 

Acredita-se que no aparecimento do primeiro sintoma, 80% dos neurônios motores 

relacionados ao grupo muscular afetado já tenham sido perdidos e que mais de 90% dos casos 

sejam esporádicos, e o restante hereditários (Ministério da Saúde - Brasil). 

No atendimento a pacientes com ELA, observa-se que: 

 

● Estes podem apresentar alterações em memória e tomada de decisões, e alguns 

deles podem ser diagnosticados com demência frontotemporal. 

● Para o diagnóstico da doença não existe um teste confirmatório único. 

●  Há a necessidade de uma abordagem individualizada, considerando resiliência, 

tolerabilidade dos tratamentos, contexto familiar e manejo dos sintomas. 

● Além da dieta, entre os tratamentos não farmacológicos, a ELA/ALS recomenda 

intervenção e avaliação multiprofissional, com medicamentos e, mais 

recentemente, com drogas imunossupressoras. 

● A cada 6 meses os pacientes retornam a este hospital repetindo todas as avaliações 

multiprofissionais (em que os achados são confrontados com os seus próprios ao 
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longo de dois anos) e condição psicológica monitorada até a morte. Conforme 

fluxograma abaixo. 

 

Figura 1. Fluxo de pacientes com ELA na Equipe – HU/UFSC. 

 

Fonte: Schlindwein-Zanini et al, 2019. 

 

2.3 Demências 

A demência é uma síndrome clínica causada por múltiplas etiologias, que cursa 

habitualmente com disfunção cerebral progressiva e difusa. Os distintos subtipos se caracterizam 

por um quadro clínico com sintomas comuns que diferem em sua etiologia, idade, apresentação, 
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curso clínico e transtornos associados. A Doença de Alzheimer é o subtipo mais frequente, 

ocorrendo entre 60 e 80% dos casos, seguida da demência vascular e de outras neurodegenerativas, 

como a demência por corpos de Lewy, o complexo da demência-Parkinson e da demência 

frontotemporal. Sendo que a prevalência e incidência demencial se incrementa a partir dos 65 anos 

de forma exponencial (GarreOlmo, 2018). Para a OMS (2017), quase 10 milhões de pessoas 

desenvolvem demência / ano, sendo seis milhões delas em países de baixa e média renda. 

Neste panorama, o Núcleo de Neuropsicologia e Saúde – HU/UFSC, realiza os seguintes 

procedimentos: 

● Planejamento e monitoramento em Reabilitação Neuropsicológica. 

●  Avaliação em Diagnóstico diferencial: 

○ Como em outros Distúrbios Psicológicos/ Mentais (ex. depressão, esquizofrenia, 

crise psicogênica), deficiência intelectual, entre outros. 

○ Como demências reversíveis (B12 e HPN), Demências Infecciosas (HIV, 

neurosífilis, encefalite herpética), Wernicke-Korsakoff, entre outras primárias. 

Vide tabela abaixo. 

 

Tabela 2. Principais causas primárias de demências. 
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3. Internação 

No âmbito específico da internação hospitalar, todos procedimentos anteriores são 

realizados, além de outros, como Avaliação Neuropsicológica da Hidrocefalia de Pressão Normal 

(TAP TEST/HPN), prévia a possível neurocirurgia. 

O atendimento psicológico em situações de surtos, impacto frente ao diagnóstico 

neurológico, a terminalidade e óbito do paciente e família também é frequente. 

O programa de Reabilitação/ estimulação cognitiva pode iniciar durante a hospitalização 

ou no acompanhamento ambulatorial após avaliação neuropsicológica, com duração entre 6 e 18 

meses, tendo frequência entre uma a duas vezes por semana. Neste, o plano de atividades 

reabilitadoras e compensatórias é definido considerando os déficits cognitivos identificados na 

avaliação neuropsicológica. 

 

4. Considerações Finais 

A presente apresentação é fruto de uma trajetória de muita dedicação, adaptação e 

resiliência e daqueles que apostaram que seria possível desbravar este caminho, são profissionais, 

estagiários, alunos, amigos, pacientes... Enfim, torcedores! 

Com frequência, jovens entusiastas da Neuropsicologia me questionam sobre atributos de 

uma carreira consistente como neuropsicólogo, questionando procedimentos a dominar, livros a 

comprar, pessoas a se aliar e propagandas a fazer. Então, pensei no que é relevante, de fato. E aqui 

apresento “algumas das minhas dicas”: 

- Vença pelo mérito. 

- Estude sempre e goste do que faz. 

- Seja ético e respeite quem está na estrada há mais tempo que você, você pode aprender muito. 

- Seja útil além de suas vaidades e interesses pessoais. 

- Lembre-se que, ser famoso não é sinônimo de excelência clínica. 

- Não subestime a inteligência alheia. 

- Valorize sua equipe e respeite seu paciente. 
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O cérebro e a medula espinhal formam o Sistema Nervoso Central (SNC). Os tumores do 

SNC devem-se ao crescimento de células anormais nos tecidos dessas localizações (1). Os tumores 

do cérebro englobam mais de 80% dos tumores do sistema nervoso central (SNC) (2). São 

ligeiramente mais comuns entre os homens do que entre as mulheres. Levantamento recente do 

Instituto Nacional do Câncer revela que de um total de 11.090 novos casos registrados no último 

ano, 5.870 foram homens e 5.220 mulheres. Estima-se que no mundo ocorram cerca de 11 milhões 

de novos casos por ano e que mais de oito milhões de pessoas morram em decorrência de alguma 

neoplasia anualmente. Os tumores do SNC podem ser primários ou metastáticos. Dentre os 

primários há pelo menos treze grupos (ependimários, do plexo coróide, da pineal, embrionários, 

da região selar, meníngeos, de nervos cranianos e espinhais, mesenquimais e não mesenquimais, 

melanocíticos, linfomas, histocísticos, de células germinativas, tecido neuroepitelial) Para uma 

revisão atualizada ver Wen, 2017 (3) . Destes os mais comuns são os gliomas que se originam do 

tecido neuroepitelial e compreendem cerca de 29% de todas as neoplasias cerebrais. Podem ser de 
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baixo ou alto grau, porém apenas 20% de todos os gliomas são de baixo grau. A sobrevida varia 

entre 5 a 15 anos e nos tumores de baixo grau a expectativa de sobrevida é maior. A 

neuropsicologia é habitualmente indicada para investigação cognitiva e comportamental pré-

operatória ou para reabilitação pós-operatória. 

As queixas cognitivas mais comuns abrangem: fadiga mental, dificuldade para lidar com 

muitas informações ou barulhos ao mesmo tempo, bradifrenia, falta de foco, problemas de 

memória, dificuldade na resolução de problemas, pobreza de organização, falhas para encontrar 

palavras, coordenação motora e a negação de sintomas (como uma falha do senso de auto 

julgamento). A cognição destes indivíduos pode ser afetada por fatores decorrentes das 

características do próprio tumor (tamanho, taxa de crescimento, localização, recidiva, edema), co-

morbidades associadas (crises convulsivas, cefaleia, hemorragia); modalidades de tratamento 

(drogas anti epilépticas - DAE's, cirurgia, radioterapia, quimioterapia e corticoterapia) e fatores 

situacionais (nível cognitivo pré mórbido, estresse e depressão). 

 Discutindo os fatores citados acima, é de conhecimento comum que doenças com um alto 

grau de malignidade tendem a produzir mais sintomas cognitivos devido à rapidez do seu 

crescimento que impede o SNC de se organizar funcionalmente, o que pode ocorrer com mais 

facilidade em lesões de crescimento lento (baixo grau) (4). A localização é de importância 

fundamental para o neuropsicólogo. Diferentes tumores podem apresentar tropismo por uma 

determinada região cerebral e disto vai depender o perfil de sintomas esperados. De forma geral, 

74,3% dos gliomas estão localizados no lobo frontal, 24, 4% no lobo temporal em no cerebelo e 

lobo parietal 13,3% e 6,7% respectivamente. A ocorrência de recidivas colaboram para o 

agravamento de disfunções cognitivas prévias. 

Quanto às comorbidades como cefaléias persistentes e crises convulsivas, estas podem 

levar ao acréscimo de medicações analgésicas de ação central ou DAE’s com efeito sobre a 

cognição. Além dos medicamentos adjuvantes, as opções terapêuticas adotadas para o tratamento 

dos gliomas também podem afetar negativamente o processo cognitivo e comportamental. A 

ressecção extensa de uma lesão em área eloquente possivelmente irá acarretar sequelas por retirada 

de tecido cerebral muitas vezes infiltrado por células cancerígenas. Outrossim, sabe-se que na 

cirurgia a retirada de 98% ou mais da lesão leva ao aumento da sobrevida. 

A radioterapia tende a causar prejuízos cognitivos cujo início pode se dar tanto na fase 

aguda (1-3 semanas após irradiação), pós aguda (1-6 meses) e tardia (acima de 6 meses) (5). De 
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especial importância também é o nível cognitivo pré mórbido, uma vez que a reserva cognitiva e 

o nível de funcionamento prévio do indivíduo são fatores de bom prognóstico da recuperação 

funcional. A faixa etária tem uma importância grande, tanto no diagnóstico das lesões quanto no 

prognóstico relacionado, uma vez que os indivíduos nos extremos da linha da vida (crianças muito 

novas e idosos) apresentam uma fragilidade maior no que tange à reparação de danos cognitivos. 

Ansiedade e depressão afetam negativamente aspectos cognitivos como atenção e memória, 

somando disfunções consideradas secundárias às eventuais sequelas decorrentes do tumor e de seu 

tratamento. 

O pensamento topográfico em termos de áreas eloquentes há muito vem sendo questionado 

e o fato de que lesões focais apresentam por vezes uma clínica mais variada do que o habitualmente 

esperado (4) têm levado cada vez mais os pesquisadores da área a olharem os sintoma cognitivos 

sob uma ótica mais moderna que envolve o grau de lateralização cerebral das funções e sob o ponto 

de vista da conectividade cerebral. Neste sentido, exames como a ressonância magnética funcional 

(MRIf) e a tractografia ajudam a desvendar como os circuitos cognitivos cerebrais funcionam e 

como são afetados pelos tumores cerebrais. A partir do que foi visto acima, pode-se perceber que 

cada caso deve ser estudado e entendido em suas especificidades dada a quantidade de variáveis 

presentes. Nota-se que o aumento da sobrevida proporcionado pelos tratamentos mais eficazes 

implica em que equipes multiprofissionais atuem na reabilitação pós tratamento e apliquem seus 

conhecimentos na melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares (6). 
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A exacerbação da impulsividade e da compulsividade acarretam prejuízos em vários 

âmbitos da vida do indivíduo e são observadas em diferentes quadros psicopatológicos. Neste 

sentido, a Neuropsicologia auxilia na compreensão das circuitarias envolvidas nos quadros, e na 

compreensão de suas diferentes expressões. 

Um sujeito que apresente maior expressão dos traços de impulsividade e/ou 

compulsividade tendem a apresentar prejuízos em áreas da vida cotidiana como no desempenho 

acadêmico, no estabelecimento de relacionamentos interpessoais e maior propensão ao 

envolvimento em acidentes de trânsito com vítimas. Além disso, tanto a impulsividade quanto a 

compulsividade, são fenótipos comuns em vários quadros psiquiátricos como o transtorno afetivo 

bipolar, jogo patológico, tricotilomania, cleptomania, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome 

de Tourette e dependências químicas. 

Estudos neuropsicológicos desenvolvidos ao redor do mundo, têm demonstrado a 

importância das porções dorsolaterais do córtex pré-frontal para o desenvolvimento dos 

comportamentos direcionados a uma meta, análise, processamento seqüencial e armazenamento 

online de informações, elaboração de planos e controle de respostas comportamentais. Estas 

mesmas regiões cerebrais, quando disfuncionais, estão associadas à dificuldade em barrar 

comportamentos excessivos. 
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Outras estruturas cerebrais importantes para a regulação do comportamento e envolvidas 

nos transtornos dos espectros impulsivo e obsessivo-compulsivo são os gânglios da base; com 

destaque para o estriatum que desempenha papel fundamental para as capacidades de antecipação 

e planejamento da ação e modulação emocional da informação cortical.  

Por fim, as porções anteriores do giro cingulado, participam ativamente no processamento da 

atenção, motivação, detecção de recompensas e erros, working memory, resolução de problemas 

e planejamento cognitivo da ação. Quando há uma disfunção desta região, observa-se a redução 

na identificação de erros e monitorização de conflitos e manejo das conseqüências emocionais de 

uma ação. 

Estes dados reforçam a hipótese de que diferentes transtornos do excesso do 

comportamento estão relacionados à disfunção das porções do córtex pré-frontal e dos gânglios da 

base e apresentam déficits das funções executivas. 

Ressaltam a importância da identificação dos diferentes tipos de disfunção executiva e suas 

respectivas circuitarias para ampliação dos conhecimentos da patofisiologia dos transtornos da 

impulsividade e compulsividade e o desenvolvimento de propostas terapêuticas mais objetivas e 

eficientes. 
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De forma geral, os estudos sobre impulsividade destacam duas perspectivas principais e 

complementares: a) comportamental, na qual a impulsividade é definida como uma ampla gama 

de ações arriscadas ou inadequadas para as situações, ou expressas prematuramente, e que, muitas 

vezes, resultam em resultados indesejáveis; a) cognitiva, ou se definir a impulsividade como a 
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tendência a agir com pouca premeditação, falta de planejamento, sem deliberação e avaliação das 

consequências, o que implica em menor de capacidade de escolha e tomada de decisão. 

Dessa forma, a impulsividade cognitiva é considerada a incapacidade de pesar as 

consequências de eventos imediatos e futuros e, consequentemente, retardar a gratificação, seja 

por meio de busca de sensações ou de dependência da recompensa, ou ambas. 

Assim, a relação entre o ato impulsivo e o processo psicológico a ele subjacente indica que 

pessoas, diante da possibilidade de conhecer duas opções de recompensas - uma menor 

imediatamente disponível e uma maior, mas não imediatamente disponível – tendem a escolher a 

primeira (ato impulsivo) porque não consegue atrasar a gratificação (por causa da impulsividade). 

Ainda que pudesse escolher a segunda opção, e mesmo que essa busca de recompensa 

pudesse estar associada à impulsividade, o processo psicológico que levaria a essa escolha é a 

incapacidade de discriminar os valores da recompensa, ao invés da habilidade de atrasar a 

gratificação. 

Portanto, o processo cognitivo é parte importante do processo de compreensão dos 

comportamentos impulsivos, excessivos e dependentes de recompensas. Estudos de lesão e 

neuroimagem apontam para a importância dos córtices pré-frontais dorsolateral e ventromedial na 

impulsividade comportamental e cognitiva e estudos farmacológicos destacam a importância da 

dopamina e da serotonina como os principais neurotransmissores na impulsividade. 

Assim, a relação entre impulsividade e cognição ativa interesses científicos nos estudos 

sobre inibição, temperamento, flexibilidade cognitiva, tomada de decisão e uso racional do tempo, 

assim como nas pesquisas sobre espectros variados de transtornos mentais, dentre os quais, o 

depressivo, o bipolar, o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de déficit de atenção 

e hiperatividade, no qual a impulsividade é uma característica significativa. 
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Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune inflammatory demyelinating disease of the 

central nervous system (CNS), and is the most common cause of non-traumatic neurologic 

disability in young adults, affecting over two million people worldwide. The mean age of onset is 

approximately 30 years, and almost 70% of patients manifest symptoms between 20 and 40 years; 

which causes permanent disability and compromises quality of life. MS causes a multitude of 

symptoms, including motor, cognitive and sensorial deficits, besides emotional, visual and bladder 

disturbances. The etiology of MS is heterogeneous in nature and hasn’t been completely 

elucidated. However, studies with MS patients suggest that the demyelination observed in the CNS 

results from a T-cell-mediated autoimmune response, especially encephalitogenic Th17 and 

Th1 cells [1]. The symptoms progress until total disability, leading most patients to lose their jobs 

within 15 years after diagnosis [2]. Besides demyelination, this disease is accompanied by other 

CNS alterations, including neuronal, astroglial and oligodendroglial cell death [3, 4]. Interestingly 

enough, similar CNS changes can be observed in experimental autoimmune encephalomyelitis 

(EAE), the main model used to investigate potential therapeutic molecules for MS [5]. The onset 

and development of clinical signs in EAE are related to the disruption of blood–brain barrier (BBB) 

integrity though the upregulated expression of adhesion molecules in CNS tissues, resulting in the 

passage of peripheral inflammatory mediators into the CNS [6, 7]. Nowadays there is no cure for 

MS and their progression, and since symptoms tend to vary within the patients, seeking early 

treatment is essential. In general, treatment focuses on: i) managing clinical manifestations ii) 

attenuating effects of the attacks, iii) altering the course of the disease. Currently, new drugs for 

demyelinating diseases human and/or animal, including MS, have been made available. 

Nonetheless, most of the current therapies possess limitations related to severe side effects and, 

most importantly, do not efficaciously alter the course of the disease [8-10]. BCP, a functional [11] 

nonpsychoactive CB2 receptor agonist [12-14] showed analgesic, anti-inflammatory, 
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neuroprotective, antidepressive, anxiolytic and anti-nephrotoxicity effects [12, 13, 15-20]. In 

addition, several studies support the evidence that cannabimimetic drugs, mainly CB2 ligands, 

might have therapeutic potential in numerous pathologies, including demyelinating diseases [21- 

24]. Cannabinoids, including phytocannabinoids, have the ability to downregulated leucocytes 

proliferation, promote both T cells and macrophages apoptosis and also diminish secretion of pro-

inflammatory cytokines. This confers to cannabinoids potent inflammatory and 

immunomodulatory activity. In fact, in different animal studies, in vivo and in vitro, they have 

exhibited immunosuppressive effect [23]. In this project, we attempted to investigate the 

therapeutic potential of BCP on experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), a murine 

model of MS. Herein, dietary non psychoactive CB2 receptor ligand sesquiterpene BCP 

preventively or therapeutically blocked the development and progression of clinical and 

neurological signs of EAE, which was correlated with interruption of immune cell activation, 

neuroinflammation and demyelinating processes in the CNS. Moreover, our findings also 

demonstrate that the effect of BCP on EAE, most likely occurs due to the activation of CB2 

receptor, resulting in a corresponding downregulation of the migration of encephalitogenic T cells 

into the CNS, which in turn may upregulated Treg vs. downregulated Th1 polarization and 

expression. In conclusion, our data establishes that BCP constitutes an attractive therapeutic 

molecule towards the treatment of MS, along with other autoimmune diseases. 
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A dor é percebida como alerta ao indivíduo da iminência de ação orgânica que pode indicar 

risco à sua sobrevivência, podendo se originar a partir de estímulos internos ou externos. Quando 

instalada de forma crônica, traz consigo importante repercussões emocionais e cognitivas, que 

afetam as relações sociais e familiares, bem como, traz prejuízo profissional (SERRANO, 2010 p. 

6). Dentre as doenças que apresentam dor crônica, pode-se incluir a fibromialgia. É considerada 

uma síndrome dolorosa de origem desconhecida, que afeta, em grande maioria, mulheres de meia 

idade. Estudos epidemiológicos recentes indicam que doenças caracterizadas por dor crônica 

atingem cerca de a 46,5% da população mundial. A fibromialgia representa entre 1% a 4% deste 

total, colocando-se como segundo distúrbio reumatológico mais comum (LIMA &amp; DE 

CARVALHO, 2008; GEQUILIM et al 2013). No Brasil, observa-se que há prevalência de 2,5% 

da população afetadas pela fibromialgia, sendo que deste total 97% é composto por mulheres e 

apenas 3% por homens (MARTINEZ, 2017). A fibromialgia também é classificada como dor 

atípica e desagradável, geralmente com dor espontânea, que pode ser desencadeada por estímulos 

nociceptivos, não nocivos (alodínia), ou manifestar-se como resposta anormalmente intensa a 
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estímulos menores (MELLO FILHO &amp; BURD, 2010 p.240). Os sintomas comumente 

encontrados em pacientes com fibromialgia são: dor de tecidos moles, tais como músculos, 

ligamentos e tendões, além de distúrbio do sono, fadiga crônica, cefaléia, síndrome do intestino 

irritável, entre outros. Em 2010 o American College of Rheumatology apresentou novos critérios 

para o diagnóstico da fibromialgia, abandonando o critério de identificação de pelo menos onze 

pontos sensíveis no teste de palpação digital. Passou a utilizar critérios que enfatizam a associação 

de outros sintomas, tais como fadiga, distúrbio do sono, distúrbios cognitivos e sintomas somáticos 

à dor crônica generalizada. Para isso, adotaram um índice de dor generalizada, composto de 

dezenove pontos sensíveis a serem identificados pelo próprio paciente, e um índice de gravidade 

dos sintomas que deriva dos escores de fadiga, distúrbio do sono, distúrbios cognitivos e sintomas 

somáticos. Este procedimento resulta numa soma de escores classificado em uma escala chamada 

de Polysyntomatic Distress Scale (MARTINEZ et al. 2017). Pacientes com fibromialgia queixam-

se de alterações cognitivas, tais como da memória, sendo relatada perda de vocabulário, de 

autopercepção e também lentidão no processamento. Tais dificuldades aparecem em momentos 

que exigem respostas imediatas, e também em momentos de dor acentuada. Essa população 

comumente relata problemas de atenção e dificuldade em realizar tarefas que exigem prontidão 

cognitiva, sendo que tais prejuízos são reconhecidos como fibrofog, que em português seria “névoa 

da fibromialgia”. No fibrofog também podemos observar dificuldade de lembrar palavras e nomes, 

utilização incorreta de palavras, esquecimento de informações que ouviram ou leram. Os 

indivíduos perdem-se constantemente, têm dificuldades em recordar locais familiares e 

dificuldades de localizar objetos. Em geral prestam atenção em somente um objeto por vez, 

distraem-se e confundem-se facilmente além de terem problemas com números e cálculos 

matemáticos (KARPER E LETVAK, 2015). Pacientes com fibromialgia apresentam prejuízos no 

funcionamento atencional, relacionados com o processamento executivo da atenção, descrito pelo 

planejamento, manutenção de prioridades, tomada de decisão, detecção de erros ou capacidade de 

dar respostas a novas situações conhecidas. O processo doloroso também faz parte de um circuito 

atencional que, uma vez ativado, compete com outros estímulos que também requerem atenção 

(GERLONCH et al. 2013). 

Alterações nos processos atencionais são evidentes, com comprometimento maior da velocidade 

e da seletividade atencional, indicando declínio de funções executivas. Conforme já foi descrito, 

as funções executivas envolvem o planejamento, tomadas de decisões, controle do fluxo de 
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informações, bem como o seu destino. Como consequência, pode-se observar também o impacto 

na memória verbal, devido às falhas nas estratégias para o armazenamento da informação. Isso 

resulta em eventos deficitários observados na memória episódica verbal imediata, memória 

episódica verbal tardia e memória de reconhecimento. O comprometimento dos processos 

atencionais afeta a capacidade de se organizar, planejar com antecedência e de fornecer 

prontamente respostas; essas disfunções cognitivas afetam a qualidade de vida dos pacientes por 

comprometer a interação entre o meio interno e externo. Um evento sensorial doloroso acessa 

simultaneamente a consciência, evidenciando que existe uma vivência afetiva desagradável, 

podendo ser insuportavelmente intensa. Após esta primeira fase de identificação da dor associa-se 

uma resposta cognitivo/afetiva desencadeada por este evento desagradável, gerando significados 

específicos à experiência dolorosa. Uma vez constituído este processo, a dor não se caracteriza 

somente por um estímulo sensorial desagradável recebido, mas constitui também um 

“comportamento de dor” frente ao estímulo. A existência da dor, somada às alterações do processo 

atencional e sob influência da ansiedade, constitui a síndrome da hipervigilância em pacientes com 

fibromialgia. Isto é observado quando se dirige o foco para estímulos potencialmente dolorosos, 

mantendo a vigilância constante e preocupação excessiva com a dor. Este processo compromete o 

desempenho em atividade complexas, ainda que as habilidades atencionais sejam mantidas. Com 

a vigilância extrema, ocorre a hiperexcitabilidade central e periférica, que pode representar a base 

fisiopatológica da enfermidade. Esse evento gera hiperalgesia generalizada, ou seja, sensibilidade 

aumentada aos estímulos dolorosos. O mecanismo de hipervigilância ativaria o sistema 

dopaminérgico mesolímbico e, como consequência, a hiperalgesia (SERRANO, 2010). Em 

modelo animal observou-se que quando expostos ao estresse agudo, os neurônios dopaminérgicos 

no sistema mesolímbico eram ativados, induzindo assim a analgesia. Porém, quando submetidos à 

estresse prolongado. ocorria a diminuição da produção de dopamina no cérebro, gerando um estado 

de hiperalgesia (SERRANO, 2010). O mecanismo de hipervigilância provoca alterações 

funcionais no mecanismo hipotálamo, na hipófise e na glândula supra-adrenal. Tal sistema é 

responsável por controlar a resposta autônoma que regula a pressão sanguínea, o batimento 

cardíaco e a digestão, bem como é também responsável pelo funcionamento do sistema límbico, 

amígdala e hipocampo. Esse circuito tem importante papel na resposta a estímulos externos e 

internos, interferindo assim, na homeostase. A ativação deste sistema coloca o organismo em 

alarme, regulando respostas emocionais, de luta e fuga. Além disso, também o processamento da 
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memória, diminuindo funções importantes como sono e fome, deixando-o assim em estado de 

prontidão. Este sistema é ativado pela interação entre o corpo amigdalóide, sistema dopaminérgico 

mesolímbico e córtex pré-frontal, influenciando nas respostas frente aos diferentes estímulos 

(OLIVEIRA, 2010). O corpo amigdalóide modula o medo, a ansiedade e a memória emocional. Já 

o sistema mesolímbico dopaminérgico controla a resposta de recompensa e prazer, e o córtex pré-

frontal media as funções executivas. A exposição excessiva ao estresse estimula os corpos 

amigdalóides e coloca o cérebro em estado de excitabilidade elétrica elevada, podendo danificar o 

hipocampo por exposição prolongada ao hormônio do estresse (OLIVEIRA, 2010). Além disso, o 

corpo amigdalóide posterior modula o trânsito de informação entre o hipocampo e as estruturas 

responsáveis pelo armazenamento, tais como ínsula e lobos temporais. Uma vez ativado pelo 

estresse, a função de armazenamento é bloqueada e o fluxo de informações é mantido somente no 

sentido de recuperar informações. Na sequência, tais informações serão encaminhadas ao lobo 

frontal com objetivo de desenvolver estratégias de resposta, exercendo assim as funções 

executivas. Podemos dizer então que, o mecanismo de hiperexcitabilidade tem impacto direto nas 

funções cognitivas, visto que o hipocampo e os corpos amiloides são fundamentais na formação e 

recuperação de lembranças verbais e emocionais, além de determinar o fluxo de informações, 

recuperação dessas e quais informações recebidas são armazenadas na memória de longo prazo. 

 

Palavras-chave: Fibromialgia, fibrofog, atenção, memória, hipervigilância. 
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11. A TEORIA DA MENTE NA ERA REDES SOCIAIS: VISÃO DO 

NEUROCIENTISTA 

 

Dra. Katia Lin 

M.D., Ph.D. Neurologia e Neurofisiologia Clínica Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

A cognição social refere-se ao processamento de informação social pelo cérebro que inclui 

habilidades como a detecção das emoções dos outros e responder adequadamente a estas emoções. 

Cognição social refere-se à maneira como nós percebemos, processamos e interpretamos as 

informações sociais; ela é uma capacidade neurocognitiva fundamental para a vida do ser humano 

em sociedade. Habilidades cognitivas sociais são cruciais para o sucesso da comunicação e, 

consequentemente, ao bem-estar e saúde mental. Na edição mais recente do Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 5 (American Psychiatric Association, 2013) foi introduzida 

a cognição social como um dos seis componentes centrais da função neurocognitiva, ao lado da 

memória e função executiva. Distúrbios da cognição social se apresentam como falha da teoria da 

mente, redução de empatia, prejuízo da percepção social ou comportamento social anormal. A 

Teoria da Mente (Theory of Mind - ToM - ou "mindreading") é a capacidade neurocognitiva de 

compreender e inferir o estado mental alheio. Esta função cortical superior, que faz parte da 

habilidade de cognição social, desenvolveu-se ao longo da evolução da espécie humana, a partir 

da necessidade de circuitos e redes neuronais se especializarem em lidar com interações sociais 

complexas. O ser humano é, portanto, um ser social, sua capacidade de viver em sociedade é inata 

e pode ser aperfeiçoada com o aprendizado. Desse modo, a Teoria da Mente é a habilidade humana 

de compreender intuitivamente que outras pessoas podem ter estados mentais (crenças, intenções, 

desejos, conhecimento, etc.) que podem diferir dos seus próprios, auxiliando-o a entender o 

próximo, suas emoções e seu comportamento, permitindo-o viver em sociedade. Tipicamente, 

crianças possuem a Teoria da Mente desenvolvida a partir dos 3 anos de idade, ou seja, crianças 



 
48 

menores não reconhecem o estado mental alheio, nem que ele pode ser diferente do seu próprio, 

inferindo que seus próprios pensamentos se aplicam não apenas a todos os estados das coisas no 

mundo, como também na mente dos outros. Deficiências na Teoria da Mente não apenas impactam 

nos relacionamentos interpessoais, como são encontradas na maioria dos distúrbios 

neuropsiquiátricos, em maior ou menor grau, como na esquizofrenia, autismo, doença de 

Alzheimer e demência frontotemporal, entre outros. Diversos estudos têm demonstrado o correlato 

anatômico da Teoria da Mente situado no córtex pré-frontal dorsomedial e junção têmporoparietal. 

As redes sociais são um fenômeno global, com mais de 2 bilhões de pessoas no mundo utilizando-

as regularmente, com crianças expostas desde a tenra idade, gerando uma quantidade maciça de 

dados despertando a curiosidade das Neurociências. Quais são os efeitos do uso regular das mídias 

sociais na plasticidade neuronal, no comportamento e no desenvolvimento neuropsicomotor das 

crianças nascidas na era digital? Qual o impacto do uso cada vez mais intensivo dos dispositivos 

digitais nos relacionamentos pessoais, no isolamento social, no desenvolvimento do 

individualismo e polarização? As mídias sociais têm influência positiva ou negativa na empatia? 

Essas e outras perguntas ainda aguardam respostas. 
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12. DIAGNÓSTICO BREVE DE DEMÊNCIA 

 

Dr. Hercílio Hoepfner Junior 

Graduado em Medicina pela UFSC. Especialista em Geriatria pela PUC/RS. Geriatra titulado pela Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Presidente da SBGG/SC. 

 

Demência - ou Transtorno Neurocognitivo Maior (TNM) - é uma síndrome de causa 

adquirida, presente em múltiplas doenças, cuja deficiência clínica primária reside na função 

cognitiva, acarretando alterações no comportamento e na funcionalidade do indivíduo (1). Esta 

síndrome, que deve ser diferenciada de delirium, depressão, Transtorno Neurocognitivo Leve 

(TNL) e de outra doença psiquiátrica maior (1)(2)(3)(4), caracteriza-se por apresentar alterações 

no domínio perceptomotor e na atenção complexa, função executiva, aprendizagem, memória, 

linguagem e cognição social (1)(2). 

Os mais recentes critérios diagnósticos para demência são, in verbis (1): 

 

As Evidências de declínio cognitivo importante a partir de nível anterior de desempenho em um 

ou mais domínios cognitivos (atenção complexa, função executiva, aprendizagem e memória, 

linguagem, perceptomotor ou cognição social), com base em: 

1. Preocupação do indivíduo, de um informante com conhecimento ou do 

clínico de que há declínio significativo na função cognitiva; e 

2. Prejuízo substancial no desempenho cognitivo, de preferência documentado 

por teste neuropsicológico padronizado ou, em sua falta, por outra 

investigação clínica quantificada. 

B. Os déficits cognitivos interferem na independência em atividades da vida diária (i.e., no 

mínimo, necessita de assistência em atividades instrumentais complexas da vida diária, tais como 

pagamento de contas ou controle medicamentoso). 

C. Os déficits cognitivos não ocorrem exclusivamente no contexto de delirium. 

D. Os déficits cognitivos não são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex., 

transtorno depressivo maior, esquizofrenia). 

 

Profissionais da área da saúde devidamente capacitados para o diagnóstico podem se valer de 

diversos testes, escalas e exames laboratoriais e de imagem, além do eletroencefalograma (2)(4). 
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Nada obstante, considerando-se que esta análise ainda é eminentemente clínica, a anamnese se 

revela como o meio mais adequado (5), podendo ela ser realizada em qualquer local, e.g. domicílio, 

ambulatório, unidade básica de saúde e junto ao leito hospitalar. 

O tempo necessário para sua execução depende de diversos fatores, dentre os quais se destacam: 

experiência do profissional, estágio do comprometimento cognitivo, nível educacional do paciente 

e do informante e conhecimento dos sinais e sintomas por parte deste. 

Durante a anamnese, é preciso observar se o paciente desvia seu olhar para o informante quando 

questionado. Este é um sinal muito encontrado no demente. 

Preferencialmente, para realizar o diagnóstico clínico, os geriatras utilizam a Avaliação Geriátrica 

Ampla (AGA), caracterizada como processo multidimensional, geralmente interdisciplinar, que 

objetiva determinar as deficiências, incapacidades e desvantagens do idoso e planejar o seu  

cuidado e assistência a médio e longo prazo, tanto do ponto de vista médico quanto do psicossocial 

e funcional (7). Nesta avaliação, a depender do tempo disponível, o profissional deverá empregar 

os chamados “instrumentos breves de rastreio cognitivo”, dentre os quais é adotado como padrão 

o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (2)(7). Para pacientes com nível de educação mais 

elevado, entretanto, é aconselhável substituí-lo pelo Montreal Cognitive Assesment (MoCA). São 

utilizados, ainda, os seguintes instrumentos: Teste do Desenho do Relógio (TDR); Teste de 

Fluência Verbal (TFV), principalmente para lembrar nomes de animais ou frutas (2)(3)(7); Escala 

Geriátrica de Depressão (GDS), com 5 ou com 15 itens (4)(7); Escala ou Índice de Katz, para 

avaliar as atividades básicas de vida diária; Escala ou Índice de Pfeffer, para atividades 

instrumentais de vida diária (7); e Teste das 10 Figuras, também denominado 10-point cognitive 

screener (10-CS) (2)(7). 

Todos estes instrumentos podem ser aplicados em até 30 minutos (2). Em caso de dúvidas com 

relação ao diagnóstico do TNM, especialmente nos estágios iniciais, o paciente deverá ser 

encaminhado para uma avaliação neuropsicológica (2)(8). Durante a realização do MEEM, 

recomenda-se proceder com cautela quando os termos “soletrar “e “frase” forem utilizados, pois 

pacientes com baixo nível educacional podem não saber seu significado e, destarte, obter 

pontuação inferior no teste. Ademais, é importante para o seguimento evolutivo registrar as 

respostas fornecidas pelo paciente, propiciando uma avaliação tanto quantitativa (pontuação 

obtida) quanto qualitativa. Dever-se-á proceder da mesma forma com o TFV e o TDR. Em que 
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pese os exames laboratoriais e de imagem, bem com o eletroencefalograma, não cumprirem o 

papel de diagnóstico propriamente dito, servem para complementá-lo (2)(4)(5). 
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13. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E 

A EXPERIÊNCIA DO DIAGNÓSTICO TARDIO PELO CARTUNISTA E 

CARICATURISTA RODRIGO TRAMONTE 

 

Dda Adriana Boschi Moreira, 

Psicóloga da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Graduada e Mestre em Psicologia pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

O transtorno do Espectro Autista (TEA), nomenclatura utilizada na quinta edição do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5), é classificado como sendo um 

dentre outros Transtornos do Neurodesenvolvimento. Além dele, constam nessa categoria as 

Deficiências Intelectuais, os Transtornos da Comunicação, o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, o Transtorno Específico da Aprendizagem, os Transtornos Motores e 

Outros Transtornos do Neurodesenvolvimento. O TEA passou a englobar transtornos antes 

chamados de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto 

funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, 

transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger (American Psychiatric Association, 

2014). Atualmente, evidências sugerem que o melhor prognóstico para o TEA está relacionado à 

intervenção precoce direcionada (MacDonald, Parry-Cruwys, Dupere, & Ahearn, 2014). Logo, a 

realização do diagnóstico torna-se o ponto de partida. Diagnósticos confiáveis são essenciais para 

orientar recomendações de intervenção e tratamento, identificar taxas de prevalência para 

planejamento de serviços de saúde, identificar grupos de pacientes para pesquisas básicas e 

clínicas, bem como documentar importantes informações sobre a saúde pública, como taxas de 

morbidade e mortalidade (American Psychiatric Association, 2014). Nessa ótica, o DSM-5 pode 

se configurar como uma ferramenta útil para essa finalidade. Segundo o manual, o diagnóstico de 

TEA requer o atendimento destes cinco critérios: “A” ocorrência de déficits persistentes, em 

múltiplos contextos, na comunicação e interação sociais; “B” presença de padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou atividades; “C” os sintomas devem estar presentes 

precocemente no período de desenvolvimento; “D” deve haver prejuízo significativo no 

funcionamento pessoal, social, acadêmico ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo; e 

“E” essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual (transtorno do 

desenvolvimento intelectual) ou por atraso global do desenvolvimento. Além desses critérios, o 
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manual instrui que também se registre: (a) o diagnóstico de TEA associado a alguma condição 

médica/genética conhecida ou a fator ambiental, especificando a condição/fator; (b) a gravidade 

em relação a cada um dos dois domínios psicopatológicos – déficits na comunicação social e 

comportamentos restritos e repetitivos – em termos do nível de apoio necessário (“Exigindo 

apoio”, “Exigindo apoio substancial”, “Exigindo apoio muito substancial”); (c) a ausência ou 

presença (com ou sem) comprometimento intelectual e da linguagem. Havendo comprometimento 

da linguagem, também se orienta registrar o nível de funcionamento verbal (p. ex., “sem fala 

inteligível”, “fala telegráfica”); e (d) catatonia nos casos em que houver (American Psychiatric 

Association, 2014). 

O manual indica o registro do TEA utilizando o código alfanumérico “F84.0”, referente à 

Classificação Internacional de doenças, décima revisão, modificação clínica (CID-10-MC), 

adaptada da CID-10. A décima primeira revisão da CID, disponível em língua inglesa para 

consulta na web, está programada para vigorar a partir de 1o de janeiro de 2022 e, até o momento, 

classifica o TEA (em inglês Autism spectrum disorder) sob o código numérico- alfanumérico 

expandido “6A02” (World Health Organization, 2019). Nesse contexto, convidou-se o cartunista 

e caricaturista Rodrigo Tramonte para compartilhar a sua experiência com relação à temática e ao 

diagnóstico tardio de TEA. Em 2011, aos 30 anos (e previamente à publicação do DSM-5), 

Rodrigo foi diagnosticado com Síndrome de Asperger, código F84.5 da CID-10, e aborda a 

temática do autismo, de forma instrutiva e por meio de tiras de quadrinhos, em seu livro “Humor 

azul o lado engraçado do autismo”. Realiza palestras e é ativista na área. 
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14. PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ENVELHECIMENTO E COGNIÇÃO 

 

Dra Aline Megumi Arakawa Belaunde 

Professora Doutora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC/ 

Florianópolis (SC), Brasil. 

 

1. Introdução 

O processo de envelhecimento merece atenção das políticas e profissionais considerando-

se os determinantes sociais e partilhando com os idosos suas formas de compreensão e resistência, 

suas dificuldades e potencialidades¹, sendo o aumento da expectativa de vida um retrato de 

conquista no âmbito social e da saúde.  Promover a saúde possibilita subsídios no direcionamento 

de ações que não forneçam somente a longevidade, mas qualidade de vida adjunta e autonomia 

diária. Neste contexto busca-se capacitar e empoderar a atuação social preservando 

potencialidades e desenvolvendo habilidades individuais daqueles que envelhecem². A promoção 

da saúde do idoso é contemplada desde a Política Nacional de Saúde do Idoso, a qual traz como 

base a promoção do envelhecimento saudável, a partir da manutenção ou da melhoria da 

capacidade funcional dos idosos, prevenindo as doenças advindas com a idade, recuperando a 

saúde daqueles que adoecem, reabilitando a funcionalidade, visando lhes fornecer independência, 

para que, mesmo com a idade, possam continuar exercendo suas funções na sociedade³. Ao se 

pensar no processo de envelhecimento tem-se as habilidades cognitivas e linguísticas que passam 

por modificações decorrentes do processo natural de envelhecimento, sendo assim, habilidades 

como percepção, velocidade de processamento da informação, memória podem ser prejudicadas 

pela ação do tempo¹,⁴. A memória saudável tem grande poder sobre a autonomia e independência 

do indivíduo quanto suas práticas diárias e qualidade de vida sendo tal aspecto verificado na 

presença de estratégias e ações para promoção da saúde mental de idosos, envolvendo técnicas de 

memorização, atenção, relaxamento e percepção, para além disto, os efeitos positivos 

potencializam-se quando administrados em grupo⁵. Haja vista o que se precede, este relato propõe-

se a enfatizar a prática promotora de saúde envolvendo uma atividade de estimulação da memória 

e da comunicação voltadas saúde da pessoa idosa.   
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2. Material e Método 

Trata-se de um estudo vinculado a um projeto de extensão universitária – de uma 

Universidade Aberta da Terceira Idade, envolvendo alunos de graduação do curso de 

Fonoaudiologia de uma universidade pública do sul do país, e grupos de idosos, 

independentemente da presença de queixas cognitivas. A proposta é desenvolvida por meio de 

ações voltadas à saúde em detrimento ao enfoque na doença, com auxílio de atividades lúdicas em 

grupos. Os grupos são organizados semestralmente em encontros semanais, no período matutino, 

com duração de aproximadamente 80 minutos cada, sem critério de inclusão ou exclusão de 

participantes.  

 

3. Resultados 

 Até o momento as atividades foram realizadas com a participação de 167 pessoas 

contemplando grupos com dez a 23 participantes. Ao longo dos encontros, evidenciou-se a 

prevalência do sexo feminino e escolaridade variou entre ensino fundamental incompleto a 

superior completo.   

Pode-se relatar que a presença contínua do grupo trouxe consigo a sensação de 

pertencimento e até mesmo de empoderamento observados durante os encontros e diálogos 

desenvolvidos, fortalecendo vínculos e promovendo a saúde.  As atividades desenvolvidas 

contemplaram dinâmicas que envolvem a estimulação auditiva, tátil e cinestésica voltadas à 

atenção, concentração, funções executivas, da memória olfativa, auditiva, visual, de trabalho, 

longo e curto-prazo e comunicação (oral, gestual e/ou escrita).  As atividades desenvolvidas 

utilizaram-se de atividades lúdicas com o apoio de jogos, por ser uma tecnologia e método 

instrucional efetivo para estimular o funcionamento cognitivo e as habilidades psicomotoras, 

possibilitando o aumento da interação social⁶, ⁷ e da comunicação por meio da linguagem verbal e 

não-verbal. Os grupos em si auxiliam as pessoas idosas a permanecerem ativos socialmente, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida⁶. Além disso, pode-se potencializar os momentos 

de socialização, troca de experiências, informações e preocupações, que motivou alguns grupos ao 

apoio aos pares e resolubilidade de tópicos que viam à tona por meio dos diálogos desenvolvidos. 

O sentimento de pertencimento ao grupo era evidenciado bem como a ressignificação do processo 

de envelhecer⁸. Assim, os encontros de memória(s) atuam para a promoção da saúde, na medida 

em que favorecem a ressocialização, interação com outros idosos, compartilhamento de queixas e 
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estratégias de superação, estímulo à autoconfiança e autoestima, reduzem o isolamento social e os 

sentimentos de ansiedade e depressão⁹. Compreende-se que as oficinas necessitam de ajustes 

constantes de acordo com o perfil do grupo que se estabelece. 

 

4. Conclusão   

 Pode-se contemplar um espaço de convivência buscando-se envolver todos os 

participantes estimulando a aplicabilidade das ações desenvolvidas para além dos encontros 

presenciais. Salienta-se a formação de vínculo entre os participantes proporcionando trocas de 

experiência e redes sociais, proporcionando uma melhor qualidade de vida. 
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 O desenvolvimento infantil está diretamente relacionado a fatores biopsicossociais. 

Quaisquer variáveis adversas nesse contexto são consideradas fatores de risco ao 

desenvolvimento da criança. O Brasil é um país onde fatores de risco sociais são muito 

comuns, questões como baixa escolaridade materna, pobreza extrema, entre outros, fazem 

parte do âmbito nacional. O risco biológico é estabelecido por variáveis inatas que 

aumentam a probabilidade de crianças apresentarem algum déficit de desenvolvimento. 

Crianças nascidas pré-termo e com baixo peso ao nascimento, por exemplo, tem maiores 

riscos de apresentarem alterações neurocognitivas. A sobrevivência de crianças com risco 

biológico vem aumentando consideravelmente com o avanço das tecnologias hospitalares, 

porém é pouco difundido o suporte a tais populações de risco. Isto posto, o presente 

trabalho objetiva identificar fatores de proteção e sua associação com o desenvolvimento 

infantil. Um fator que vem sendo estudado como fator de proteção ao desenvolvimento é a 

resiliência parental. Pretende-se verificar a existência da relação entre resiliência parental 

e desempenho cognitivo em crianças com risco biológico e/ou social. Para tanto, foi feito 

um estudo de corte transversal, sendo a cognição infantil avaliada através do SON-R 2 1⁄2 

- 7 [a] e a resiliência parental medida pela Escala de Resiliência para Adultos (RSA). A 

amostra contou com 25 crianças entre 4a e 6a8m, sendo 9 no Grupo Controle e 16 no Grupo 

Propósito, de crianças acompanhadas longitudinalmente em ambulatório para crianças com 

risco estabelecido ao desenvolvimento. A análise dos dados evidenciou que, embora 

existam os fatores de risco biológico, mesmo na presença de pais pouco resilientes, o 
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acompanhamento longitudinal com equipe interdisciplinar se mostrou um fator proteção 

ao desenvolvimento. 
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HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ 

 

Marlos Andrade de Lima 

Mestrando de Psicologia em Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica (UFPR) 

Tatiana Izabele Jaworski de Sá Riechi 

Pós Doutora em Psicologia Evolutiva e da Educação (UM); Professora de Psicologia (UFPR) 

  

1. Introdução 

Pessoas com altas habilidades/superdotação (AH/S) podem apresentar problemas em dormir e 

precisar de menos horas de sono do que a média da população conforme a literatura. Entretanto, 

até o momento é desconhecido o ritmo circadiano de universitários com QI 130 ou superior.  

 

2. Objetivo 

 Identificar o perfil cronotípico de estudantes com AH/S da UFPR. Método: trata-se de uma 

pesquisa de levantamento. Critérios de inclusão: alunos de ambos os sexos; entre 17 e 29 anos de 

idade; regularmente matriculados.  

 

3. Critérios de exclusão 

Foram excluídos da amostra questionários preenchidos equivocadamente, em branco ou 

participantes que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

4. Instrumentos 

Questionário de identificação da Expressão da Inteligência (QIEI); Protocolo de anamnese 

do Núcleo de Estudos para Pessoas com Altas  Habilidades/Superdotação (NEPAHS-UFPR) com 

a pergunta: “Qual o seu cronotipo?” com três opções: matutino; vespertino e intermediário; e 

Escala de Inteligência Wechsler Adulto (WAIS-III).  
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5. Procedimentos 

Primeiro, 1169 alunos responderam ao QIEI. Em seguida, 93 foram convidados para 

avaliação psicológica, e 67 estudantes aceitaram participar da avaliação para AH/S.  

 

6. Resultados 

  Do total de 32 estudantes identificados com AH/S, 19% são matutinos (6 estudantes), 34% 

vespertinos (11 estudantes) e 47% intermediários (15 estudantes).  

 

7. Discussão 

Uma distribuição similar dos cronotipos também foi encontrada em estudantes do ensino 

médio. Esses resultados implicam que os alunos com AH/S que estudam de manhã podem estar 

realizando atividades acadêmicas num horário contraproducente ao ritmo biológico. Contudo, as 

seguintes limitações devem ser consideradas antes de se generalizar esses resultados: 1) Tamanho 

pequeno da amostra; 2) Acurácia do autorrelato; 3) Ausência de marcadores biológicos de sono. 

 

8. Conclusão 

81% dos estudantes com AH/S da UFPR são intermediário-vespertinos. Pesquisa futuras podem 

explorar a quantidade de horas e o padrão de sono de estudantes com AH/S.   

 

 

3. ANÁLISES FATORIAIS DO CUESTIONARIO DE ESTRESSE TRAUMÁTICO 

SECUNDÁRIO  

Patricia Dalagasperina    

Universidade Federal de Santa Catarina  

Roberto Moraes Cruz   

Universidade Federal de Santa Catarina   

Elisa Kern de Castro   

Universidade do Vale do Rio dos Sinos   

 

O contato frequente com situações traumáticas no ambiente de trabalho pode desencadear entre os 

profissionais, o adoecimento por Estresse Traumático Secundário que é caracterizado por um 
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conjunto de sintomas cognitivos, emocionais e comportamentais manifestados após a exposição 

indireta ao trauma. Sendo assim, os profissionais da saúde estão suscetíveis ao transtorno devido 

as características intrínsecas da ocupação. Com intuito de analisar as propriedades psicométricas 

do Cuestionario de Estrés Traumático Secundario, desenvolvido na Espanha, este estudo examinou 

a estrutura fatorial da versão brasileira do instrumento. Participaram 624 profissionais da saúde de 

todo o país, acessados de forma online por conveniência. Para realização das análises fatoriais a 

amostra foi dividida em dois grupos. Na análise exploratória, as cargas fatoriais dos itens se 

posicionaram entre 0,312 e 0,999. Já, os resultados da análise confirmatória revelaram que o 

melhor ajuste possível para modelo é formado por doze fatores para 50 itens. Os fatores que 

compõem a estrutura são: Desafio, Estado de Humor, Fadiga de Compaixão e Repercussões 

Sociais, Satisfação em Ajudar, Consequências Organizacionais, Empatia, Carga Horária e Laboral, 

Trauma Secundário, Compreensão, Tipo de Tarefa, Mudança de Crenças e Pressão Social. Os 

mesmos, estão distribuídos em quatro escalas que mantiveram a nomenclatura da versão original: 

Antecedentes, Síndrome de Trauma Secundário, Personalidade e Consequências. O índice de 

consistência interna geral do modelo foi de 0,91. Sugere-se, que novos estudos psicométricos 

analisem, separadamente, as escalas do questionário e investiguem outras categorias profissionais, 

especialmente aquelas relacionadas aos serviços de emergências. 
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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. 

 

O presente trabalho refere-se a um levantamento de dados de pacientes atendidos no 

ambulatório de Reabilitação Neuropsicológica, programa vinculado ao Núcleo de Neuropsicologia 

e Saúde – HU/UFSC, localizado no Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São 

Thiago, em Florianópolis/SC. O ambulatório de reabilitação neuropsicológica/estimulação 

cognitiva atende pacientes com diagnóstico de transtornos neurológicos como epilepsia, Esclerose 

Múltipla(EM), Acidente Vascular Encefálico (AVE), traumatismo craniano encefálico (TCE), 

demências (como doença de Alzheimer), encefalites, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), 

síndrome de Wernicke- Korsakoff, entre outros, sem custos financeiros aos pacientes. As 

atividades propostas são escolhidas junto aos pacientes, após uma avaliação neuropsicológica 

inicial, que mapeia as funções cognitivas mais prejudicadas, de forma a identificar o perfil de 

funcionamento do paciente. A avaliação neuropsicológica é um processo essencial para a 

reabilitação neuropsicológica, pois se utiliza de instrumentos de mensuração para rastreio 

cognitivo, a fim de identificar e investigar a integridade e prejuízo das funções cognitivas (Harvey, 

2012), especializando-se no entendimento da dinâmica do funcionamento cerebral e cognitivo (da 

criança ao idoso) e dos aspectos transculturais (Nassif, Andrade &amp; Santos, 2003). Os 

parâmetros observados incluem as avaliações profissionais, a percepção do paciente, a 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Deficiência e Saúde (ICIDH –OMS). 

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. Entre as técnicas utilizadas estão o uso de jogos cognitivos, 

estratégias compensatórias, jogos de desafios, realidade virtual, tarefas verbais com uso de lápis e 

papel, neurofeedback, jogos eletrônicos, psicoeducação de familiar/cuidador, entre outras, visando 

o treino e estimulação das funções cognitivas. Tais atividades podem ser realizadas manualmente 
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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. A partir disso, Wilson, Gracey, Evans e Bateman 

(2009) citam 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). 

Para a elaboração deste estudo, foram coletados dados de 7 pacientes (representativos do 

público-alvo) que participaram regularmente do programa de reabilitação neuropsicológica. O 

procedimento padrão incluiu a realização de anamnese associada a avaliação neuropsicológica 

inicial pré-reabilitação, e reavaliação neuropsicológica pós-reabilitação, para definição do plano 

de reabilitação cognitiva e verificação das mudanças cognitivas. Entre os testes utilizados para as 

avaliações, estão subtestes das Escalas Wechsler (WASI, WAIS, WMS), entre outros instrumentos 

complementares, como o Inventário de Alterações Neuropsicológicas - SZC/NEUROPSZC 

(NEUROPSIC-R). 

Tabela 1. Pré Reabilitação 

Diagnóstico 
QI 

TOTAL 
Vocabulári

o 
Dígitos Cubos WMS recente 

WMS 
tardia 

TCE grave e LAD 
Méd. Inf. Médio Médio Méd. Inf. Deficit Deficit 

Wernicke-Korsakoff 
Médio Médio Médio Médio Deficit Deficit 

Wernicke-Korsakoff 
Médio Médio Méd. Inf. Médio Deficit Deficit 

Mielomeningocele 
Inferior Inferior Méd. Inf. Méd. Inf. Deficit Deficit 

AVC 
Médio Méd. Inf. Médio Médio Deficit Deficit 

TDAH 

Méd. 

Sup. 
Sup. Médio Médio Deficit Deficit 

Epilepsia + AVC 
Méd. Inf. Méd. Inf. Méd. Inf. Médio Normal Normal 
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Tabela 2. Pós Reabilitação 

Diagnóstico QI TOTAL 
Vocabulári

o 
Dígitos Cubos 

WMS  

recente 

WMS 

tardia 

TCE grave e LAD 
Médio (+) Médio (=) 

Méd. Sup. 

(+) 

Méd. Inf. 

(=) 

Normal 

(+) 

Normal 

(+) 

Wernicke-

Korsakoff 

Méd. Sup. 

(+) 

Méd. Sup. 

(+) 

Méd. Sup. 

(+) 

Méd. Sup. 

(+) 

Normal 

(+) 

Deficit 

(=) 

Wernicke-

Korsakoff 

Méd. Sup. 

(+) 

Méd. Sup. 

(+) 

Méd. Sup. 

(+) 

Méd. Sup. 

(+) 

Normal 

(+) 

Deficit 

(=) 

Mielomeningocele 
Inferior (=) 

Méd. Inf. 

(+) 

Méd. Inf. 

(=) 

Méd. Inf. 

(=) 

Deficit 

(=) 

Deficit 

(=) 

AVC 
Médio (=) Médio (+) Médio (=) Médio (=) 

Deficit 

(=) 

Deficit 

(=) 

TDAH 

Muito sup. 

(+) 

Sup. (=) Médio (=) 

Méd. Sup. 

(+) 

Deficit 

(=) 

Normal 

(+) 

Epilepsia + AVC 
Méd. Inf. (=) 

Méd. Inf. 

(=) 

Méd. Inf. 

(=) 

Médio (+) 

Normal 

(=) 

Normal 

(=) 

 

Legenda: (+): Melhora cognitiva, (=): desempenho cognitivo sem alteração relevante, (-): Piora 

cognitiva em relação a avaliação neuropsicológica inicial prévia a reabilitação neuropsicológica. 

 

A partir da análise dos dados pré e pós-reabilitação, foi possível verificar na amostra, 

melhora ou estabilidade na cognição, em memória verbal de curto prazo, memória, flexibilidade 

mental, linguagem e conhecimento de palavras, praxia construtiva e organização perceptual, 

conforme o decorrer das sessões (ao longo de 6 a 12 meses). Tais dados demonstram a efetividade 

do programa, que busca uma reorganização funcional no processo de plasticidade cerebral, por 

meio da adaptação da área homóloga da lesão, 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, jogos, entre outros). Interagindo com a equipe de saúde e 
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envolvendo a família do paciente via psicoeducação, compartilhando informações claras sobre 

diagnóstico e prognóstico, visando a melhora da qualidade de vida, inserção social e ocupacional. 
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1. Introdução 

Fibromialgia é uma doença reumatológica, de etiologia desconhecida, que apresenta dor 

crônica generalizada e comorbidades fisiológica e cognitiva. Cerca de 2,5% da população 

brasileira é afetada pela fibromialgia. Os pacientes tendem a apresentar alterações de humor, com 

impacto na memória e atenção, influenciando nas atividades da vida diária e nas relações sociais. 

 

2. Objetivo  

O objetivo geral deste trabalho é descrever o perfil do estado psicológico de mulheres com 

fibromialgia, bem como os aspectos neurocognitivos específicos que acometem esta população 

dos municípios de Curitiba e Campo Largo. 

 

3. Método 

Estudo transversal com 30 mulheres diagnosticadas com fibromialgia em Curitiba e Campo 

Largo. Utilizou-se escalas de depressão e ansiedade de Beck para avaliação do estado de ânimo, 

teste de Stroop para avaliação da atenção e a lista de palavras de Rey (RAVLT) para avaliar 

aprendizagem e memória verbal. O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o programa 

SPSS versão 24. 

 

4. Resultados 

Observou-se depressão de leve a moderada e ansiedade moderada a severa. Nota-se que os 

processos atencionais apresentaram significativa alteração na velocidade e na seletividade da 

atenção, com escore Z médio inferior a -2,3. A sustentação da atenção encontra-se moderadamente 

alterada, com escore Z médio de -1,15. Identificou-se que a aprendizagem das pacientes está com 

escore Z médio de -1,6, classificado como moderadamente alterado e memória de longo prazo com 

escore Z de -0,90, categorizado como levemente alterado. 
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5.  Conclusões 

 Estudos revelam que 70% dos pacientes com fibromialgia apresentam alteração de humor, 

destes 32,3% apresentam ansiedade e 34,8% afetados por depressão. Pacientes com fibromialgia 

manifestam a ansiedade por estado de alerta, com esquiva contínua de estímulos nociceptivos em 

potencial, gerando assim, estresse contínuo. Assim, há captação excessiva de estímulos 

ambientais, prejudicando os processos atencionais de seleção e sustentação. Segundo a lei de 

Miller, o ser humano é capaz de atentar a um número determinado de estímulos, priorizando 

àqueles que são importantes para a sobrevivência. A dor é caracterizada como estímulo interno de 

primeira ordem, atraindo a atenção da paciente. Estímulos advindos do ambiente são postos em 

segundo plano, provocando alterações atencionais e comprometendo processo de armazenamento 

de informações. 

 

6. A RELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DE SONO PERCEBIDA E O 

DESEMPENHO ACADÊMICO DE UNIVERSITÁRIOS 

 

 Bruna Puente Hensel, 

 Isabella Perencin Vitti, 

 Mateus Vicente Takayama ,  

 Mayra Luiza de Campos. 
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Esta pesquisa teve como objetivo compreender qual a relação entre a qualidade de sono 

percebida e o desempenho acadêmico de universitários, observando as variáveis: fase e média das 

notas. Utilizou-se o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) e um questionário para 

caracterização da amostra, foram aplicados em 60 alunos de psicologia da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) a partir de um formulário online, sendo 78,33% do gênero feminino, 

com idade média de 21,5 anos. Constatou-se que alunos com menor qualidade de sono, ou seja, 

com maior pontuação no IQSP, possuem uma tendência a obterem piores notas no âmbito 

acadêmico, independente da fase que estão cursando. Concluímos com esse estudo que há sim uma 

relação entre a qualidade do sono e o desempenho acadêmico, consentindo com a literatura já 

produzida a respeito dessa temática. 
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Mariane Louise Bonato 

 

 

1. Introdução 

Indivíduos com transtornos mentais podem apresentar prejuízos cognitivos afetando o 

cotidiano em decorrência da doença. Por conta disso, utilizou-se como estratégia a estimulação 

cognitiva com foco em Ocupações. 

 

2. Objetivo  

Estimular funções cognitivas que se tornaram barreira para o envolvimento nos afazeres 

cotidianos através de atividades que favoreçam o desempenho ocupacional. 

 

3. Método 

O grupo se caracteriza como aberto e homogêneo. Teve início há um ano e cinco meses e 

já ocorreram cerca de 45 encontros no CAPS-TM. Em cada encontro ocorriam diferentes 

atividades buscando estimular aspectos cognitivos relacionando com fatores, habilidades e padrões 

de desempenho necessários para as ocupações: Atividades de Vida Diária, Atividades 

Instrumentais de Vida Diária e Participação Social. Os participantes foram submetidos a avaliação 

terapêutica ocupacional e ao Mini Mental. 

 

4. Resultado 

  Participaram do estudo 10 usuários, média de idade de 41,5 anos, escolaridade mais de 4 

anos, que compareceram em média de 8 encontros. Tinham como principais queixas aspectos 

relacionados a memória, atenção e cálculo, limitando o cuidado de si, com outros, com o ambiente 

doméstico e o envolvimento na comunidade. Ao serem reavaliados identificou-se melhora das 

queixas iniciais favorecendo o desempenho ocupacional. Pode-se perceber ainda, por meio da 

análise do discurso, melhorias em outras ocupações como Educação e Trabalho. 
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5. Conclusão 

Nota-se que a estratégia de estimulação cognitiva por meio de grupo e abordagem de 

aspectos ocupacionais é um recurso facilitador para manutenção e reabilitação de habilidades 

cognitivas favorecendo o desempenho ocupacional como também a interação social entre os 

integrantes. 
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8. REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO BRASIL: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

Allana Zanon Ribeiro 

Psicóloga, estudante do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica do Centro 

Universitário Filadélfia de Londrina – UNIFIL 

Vanessa Brandelero Abi-Abib 

Psicóloga, Mestre em Psicologia Forense, Perita e Especialista em Psicologia do Trânsito, doutoranda do curso de 

Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

A reabilitação neuropsicológica consiste em um conjunto de intervenções que visam 

melhorar a funcionalidade e qualidade de vida de pessoas com comprometimentos cognitivos, 

através da aplicação de técnicas específicas de treinamento e compensação. Com o objetivo de 

visualizar o panorama das publicações científicas no Brasil sobre esta temática, realizou-se uma 

revisão sistemática da literatura considerando o período das primeiras publicações, datadas nos 

anos 90, até maio de 2019. A revisão foi realizada nas bases de dados Scielo Brasil, Pepsic, Lilacs 

e Index Psi Periódicos Técnico-Científicos. 
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Os descritores utilizados foram “reabilitação neuropsicológica OR reabilitação 

neuropsicologia” escolhidos para atender o critério de exclusão de produções que envolviam o 

processo de reabilitação em outras campos. Estabeleceram-se como critérios de inclusão artigos 

científicos na íntegra, em língua portuguesa, da área da psicologia. Foram encontrados vinte e nove 

artigos, oriundos de sete estados diferentes, com maior agrupamento no estado de São Paulo, com 

treze trabalhos. Distribuídos em dezenove periódicos distintos, constatou-se um crescimento, não 

linear, nas publicações da última década, com maior concentração de indexações no período de 

2009 a 2013. Dentre os delineamentos verificou-se maior número de estudos de casos, totalizando 

nove trabalhos. Destes, três casos abordaram Lesões Encefálicas Adquiridas; dois referiram-se à 

Doença de Alzheimer; dois sobre Traumatismo Crânio Encefálico; um tratava da Síndrome de 

Turner; e um referiu-se à Esclerose Múltipla. Nos artigos selecionados, os autores utilizaram outros 

termos para abordar o assunto reabilitação neuropsicológica, empregando como equivalentes as 

expressões “treino cognitivo”, “reabilitação cognitiva”, “programa de intervenção”, “reabilitação 

global” e “reabilitação de déficits”. De modo geral, pode-se constatar que as publicações em 

reabilitação neuropsicológica mostraram crescimento tanto em quantidade de casos clínicos, com 

relatos de intervenções, quanto em diferentes metodologias nos últimos 10 anos, mostrando 

diversidade também quanto à distribuição em diferentes estados, periódicos científicos e 

nomenclaturas que retratam o mesmo tema. 

 

Palavras-chave: neuropsicologia; reabilitação neuropsicológica; revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

9. ATIVIDADES CENTRAIS DO NÚCLEO DE NEUROPSICOLOGIA E SAÚDE DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA - HU/UFSC 

 

Naomi Stange, 

Camila Macedo Mangrich, 

Fernanda Machado Lopes, 

Rosane Porto Seleme, 

Rachel Schlindwein-Zanini. 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

O presente trabalho contempla uma apresentação dos serviços do Núcleo de 

Neuropsicologia e Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, e 

abrange suas atividades e história. O citado Núcleo possui três frentes de trabalho com pacientes 

ambulatoriais e internados: Pesquisa, avaliação e reabilitação neuropsicológica, sendo este último 

representado pelo projeto de extensão “Estimulação cognitiva no Hospital Universitário/UFSC”. 

O “Núcleo” foi criado oficialmente em 2013 pela Dra. Rachel Schlindwein-Zanini e Dra. Rosane 

Porto Seleme, coordenadoras do mesmo, abarcando colaboradores de outras instituições, 

profissionais e alunos. Dentre suas atividades, estão: seminários com discussões clínicas, 

avaliações neuropsicológicas (com uso de testagens conforme demanda, como WAIS, WASI, 

NEUROPSZC, RAVLT, BAI, BDI, BDEFS, para fins de diagnóstico diferencial, 

monitoramento/acompanhamento de progressão de déficits e investigação pré-cirúrgica), 

reabilitação/estimulação cognitiva, psicoeducação / atendimento psicológico ao paciente e 

cuidador, elaboração de relatórios e laudos. Dentre as linhas de pesquisa, estão: Desenvolvimento 

Neuropsicomotor e Infância, Neuropsicologia, Perda auditiva e implante coclear, Psicometria, 

Qualidade de vida, Uso e abuso de substâncias. Assim, o Núcleo é referência para atendimento 

neuropsicológico de pacientes neurológicos, como aqueles com Esclerose Lateral Amiotrófica, 

demência e epilepsia, incluindo comorbidades psiquiátricas. É um espaço para o desenvolvimento 

de pesquisas, projetos de extensão e de strictu sensu, estágios obrigatórios da Graduação e 

Residência de Psicologia. Desta forma, o local possui interface com áreas básicas e áreas clínicas 

(que incluem Fisioterapia, Neuroanatomia, Neurocirurgia, Neuroimagem, Neurologia, Nutrição, 
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Otorrinolaringologia, Psicologia e Psiquiatria), representando um pilar de comunicação e 

colaboração entre profissionais de diferentes áreas tendo em vista o bem estar de seus pacientes. 

 

Palavras-chave: Psicologia Hospitalar; Psicologia da Saúde; Neuropsicologia. 

 

 

 

10. A DIMENSÃO BIOLÓGICA NA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO 

HUMANO, NEUROPSICOLOGIA E DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM 

Bruna Rodrigo 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Os processos biológicos que envolvem o desenvolvimento do sistema nervoso e sua relação 

com a aprendizagem têm sido objeto de estudo de várias áreas do conhecimento; contudo, ainda é 

perceptível educadores que mantêm uma visão dicotomizada das concepções mente e corpo. Esta 

questão também está relacionada às discussões sobre a origem do comportamento e verifica-se um 

distanciamento entre as concepções teóricas e a prática pedagógica. As consequências disso se 

tornam mais evidentes quando a barreira da “normalidade” é atravessada e passa para o âmbito 

dos distúrbios de aprendizagem e dos transtornos mentais. Esta pesquisa tem como objetivo 

contribuir com a aproximação entre a neuropsicologia e a educação. Busca-se produzir 

conhecimento para que os professores compreendam melhor o transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) e suas consequências e possam reorganizar suas práticas 

pedagógicas desenvolvendo estratégias e metodologias que promovam efetivamente a 

aprendizagem ainda que na presença de um possível 

déficit orgânico. Parte-se da hipótese que o reconhecimento precoce do transtorno possa favorecer 

o desenvolvimento educacional e psicossocial das crianças a partir do trabalho conjunto da escola, 

família e profissionais da saúde. Os resultados parciais da revisão bibliográfica apontam para a 

carência de estudos deste tipo no campo da educação, e embora o TDAH seja objeto de pesquisas 

nas áreas de saúde, observou-se que, no Brasil, há escassez de estudos em amostras não-clínicas 

em TDAH ainda que o transtorno apresente uma prevalência considerável em crianças na idade 
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escolar. Dessa forma, confirma-se a necessidade e relevância desse estudo e da neuropsicologia 

como principal área de apoio para o entendimento dos professores nos processos ligados a 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: TDAH, educação e saúde, neuropsicologia. 
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11. AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO ENQUANTO IDENTIDADE: UM 

ESTUDO DE CASO 

 

Pamela B. Seleme 

Mestranda em Neuropsicologia pela UFPR 

Bruna Luíza Vaz de Oliveira, 

Laís M. Oldembergas, 

Vitória Carolina Perini. 

Profissionais colaboradoras do Núcleo de estudos e práticas em altas habilidades/Superdotação e pós graduandas em 

avaliação psicológica. 

 

 Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, numa 

perspectiva transversal. A participante da pesquisa foi uma jovem de 19 anos, com indicativos de 

Altas habilidades, chamada, neste estudo, de M. A jovem foi indicada para avaliação de altas 

habilidades por meio de um programa de evidenciamento de universitários superdotados, em uma 
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universidade privada do Paraná. O objetivo deste trabalho foi correlacionar o diagnóstico de altas 

habilidades e o autorrelato de inteligência de uma jovem universitária com Altas 

Habilidades/Superdotação. Para isto foram utilizados os seguintes instrumentos: WAIS - Escala 

de Inteligência Weschler para Adultos; ICMJA - Inventário Cognitivo-Modular para Jovens e 

Adultos e entrevista semi-estruturada. O referencial teórico foi baseado na Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Howard Gardner, que afirma que a inteligência é um potencial biológico e psicológico 

que se realiza de acordo com os estímulos, oportunidades e motivações que o meio ambiente 

proporciona e que todos os indivíduos são capazes de resolver problemas ou criar produtos em 

pelo menos oito áreas inteligentes diferentes; e a Teoria Triárquica de Inteligência proposta por 

Robert Sternberg, a qual defende que cada indivíduo apresenta um caráter único, partindo do 

pressuposto de que existem três áreas de inteligência: a prática, a analítica e a criativa. A 

participante apresentou desempenho muito superior à média nos QIs total, verbal e de execução, 

com destaque para a memória operacional, além de altos índices nas inteligências analítica e 

criativa. Entretanto, através de seu autorrelato, ela não se considera superdotada, tampouco mais 

inteligente que os outros. Relata que, em questões comportamentais ou de manifestação de 

inteligência, esse é o padrão de normalidade, não considerando que se destaque. Através deste 

estudo foi possível concluir que a construção da identidade enquanto superdotado e 

acompanhamento de questões relativas a este diagnóstico mostra-se imprescindível para um 

autoconhecimento satisfatório. 

 

12. A MÚSICA COMO INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL EM PACIENTES 

PSIQUIÁTRICOS CRÔNICOS 

Bonato, M.L, 

Reinhardt, L.L. 

Prefeitura Municipal de Campo Largo 

 

1. Introdução 

Indivíduos com transtornos mentais apresentam prejuízos na socialização, cognição e 

modulação do humor e afeto, resultando em comprometimento na qualidade de vida. Além das 

medicações, demandam cuidado interdisciplinar que contemplem diferentes estratégias de 



 
74 

intervenção. A utilização de recursos terapêuticos como a música tem se mostrado eficaz no 

tratamento (SILVA, 2006). 

 

2. Objetivo  

Promover a expressividade emocional e a ampliação de repertório comportamental em 

pacientes psiquiátricos crônicos, por meio de um grupo de música.  

 

3. Metodologia  

Estudo qualitativo, com duração de 8 meses, encontros semanais de uma hora, coordenado por 

equipe multidisciplinar, nos quais os participantes têm autonomia na escolha das canções, na 

utilização dos instrumentos musicais, interpretam as letras e expressam emoções mobilizadas no 

momento. Fizeram parte do estudo 14 indivíduos, com idade média de 41 anos, 7 do gênero 

masculino, apresentando prejuízos nas funções cognitivas, desregulação emocional e sintomas 

psicóticos, com mais de 10 anos de tratamento. A participação no grupo é voluntária, realizada no 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) situado em um município da região metropolitana de 

Curitiba – PR. Para analisar os resultados, entrevistou-se 10 pacientes em grupo focal abordando 

a percepção dos mesmos acerca de mudanças em seus comportamentos com a participação no 

grupo musical. As entrevistas foram gravadas e procedeu-se a análise do conteúdo segundo Bardin 

(2011). 

 

4. Resultados  

Os seguintes temas emergentes foram observados: 1) Melhora do ânimo, volição e 

interações sociais. 2) Controle da impulsividade e agressividade. 3) Melhora da Modulação do 

afeto e humor. 4) Benefícios na Memória e Tenacidade. 

 

5. Conclusão 

A terapia medicamentosa associada a uma abordagem psicossocial, utilizando a música 

como recurso, mostra-se uma intervenção possível em contextos de saúde pública, trazendo 

contribuições ao desenvolvimento emocional e social de pacientes psiquiátricos crônicos. 
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13. UMA BREVE REVISÃO DA RELAÇÃO ENTRE CULPA, DEPRESSÃO E 

ANSIEDADE EM PACIENTES COM ZUMBIDO CRÔNICO 

 

Caroline Mensor Folchini; 
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do HC-UFPR 
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Médico neurologista, professor de Propedêutica Médica, do Departamento de Clínica Médica do Curso de Medicina 

da UFPR; 

Pedro André Kowacs. 

Médico neurologista, coordenador do Setor de Cefaléia e da Medicina da Dor do Serviço de Neurologia do HC- UFPR 

 

1. Introdução 

O zumbido é considerado o terceiro sintoma otorrinolaringológico mais freqüente na busca 

de ajuda médica. Sabe-se que o zumbido foi associado a condições psiquiátricas, principalmente 

depressão e ansiedade. Na prática clínica, pacientes se referem ao zumbido crônico como uma 

penitência. Uma penitência pressupõe culpa, um sintoma também relacionado à depressão. 

 

2. Objetivo 

Esta revisão foi projetada para rastrear estudos sobre o papel da culpa no psiquismo de pacientes 

com zumbido.  

 

3. Metodologia 

Foi conduzida uma pesquisa dos artigos publicados entre 2012 e junho de 2016, nos bancos 

de dados eletrônicos PuBmed, MedLine e Scielo., com as seguintes descritores: a) "depressão", 

"ansiedade" e "zumbido"; b) "depressão", "ansiedade", "culpa" e "zumbido". Todos os resumos 

dos artigos foram analisados por dois autores. 
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4. Resultados 

Encontrou-se total de 51 artigos. Sete dos artigos preencheram os critérios para compor a 

revisão e foram incluídos. Os artigos incluídos foram lidos integralmente e agrupados de acordo 

com o tipo de estudo. Estudos nos mostram comorbidades psiquiátricas, com maior abrangência 

em sentimentos depressivos e ansiosos, o que resulta na diminuição na qualidade de vida do 

paciente.  

 

5. Conclusão 

A literatura é vasta em artigos sobre comorbidades psiquiátricas, contudo, em relação à 

influência do sentimento de culpa, não há relatos o que denota a importância de novos estudos com 

este tema. 

 

Palavras-chave: ansiedade, depressão, culpa, zumbido 

 

 

14. CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOLOGIA À PSIQUIATRIA 

 

Roberta M. T. de Azevedo Karam 

Psicóloga, estudante do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica do Centro 

Universitário Filadélfia de Londrina – UNIFIL 

Vanessa Brandelero Abi-Abib 

Psicóloga, Mestre em Psicologia Forense, Perita e Especialista em Psicologia do Trânsito, doutoranda do curso de 

Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

 A neuropsicologia, ciência aplicada que visa estudar a repercussão de disfunções cerebrais 

sobre o comportamento e a cognição, vem ganhando importante lugar no estudo dos transtornos 

psiquiátricos. Com o objetivo de apresentar a relação entre elas, procedeu-se uma revisão 

integrativa da literatura nas seguintes bases: SCIELO, LILACS, PUBMED e PEPSIC, com os 

descritores: “neuropsicologia” and “psiquiatria”, “neuropsicologia” and “transtornos mentais”, 

“reabilitação neuropsicológica” and “psiquiatria”, “reabilitação cognitiva” and “transtornos 

psiquiátricos”, “neuropsicologia” and “transtornos psiquiátricos”, “neuropsicologia” and 
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“depressão”, “neuropsicologia” and “transtorno de ansiedade”, “neuropsicologia” and “transtorno 

bipolar”, “neuropsicologia” and “transtorno de personalidade”, “neuropsicologia” and 

“dependência química”, “neuropsicologia” and “alcoolismo”, “neuropsicologia” and “transtorno 

de estresse pós-traumático”, no período entre janeiro de 2001 a agosto de 2018, escritos em 

português, inglês e espanhol. Foram identificados 358 documentos. Destes, 266 foram excluídos 

por apresentarem duplicatas na revisão e 14 não estavam disponíveis. Dos 78 restantes foi 

realizado um filtro para excluir aqueles que não abordavam os temas conjuntamente, sobrando 34 

trabalhos. Constatou-se que 2008 foi o ano com o maior número de publicações, com cinco artigos 

não havendo estabilidade no número de indexações no decorrer dos anos, nem tão pouco uma 

crescente. Referente à temática, o maior número referiu-se à relação entre dependência química e 

neuropsicologia, com sete trabalhos. A díade neuropsicologia e esquizofrenia é a segunda mais 

recorrente, com seis publicações. Em seguida, a depressão e o transtorno bipolar possuem, cada 

um deles, cinco artigos. Os demais assuntos referiram-se a relações entre neuropsicologia e 

alcoolismo, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, transtornos do pânico e transtorno 

obsessivo compulsivo. Os resultados encontrados demonstram que a neuropsicologia tem sido 

considerada como um importante instrumento para a compreensão dos transtornos mentais, sendo 

de grande utilidade no processo de estruturação de intervenções terapêuticas em déficits cognitivos 

observados, aproximando o campo das neurociências ao da psiquiatria. 

 

Palavras chave: neuropsicologia, psiquiatria, transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, 

reabilitação neuropsicológica, reabilitação cognitiva. 
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15. EXPERIÊNCIAS INICIAIS RELATIVAS À ATENÇÃO EM ATIVIDADES DE 

CINOTERAPIA 

 

Renata Gomes Camargo 

Docente do Colégio de Aplicação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, renata.g.c@ufsc.br 

Luana Zimmer Sarzi 

Docente do Colégio de Aplicação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, luana.sarzi@ufsc.br 

Dayane Stephanie Potgurski 

Graduanda em Fonoaudiologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC. Bolsista Proex.  

dayanepotgurski@gmail.com 

Carolina Lisbôa Mezzomo 

Docente do curso de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS. carolis75@gmail.com 

 

No projeto de pesquisa e extensão intitulado: Proposta de atividades mediadas por animais 

no Colégio de Aplicação são desenvolvidas atividades mediadas por cães (DUQUE, 2011). Este 

projeto tem caráter interinstitucional, sendo executado pela parceria entre Colégio de da 

Universidade Federal de Santa Catarina e o Curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 

Santa Maria. Esse trabalho segue a abordagem qualitativa e objetiva conhecer os benefícios 

relativos à atenção, por meio da Cinoterapia voltada para estudantes que apresentam alteração de 

linguagem verbal. Os dados contidos nos registros das atividades realizadas no ano de 2017 e 2018 

foram interpretados com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), tendo como categoria de 

análise as observações da equipe, registradas no diário de campo, a respeito da atenção concentrada 

dos participantes durante as atividades. Um exemplo de atividade foi: segurar o brinquedo do cão 

junto ao corpo e contar 10 latidos, atirar para ele buscá-lo e premiar o cão com palavras de 

afirmação e afagos. Percebeu-se que todas os estudantes estiveram, muito atentos ao seu 

desempenho e ao de seus colegas, com vistas a realizar a atividade adequadamente. Os benefícios 

não se restringem unicamente à qualificação da atenção concentrada, uma vez que as habilidades 

relativas à atenção, são essenciais para o processamento cognitivo das informações linguísticas, 

incidindo sobre a qualificação da linguagem verbal (PAGLIARIN et al., 2017). Tendo em vista 

estes resultados do trabalho desenvolvido, em 2019 o projeto tem continuidade a partir de algumas 

modificações. Foram incluídos testes neuropsicológicos que avaliam, quantitativamente, as 

habilidades cognitivas envolvidas nas funções executivas, como o Teste de atenção por 

Cancelamento – TAC, que visa mensurar a atenção seletiva e alternada (MONTIEL, SEABRA, 

mailto:carolis75@gmail.com
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2009, 2012). Neste sentido, espera-se poder analisar e compreender também quantitativamente, os 

benefícios da Cinoterapia quanto à atenção e à outras habilidades presentes nas funções executivas. 

 

Palavras-chave: Atenção. Linguagem verbal. Cinoterapia. 

 

16. A EPILEPSIA ASSOCIADA AO TRANSTORNO DA PERSONALIDADE 

OBSESSIVO- COMPULSIVA: UM RELATO DE CASO NA PERSPECTIVA DO 

MODELO COGNITIVO- COMPORTAMENTAL 

 

Amábille das Neves Inacio Maria Luisa Nunes das Neves 

Faculdade de Tecnologia Senac Tubarão/SC 

 

Este estudo buscou verificar a eficácia da Terapia Cognitivo-Comportamental em paciente 

com quadro de epilepsia associada ao Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva 

(TPOC). Quanto ao método, tratou-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de nível 

exploratório; sobre os procedimentos técnicos, foi uma pesquisa de intervenção, do tipo estudo de 

caso. Por ter sido uma pesquisa de intervenção, a coleta de dados se deu no aspecto interventivo 

no decorrer do processo psicoterapêutico. Os dados foram analisados por meio da técnica de 

Análise de Conteúdo. Nos resultados e discussão teórica com o modelo cognitivo, constatou-se 

que a Terapia Cognitivo Comportamental foi eficaz no caso clínico em questão. Nesse sentido, a 

epilepsia pode ser entendida como uma condição neurológica complexa que vem sendo estudada 

de forma consistente pela comunidade científica. Ela é uma doença cerebral marcada pela 

tendência a crises epilépticas, acarretando em prejuízos biopsicossociais ao indivíduo. Estudos 

apontam uma relação bidirecional entre epilepsia e transtornos psiquiátricos. Entre as 

comorbidades mais comuns mencionadas estão os transtornos de humor (geralmente depressão), 

de ansiedade, da personalidade (frequentemente obsessivo-compulsiva), psicose, suicídio. Já, o 

tratamento para o TPOC – assim como para os outros transtornos da personalidade – é desafiador 

para o psicoterapeuta, principalmente no sentido de se flexibilizar crenças tão arraigadas e 

enrijecidas. Concluiu-se que o processo de intervenção psicológica possibilitou avanços 

significativos como diminuição da ansiedade e da irritabilidade, flexibilização cognitiva e, 
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consequentemente, redução das crises de epilepsia. Avanços estes que resultaram em uma melhora 

global deste quadro clínico, beneficiando o paciente em uma perspectiva biopsicossocial. 

 

Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental. Epilepsia. Transtorno da Personalidade 

Obsessivo-Compulsiva. Transtorno Conversivo. Flexibilização Cognitiva. 

 

 

17. TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS EM UNIVERSITÁRIOS COM 

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Katiane Janke Krainski 

Rebecca Nóbrega Ribas Gusso Harder Janke 

Thaís da Gloria Messias Fogaça 

Eduarda Basso 

Marlos Andrade Lima 

Pamela Seleme 

Tatiana Izabele Jaworski de Sá Riechi 

Universidade Federal do Paraná. 

 

As habilidades sociais são essenciais para o relacionamento interpessoal, sobretudo no 

meio acadêmico. O presente estudo é sobre treinamento de habilidades sociais (THS) em um 

universitário com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). Após uma avaliação psicológica 

realizada em universitários contendo Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – WAIS III, 

Memória Visual De Rostos (MVR), Teste de Atenção Concentrada (TEACO-FF); Dividida 

(TEADI); e Alternada (TEALT), Escalas Beck - Inventário de Depressão (BDI), Inventário de 

Ansiedade (BAI) e Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette). Foi identificado um 

universitário que o IHS indicou para THS quando os déficits se tornam fonte de problemas, após, 

montou-se um protocolo estruturado de intervenção psicoterápica baseado na abordagem cognitivo 

comportamental contendo 12 sessões semanais. As sessões foram subdivididas em: psicoeducação, 

reestruturação cognitiva, ensaio comportamental, feedback, tarefas de casa, manejo da ansiedade 

e técnicas de relaxamento. Na avaliação psicológica, obteve no WAIS QI total: 142, QI Verbal 

144, Qi de Execução 139, Índice de Compreensão Verbal 144, Índice de Organização Perceptual 
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138, Índice de Memória Operacional 141, Índice de Velocidade de Processamento 127; no 

TEACO: superior, TEADI média superior e no TEALT média, no MVR: superior, no BDI e BAI 

mínimo, no IHS no F1 Enfrentamento e autoafirmação com risco, F2 Autoafirmação na expressão 

de sentimento positivo e F4 Autoexposição a desconhecidos e situações novas: percentil entre 0-

25, no F3 Conversação e desenvoltura social: p.25- 50, no F5 Autocontrole da agressividade p.75-

100. Após a intervenção, o IHS foi reaplicado, no escore total atingiu p.75-100, repertório bastante 

elaborado de HS, houve melhora nos fatores F1 e F2: p.25-50, F3 p.75- 100 e F4 p.75-100. Os 

resultados da reaplicação do IHS demonstraram desenvolvimento do repertório de HS do 

universitário, demonstrando a efetividade da intervenção. 

 

Palavras-chave: Neuropsicologia; Treino de Habilidades Sociais; Altas Habilidades/ 

Superdotação. 
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● Associação entre resiliência parental e cognição infantil frente ao risco biológico e /ou 

social. Janke, Rebecca Nóbrega Ribas Gusso Harder; Krainski, Katiane Janke; Fogaça, 

Thaís da Gloria Messias; Riechi, Tatiana Izabele Jaworski de Sá. Universidade Federal do 

Paraná. 

● Cronotipo de estudantes com altas habilidades/superdotação da Universidade 

Federal do Paraná. Marlos Andrade de Lima. Tatiana Izabele Jaworski de Sá Riechi 

Universidade Federal do Paraná. 

● Análises Fatoriais do Cuestionario de Estresse Traumático Secundário. Patricia 

Dalagasperina - Universidade Federal de Santa Catarina. Roberto Moraes Cruz - 

Universidade Federal de Santa Catarina Elisa Kern de Castro - Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos. 

● Reabilitação neuropsicológica: Programa do Núcleo de Neuropsicologia e Saúde - 
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Santos Paiva - Universidade Federal do Paraná. Samanta F. B. da Rocha - Instituto de 

Neurologia de Curitiba. Patricia Martin - Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Cloves A. A. Amorim - Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Pedro André Kowacs 

- Instituto de Neurologia de Curitiba; Universidade Federal do Paraná.
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