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O que é a Neuropsicologia do 
Adulto e do Idoso? 
 

     
    A neuropsicologia do adulto e do ido-
so utiliza o conhecimento do desenvolvi-
mento cerebral na avaliação do funcio-
namento cognitivo, comportamental e 
emocional, aspetos que têm impacto 
direto no ajustamento psicossocial e 
desempenho laboral do indivíduo.  
 
 
    Na consulta de neuropsicologia do 
adulto e do idoso, o psicólogo avalia 
várias funções (ex: atenção e concentra-
ção, aprendizagem e memória, lingua-
gem, funcionamento emocional), procu-
rando caracterizar as capacidades que se 
encontram deterioradas e as que perma-
necem intactas, interpretando os resul-
tados tendo em conta a condição neuro-
lógica, processo de envelhecimento nor-
mal, e contexto do indivíduo. 
 
 
    Esta avaliação compreensiva serve de 
base para o desenvolvimento de um pla-
no de intervenção adequado às necessi-
dades e potencialidades do adulto  ou 
do idoso. 

  
  

Consu lta  de Neurops icolog ia  do Adulto e do Idoso 

O que acontece após marcação da 
1ª consulta?   

 

Avaliação 

    Na primeira sessão, o objetivo passa 
essencialmente pela avaliação do proble-
ma e situação específica de cada pessoa.  
    Na avaliação neuropsicológica identifi-
cam-se as funções afetadas (ex: atenção, 
memória, linguagem, raciocínio, afeto) e 
qual a magnitude do défice, utilizando 
como métodos a entrevista, observação 
e administração de testes neuropsicoló-
gicos.  
    A avaliação inicial servirá de base para 
desenvolver o programa de reabilitação. 
 
 
Intervenção 

    A reabilitação neuropsicológica pre-
tende melhorar as capacidades afetadas 
através da estimulação cognitiva e 
aprendizagem de estratégias compensa-
tórias.  
    Este tipo de intervenção incide igual-
mente na consultadoria a pessoas rela-
cionadas com o adulto,  incluindo os 
familiares,  técnicos de saúde, represen-
tantes da entidade patronal, e outras 
pessoas significativas para o adulto, a fim 
de promover o seu bem-estar. 

Em que casos está indicada a  
consulta de Neuropsicologia do 
Adulto e do Idoso? 
 

Presença de sintomas específicos: 
• Dificuldade na execução das tarefas 

do dia a dia (ex. fixar recados, gerir 
os medicamentos, fazer contas em 
pagamentos) 

• Problemas de atenção e concentração 
• Problemas de memória 
• Perturbações da linguagem 
• Perturbações das funções executivas 

(ex: dificuldades em planear 
ações, impulsividade, inflexibilidade 
nos pensamentos) 

• Perturbações do sono 
• Entre outros 
 

Quadros clínicos, tais como:  
• Doenças degenerativas (ex: Doença 

de Alzheimer, Doença de Parkinson, 
Degeneração Frontotemporal) 

• Doenças não degenerativas 
(ex. Acidente Vascular Cerebral, 
Traumatismos Crânioencefálicos, 
Tumores Cerebrais, Epilepsia) 

• Entre outros 
 

Na avaliação do efeito de intervenções realiza-
das:  
• Avaliação pré e pós-operatória (em 

pacientes neurocirúrgicos) 
• Avaliação dos efeitos de terapêuticas 

farmacológicas e de programas de 
reabilitação cognitiva 

• Entre outros 


