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Avaliação,	diagnósticoe	intervenção



Um	pouco	de	história…
DSM	1	– 1952
DSM	2	– 1968

BOOOM!!

DSM	3	– 1980
DSM	3	R – 1987
DSM	4	– 1994
DSM	4	TR	– 2000
DSM	5	– 2013



DSM	1	- 1952
Descrição das	reações esquizofrênicas:

It	represents	a	group	of	psychotic	disorders	
characterized	by	fundamental	disturbances	in	
reality	relationships	and	concept	formations,	
with	affective,	behavioral,	and	intellectual	
disturbances	in	varying	degrees	and	mixtures.	
The	disorders	are	marked	by	strong	tendency	
to	retreat	from	reality,	by	emotional	
disharmony,	unpredictable	disturbances	in	
stream	of	thought,	regressive	behavior,	and	in	
some,	a	tendency	to	‘deterioration.’”



DSM	2	- 1968
Pequenas	alterações

Aumentou de	106	para	182	transtornos

Manteve-se	os pressupostos psicodinâmicos



David	Rosenhan
Professor	de	Stansford de	direito	e	psicologia

Experiência em 1970:	o	que diferencia o	saudável do	doente?



Novos	formatos
Repensando	a	psiquiatria

Revisão de	Emil	Kraepelin (psiquiatra alemão)

Descrição dos	sintomas

Critérios diagnósticos

Diagnósticomultiaxial



Diagnósticoe	avaliação



AvaliaçãoNeuropsicológica (AN)
Quais são as	diferenças entre	avaliação psicológica e	avaliaçãoneuropsicológica?



AvaliaçãoNeuropsicológica (AN)
Foco principal	na investigação das	bases	neurobiológicas do	funcionamento das	funções
cognitivas (atenção,	linguagem,	memória,	praxias,	etc)

Presença ou não de	acometimento neurológico

Identificar funcionalidades e	disfuncionalidades cognitivas

Métodos psicométricos da	psicologia e	neurologia,	além da	observação clínica



Revista	CRP-PR



Objetivosda	AN
Descrever e	identificar alterações do	funcionamento psicológico;

Estabelecer o	correlato neurobiológico com	o	resultado dos	testes;

Determinar se	as	alterações estão associadas a	doenca̧s neurológicas e/ou psiquiátricas ou não;

Avaliar as	alterações através do	tempo	e	desenvolver um	prognóstico;

Hamdan,	 2011



Objetivosda	AN
oferecer orientações para a	reabilitação e	o	planejamento vocacional e/ou educacional;

oferecer orientações para cuidadores e	familiares de	pacientes;

auxiliar no	planejamento e	implementação do	tratamento;

desenvolver a	pesquisa cienpfica;

elaborar documentos legais.

Hamdan,	 2011



Finalidadesda	AN
Auxílio em diagnóstico

Suporte/	planejamento de	intervenção (reabilitação)

Medir o	efeito de	uma intervenção

Questões legais

Pesquisa



Reabilitaçãoneuropsicológica
◦Qualquer	estratégia	de	intervenção	ou	técnica,	que	torne	clientes	
ou	pacientes	e	suas	respectivas	famílias	capacitadas	a	conviver,	
manejar,	ultrapassar,	reduzir	ou	aceitar	déficits	cognitivos	causados	
por	lesões	cerebrais.	(Wilson,	2012)



Quais	são os objetivos?
◦ Obter	o	melhor	potencial	 físico,	mental	e	social	do	indivíduo	acometido	por	
algum	comprometimento	neuropsicológico



Quais	são os objetivos?
◦ Melhorar	a	qualidade	de	vida	dos	pacientes	e	seus	familiares,	otimizando	o	
aproveitamento	das	funções	total	ou	parcialmente	preservadas.



Quais	são os objetivos?
◦ Promover	a	conscientização	do	paciente	frente	as	suas	dificuldades,	
potencialidades	 e	aceitação	da	nova	realidade	que	o	comprometimento	
apresenta



Treinos	cognitivos
Série de	jogos,	exercícios e	outras atividades que exigem processamento
cognitivo por meio de	resolução de	problemas

Objetivos:
◦ Maximar as	funções cognitivas preservadas
◦ Prevenir futuros declínios



Fundamentos
Neuroanatomia

Modelos	cognitivos

Avaliação neuropsicológica



Por	isso,	para	avaliar,	é
preciso conhecero

e,	principalmente,	
comoele funciona!
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Sabbath
“I	find	my	thoughts	drifting	to	the	Sabbath,	the	day	of	rest,	the	seventh	day	of	the	week,	and	
perhaps	the	seventh	day	of	one’s	life	as	well,	when	one	can	feel	that	one’s	work	 is	done,	and	one	
may,	in	good	conscience,	rest.”

The	New	York	Times
AUG,	14,2015

Oliver	Sacks
09/07/1933	 – 30/08/2015
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Livros
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Sabbath
"Agora,	enfraquecido,	com	falta de	ar,	com	meus	músculos antes	
firmes desgastados pelo câncer,	vejo meus	pensamentos centrados
cada vez mais não no	sobrenatural ou espiritual,	mas	no	que significa
viver uma vida boa	e	que valha a	pena - conquistar um	sentimento
de	estar em paz comigo mesmo.	Percebo meus	pensamentos
vagando em direção ao shabat,	o	dia do	descanso,	o	sétimo dia da	
semana e,	quem sabe,	tambémsétimo dia de	nossas vidas,	em que
podemos sentir que nosso trabalho foi feito e	que já podemos, com	
a	consciência tranquila,	descansar.”
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Neuropsicologia
Neuro:	neuron (grego)	– nervo,	pertencente aos nervos,	tendão

Psico:	psyche	(latim)	ou psykhe (grego)	– alma,	mente,	espírito,	
princípio que ocupa o	corpo físico.	Atualmente,	sentido psicológico
de	mente

Logia:	-logia (grego e	latim)	– estudo,	discursar ou falar sobre,	teoria,	
ciência.

27



Neuropsicologia
Ciência com	objetivo de	investigar o	papel de	sistemas cerebrais nas
complexas atividadesmentais
Relações entre	o	SNC	e	as	funções cognitivas
Normal	e	anormal
Estudo da	relação entre	o	subtrato nervoso e	o	comportamento
humano…
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Neuropsicologia
Ciência com	objetivo de	investigar o	papel de	sistemas cerebrais nas complexas atividades
mentais

Relações entre	o	SNC	e	as	funções cognitivas

Normal	e	anormal

Estudo da	relação entre	o	subtrato nervoso e	o	comportamento humano…

baseado emevidências!
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Métodobaseadoem evidências
Evidências são coletadas pelo método científico

Racional Método
científico Objetivo

Sistemático Replicável
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Karl	Popper
(28/07/1902	– 17/09/1994)

“O	conhecimento é uma aventura em
aberto.	O	que significa que aquilo que
saberemos amanhã é algo que
desconhecemos hoje;	e	esse algo pode
mudar as	verdades de	ontem.”

Falseabilidade:	só é científico o	que
pode ser refutado.

Popper:	 Conjecturas	 e	Refutações. 31



Ciência e	não ciência
Neurociências

Psicanálise
Astrologia
Marxismo

xA	prática empírica busca
a	falseabilidade

A	prática empírica busca
a	confirmação
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Thomas	Kuhn
(18/07/1922	– 17/06/1996)

“Em condições normais,	o	cientista não
é um	inovador,	mas	um	solucionador de	
quebra-cabeças,	e	os quebra-cabeças
sobre os quais ele se	concentra são
apenas aqueles que ele acredita que
podem ser definidos e	resolvidos dentro
da	tradição científica existente.”
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Ciência
Evolução da	ciência através dos	paradigmas:
◦ Paradgimas:	pressupostos científicos que conduzem a	prática da	ciência durante um	determinado
tempo

Kuhn:	A	Estrutura	das	Revoluções	 Científicas 34



CRISE/	REVOLUÇÃO

Suspensão do	paradigma

Ciência extradordinária

Fracasso do	paradigma frente a	um	fenômeno

Anomalia

Pensar que define	os problemas e	suas soluções

Ciência normal/	paradigma

Corpo de	crenças comuns

Pseudo	ciência/	mito
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Evidências…
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SistemaNervoso
Sistema
nervoso

Sist.	Nerv.	
Central

Cérebro

1	UF	Tronco
Encefálico

2	UF	Córtex
Anterior

3	UF	Córtex
Frontal

Medula
Espinhal

Sist.	Nerv.	
Periférico

SNP	Somático
(volunt) SNP	Autônomo

Simpático Parassimpático
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Anatomia comparativa
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UnidadesFuncionais de	Luria
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UnidadesFuncionais de	Luria
Estrutura hierárquica
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UnidadesFuncionais de	Luria
1	Unidade Funcional

Estruturas
◦ Tronco encefálico
◦ Diencéfalo
◦ Regiões mediais do	 córtex

Funções
◦ Atenção seletiva
◦ Funções vitais
◦ Memória
◦ Emoção
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UnidadesFuncionais de	Luria
2	Unidade Funcional

Estruturas
◦ Lobo	occipital
◦ Lobo	 Temporal
◦ Lobo	parietal

Funções
◦ Obtenção,	 processamento e	
armazenamento de	informações

◦ Áreas de	projeção-associação
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UnidadesFuncionais de	Luria
3	Unidade Funcional

Estruturas
◦ Lobo	 frontal

Funções
◦ Planejamento e	imaginação
◦ Resolução de	problemas e	tomada de	
decisão

◦ Personalidade e	habilidades sociais
◦ Áreas de	sobreposição
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UnidadesFuncionais de	Luria
3	Unidade Funcional

Estruturas
◦ Lobo	 frontal

Funções
◦ Planejamento e	imaginação
◦ Resolução de	problemas e	tomada de	
decisão

◦ Personalidade e	habilidades sociais
◦ Áreas de	sobreposição
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https://www.youtube.com/watch?v=bQvYZ0TkHjk

Setores	do	 cérebro
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