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Resumo
O presente relatório insere o trabalho resultado do estágio académico, realizado
no Instituto da Inteligência, sediado em Alenquer, para à conclusão do Mestrado em
Psicologia Clínica, na Universidade Lusíada de Lisboa. Para a prática da Psicologia
Clínica, o aconselhamento psicológico foi uma das formas de intervenção utilizadas ao
longo do estágio, no sentido de aprimorar os recursos pessoais dos pacientes e promover
o bem-estar psicológico, para uma adaptação satisfatória face o estado em que se
encontram. A terapia cognitiva-comportamental foi também fundamental para os
acompanhamentos realizados, no sentido de encontrar estratégias para a restruturação
emocional, cognitiva, modificação de comportamentos disfuncionais, desenvolvimento
de habilidades interpessoais, para prevenção de psicopatologia. Para análise dos casos
clínicos presentes, recorreu-se à observação clínica, entrevista clínica e avaliação
Neuropsicológica. Os resultados foram analisados à luz dos autores integrantes do
enquadramento teórico. Desta forma, os resultados obtidos permitiram aferir que os
pacientes vivenciaram situações traumáticas que alteraram os seus cursos de vida, o que
pode justificar os quadros clínicos apresentados. No que concerne às consequências do
Traumatismo Crânio-encefálico, são evidentes as lacunas cognitivas, emocionais,
comportamentais e sociais. Ainda se constatou que experiências traumáticas na infância
podem

desencadear

sintomatologia

depressiva

no

desenvolvimento

infantil,

despoletando alterações emocionais, comportamentais e dificuldades de aprendizagem.
Palavras-chaves: Psicologia Clínica; Aconselhamento Psicológico; Terapia
Cognitivo – Comportamental; Traumatismo Crânio – encefálico; Depressão Infantil.

Abstract
The present report illustrates the results of the undertaken work experience
within The Institute of Intelligence, based in Alenquer, on behalf of the Master’s Degree
in Clinical Psychology, located in the Lusíada University of Lisbon. In order to enable
the practice of Clinical Psychology, psychological counselling was one of the forms of
intervention used throughout the stages, in the sense of improving the personal
resources of the patients and to promote the psychological well-being, for a satisfactory
adaptation of the state they are in. Furthermore, cognitive behavioural therapy was also
crucial for the accompaniments performed, in order to find strategies for restructuring
emotional, cognitive, and modification of dysfunctional behaviours, development of
interpersonal skills, for prevention of psychopathology. The analyses of the present
cases were determined by clinical observations, clinical interviews and the evaluation of
neuropsychology. The data collated was then analysed to the light of integrant authors
of theoretical framing. In such a way, the obtained results outlined that the patients had
lived deeply traumatic situations that had modified its courses of life, which may justify
the clinical presentation presented. With regards to the consequences of brain trauma,
the cognitive, emotional, behavioural and social gaps are evident. However it may still
be concluded, that traumatic experiences in childhood can develop depressive
symptomatology in childhood development, triggering emotional changes, behavioural
and learning difficulties.
Key words: Clinical Psychology; Psychological Counselling; Cognitive
Therapy –behavioural; Traumatic Brain Injury; Child Depression.
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A intervenção psicológica na criança e no adulto

1. Introdução
O presente relatório insere-se no âmbito do estágio curricular do Mestrado em
Psicologia Clínica da Universidade Lusíada de Lisboa, realizado no Instituto da
Inteligência, situado em Alenquer, tendo sido iniciado a 5 de Outubro 2013 e concluído
a 28 de Julho de 2014 com uma frequência semanal de dois dias, com um total de 672
horas, aproximadamente.
A escolha deste local de estágio prendeu-se com a coexistência de factores,
sendo os essenciais, o desafio que a população-alvo deste local de estágio apresenta,
visto que trata-se de um estabelecimento clínico onde proeminam psicopatologias e/ou
lesões cerebrais, constituindo desta forma, uma etapa de aquisição de conhecimentos
teórico-práticos, desenvolvidos ao longo dos cinco anos de curso.
Os objectivos do estágio centraram-se na aprendizagem de provas psicológicas e
neuropsicológicas, na observação de consultas e concomitantemente na análise de casos
clínicos, no sentido de compreender o funcionamento cognitivo, emocional e
comportamental de cada paciente, de forma a intervir para o ajustamento
biopsicossocial. Os objectivos expostos possibilitaram desenvolver skills concernentes à
administração de situações complexas, aperfeiçoar as técnicas de avaliação e
intervenção psicológica e fomentar a emancipação profissional, gerando uma identidade
única.
É de salientar, que ao longo do estágio todas as intervenções realizadas tinham
em conta as características idiossincrásicas de cada paciente, no sentido de evitar a
generalização dos mesmos.
Passando à estruturação do presente estágio, a primeira parte contém a descrição
do local de estágio, do corpo clínico, das unidades de intervenção, o público- alvo, a
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função do psicólogo clínico no Instituto da Inteligência e o Acto Clínico da
Neuropsicologia.
Na segunda parte do relatório é exposto o enquadramento teórico, onde é feita
uma breve contextualização da história da Psicologia Clínica (o papel do psicólogo
clínico e o código deontológico), da Neuropsicologia, métodos de avaliação
psicológica/neuropsicológica e intervenção psicológica (Aconselhamento Psicológico e
a Terapia Cognitivo – Comportamental). Juntamente é apresentado a fundamentação
teórica das patologias (Traumatismo crânio-encefálico e Depressão Infantil)
concernentes aos dois casos clínicos apresentados de forma detalhada. Na terceira parte
do relatório inclui a descrição da metodologia utilizada e a discussão dos dois casos
clínicos, bem como outras actividades realizadas ao longo do estágio.
Para concluir esta sinopse de experiências, o relatório é finalizado com
conclusão e a reflexão final, que integra uma visão de todo trabalho desenvolvido e os
conhecimentos e a experiência adquiridos.
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2. Caracterização do Local de Estágio
2.1. Directrizes Gerais do Instituto da Inteligência
O Instituto da Inteligência é uma entidade privada, que provém de uma
organização internacional de consultadoria, designada por Maxman Institute, com quem
esteve interligado nos seus primórdios. Foi em finais de 1998, que o Instituto da
Inteligência inicia a sua actividade em Portugal, mais especificamente no Porto,
mantendo a parceria com a Maxman Institute.
À medida que as necessidades do mercado sobre a coadjuvação do Instituto
foram surgindo, a prestação dos serviços de Psicologia cresceu, ou seja, intervenções
como o atendimento a crianças com insucesso escolar e também, com capacidades
intelectuais superiores, foram desenvolvidas. Contrariamente à visibilidade que o
Instituto tem vindo a ter desde a década de 90 do século passado, como sendo uma
entidade vocacionada quase exclusivamente para os de forma comum designados por
sobredotados, a sua abordagem é multidisciplinar, quer nos seus serviços especializados
como nas populações alvo a quem se destinam as várias valências de diagnóstico e
intervenção. O Instituto para além de investir num conjunto de técnicos qualificados
para prestação de cuidados ao público-alvo presente, investiu igualmente em serviços de
formação que foram solicitados mediante a prestação dos técnicos em conferências,
seminários e congressos.
O Instituto da Inteligência é uma marca registada e está agregada, actualmente,
na empresa Inglesa Mental Performance Systems (MPS). Esta parceria do Instituto da
Inteligência

permitiu

que

os

cuidados

prestados

à

comunidade

fossem

internacionalizados, estando estabelecido em várias áreas geográficas, ou seja, Europa,
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África e América do Sul. Mais especificamente o Instituto está sediado em Londres,
com delegações no sul de Inglaterra, em Portugal e no Brasil.
A intervenção do Instituto é multidisciplinar, envolvendo áreas das Ciências
Humanas e da Saúde, nomeadamente nos ramos da Neurociências, Educação e Saúde
Mental com o intuito de abordar o sujeito em toda a sua dimensão Biopsicossocial.
2.2. Definição da Estrutura Organizacional

Organograma
CEO
(Dr. Nelson Lima)
Comissão Estratégica
(formada pelos directores de cada pólo)

Europa

Portugal

Porto

Alenquer

América do Sul

África

Inglaterra

Lisboa

Leiria

Brasil

Algarve

Equador

Aveiro

Colômbia

Setúbal

Trás-os-Montes

2.3. Razão Social e Caracterização do Instituto da Inteligência de Alenquer
O presente estágio curricular decorreu no Instituto da Inteligência que se
encontra sediado e inaugurado no Conselho de Alenquer, assegurando desde 2006 os
serviços prestados do Instituto na região de Lisboa e Vale do Tejo.
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Os principais focos de actuação do Instituto da Inteligência centram-se no
estudo, diagnóstico, tratamento e reabilitação integral e multidisciplinar das alterações
das Funções Nervosas Complexas, congénitas ou adquiridas, Orientações Vocacionais
Académicas e Profissionais e Acompanhamentos psicoterapêuticos a pacientes de todas
faixas etárias, ou seja, crianças, adolescentes e adultos em idade activa ou seniores.
Deste modo, desenvolve prestações de cuidados diferenciados de saúde, em
problemáticas tais como: Défices cognitivos provocados por uma lesão ou congénitos;
Envelhecimento Cerebral; Dificuldades de aprendizagem; Psicopatologia em crianças e
adultos e igualmente intervém na área de Orientação vocacional, académica e
profissional, com expediente às novas tecnologias e às mais actualizadas evidências
científicas.
2.4. Corpo Clínico
O Instituto de Inteligência da Alenquer/Lisboa é composto por um corpo clínico
de profissionais de saúde qualificados, que intervêm em equipa e de forma
multidisciplinar intercedendo nas áreas da Neuropsicologia, Psicologia e Terapia da
Fala. A Directora técnica do Instituto, Dra. Sofia Carvalho, coordena e desenvolve as
intervenções da equipa de profissionais especializados nas seguintes áreas: Psicologia
Clínica; Neuropsicologia; Psicologia Educacional; Psicologia Criminal e do
Comportamento Desviante; Psicologia Familiar; Terapia da Fala; Psicomotricidade;
Terapia Ocupacional e Ensino Especial.
2.5. Unidades de Intervenção e Públicos-Alvo
A intervenção do Instituto da Inteligência abrange a prestação de serviços na
área da saúde nas suas instalações devidamente equipadas para o efeito, em
Agrupamentos Escolares, em estabelecimentos de ensino do pré-escolar ao secundário,
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Centros de Saúde, Associações, Cercis e excepcionalmente em domicílio em caso de
incapacidade do paciente. Esta intervenção abarca todas as faixas etárias:
Infância e da Adolescência: a intervenção concentra-se em áreas como as
dificuldades de aprendizagem, Transtorno de Hiperactividade, Défice de Atenção,
Dificuldades Mnésicas, Sobredotação, Distúrbios Comportamentais e Orientação
Vocacional Académica/Profissional, recorrendo a estratégias que desenvolvam a
cooperação e envolvimento dos pais e educadores no estabelecimento de recursos
multidisciplinares para promoção das competências cognitivas, comportamentais e
emocionais dos pacientes.
Idade Activa (jovem adulto/ adulto): A intervenção é realizada no sentido de
disponibilizar recursos multidisciplinares de diagnóstico e tratamento a estes sujeitos
que por motivos de ordem pessoal ou emocional, com ou sem psicopatologia associada,
se encontrem em situação disfuncional aos níveis biológicos, psicológicos ou sociais.
População Sénior: A intervenção centra-se na implementação de programas de
anti-envelhecimento e optimização cerebral para reabilitação ou retardamento da
disfuncionalidade cognitiva, actuando em áreas como a geriatria.
Outra unidade disponível, neste instituto é a reabilitação cognitiva/ neurológica,
cujo objectivo incide no estudo das alterações das funções nervosas complexas,
congénitas ou adquiridas. Neste capítulo é feito um exaustivo Exame Neuropsicológico
para uma descrição pormenorizada do funcionamento da criança, adolescente ou adulto
para posterior determinação do tipo de intervenção, o que facilitará as suas capacidades
adaptativas para as exigências cognitivas inerentes aos ambientes escolares,
profissionais e restantes contextos de vida diária.
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O Instituto da Inteligência fornece igualmente serviços técnicos para a
prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da comunicação humana,
intercedendo nas áreas da linguagem, da voz, da fala, da deglutição, da leitura e da
escrita.
O Instituto também inclui a Unidade de Reabilitação Psicomotora, onde a
intervenção é multidisciplinar, na qual se destaca o acto clínico nos planos de
Psicomotricidade e Terapia Ocupacional.
Ainda dispõe do desenvolvimento dos serviços na área da Educação Especial,
que contém profissionais da área da saúde e educação ajudando nas necessidades
educativas especiais (DL3/2008, de 7 de Janeiro) que actuam como complemento de
todo processo educativo, promovendo o trabalho de equipa multidisciplinar e
cooperativo ligado também as entidades escolares. Em termos de operacionalização são,
em cada diagnóstico avaliativo, efectuados os devidos enquadramentos relativos às
necessidades de cada aluno tendo como referência a actual lei de ensino especial e
segundo Classificação Internacional de Funcionalidade (C.I.F). Tais medidas são
devidamente referidas nos relatórios escritos de diagnóstico, e sempre que necessário
também expostas e explicadas em reuniões com os docentes. Deste modo referimo-nos,
entre outras situações, a quadros de alunos que apresentam a necessidade de
desenvolver e implementar Planos Educativos Individuais, ou de integrarem percursos
escolares alternativos – turmas de Percurso Curricular Alternativo, Cercis, formação
Profissional. Num outro extremo também os alunos com excepcionais capacidades de
aprendizagem exigem especial atenção da nossa equipa multidisciplinar, ou sejam, os
casos de “Sobredotação”, previstos e protegidos ao abrigo do Despacho Normativo
50/2008).
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Posto isto, o Instituto da Inteligência interna e publicamente é uma entidade
direccionada para o interesse dos seus utentes e da sociedade, primando por uma
constante melhoria da já existente qualidade no atendimento e execução dos múltiplos
serviços prestados, mantendo-se aberto à inovação e à descoberta dos desafios
colocados dia após dia.
2.6. Função do Psicólogo Clínico no Instituto da Inteligência
No Instituto da Inteligência a visão sobre o Psicólogo Clínico ultrapassa as
fronteiras físicas do gabinete, mas sempre dentro dos valores deontológicos que regem a
prática psicológica.
Não obstante da prática clínica em que são funções basilares do Psicólogo as
suas competências enquanto técnico especializado em diagnóstico, mediante a aplicação
de uma bateria de provas de avaliação psicológicas adequadas a cada caso após a
realização da sempre realizada anamnese – entrevista clinica e consulta de toda a
informação médica e psicológica que o paciente possa facultar – o Psicólogo Clinico
realiza cumulativamente as funções de Mediador e Terapeuta mediante uma visão
sistémica. Esta filosofia na prática Psicológica tem como principais pressupostos, além
da preocupação e intervenção no quadro clínico e a unicidade de cada paciente, os
sistemas social e familiar que constituam a sua realidade externa. De forma sucinta
existe a procura de intervenção em primeira instância no paciente e sempre que
necessário e benéfico para o seu quadro evolutivo a busca de sinergias junto de
entidades ou grupos que possam ser determinantes para a vida e bem-estar do paciente,
nomeadamente a família.
2.7. O Acto Clínico da Neuropsicologia
O acto clínico conjuga todos os actos possíveis existentes no contexto da saúde,
como são exemplos os actos médicos e psicológicos.
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A Neuropsicologia defende o acto integrado e o trabalho interdisciplinar. No
acto clínico da Neuropsicologia salientam-se três aspectos fundamentais:
1) O Diagnóstico, consiste na identificação do quadro clínico do paciente e
no exame neuropsicológico como técnica de exploração funcional do
encéfalo;
2) A Reestruturação Cognitiva/Reabilitação, importante em primeira
instância na reestruturação de funções nervosas complexas que se
encontrem debilitadas e, em segunda instância, no processo de
reabilitação dessas mesmas funções, mediante um treino cognitivo
adequado a cada função debilitada do paciente, assim como pela relação
terapêutica específica, mantida neste contexto;
3) A

Reintegração/Reinserção

Social.

Existe

a

preocupação

dos

profissionais de Neuropsicologia em acompanhar e reintegrar o sujeito
no contexto familiar, social e profissional.
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3. Enquadramento Teórico
3.1. Psicologia Clínica
3.1.1. Origem e objectivos da psicologia clínica
A Psicologia Clínica é uma disciplina ainda mais recente do que a própria
Psicologia, porém as suas origens são antigas, pois durante toda a história o ser humano
foi se deparando com uma diversidade de doenças mentais (Hothersall, 2006).
Contudo, o início desta disciplina ocorreu nos Estados Unidos da América, em
1896 após Segunda Guerra Mundial, com Lightner Witmer (1867-1956) doutorado pela
Universidade de Leipzig em 1892. O desenvolvimento da psicologia clínica nesta época
permitiu o tratamento do foro psicológico inerente às vítimas da guerra (Schultz &
Shultz, 2004 citado por Leal, 2008).
Inicialmente a Psicologia Clínica centrava-se na avaliação de crianças portadoras
de debilidades mentais e físicas e detinha a ideia que a prática do psicólogo deveria ser
feita no leito do paciente a partir de um serviço particularizado. Nesta época, a
psicologia clínica encontrava-se associada à Psiquiatria, uma vez que os psicólogos
trabalhavam em ambiente médico, sendo a sua intervenção complementar e idêntica à
dos psiquiatras. Esta analogia entre a Psiquiatria e a Psicologia Clínica esteve durante
um período de tempo na história da Psicologia Clínica, contudo no século XIX a
Psicologia Clínica conquista o seu lugar (Leal, 2008).
Uma vez que, a Psicologia clínica esteve durante um período de tempo associada
à Psiquiatria e à Psicopatologia, como anteriormente mencionado, é considerada como
uma área da saúde mental, cujo objectivo passa pelo estudo dos comportamos e as suas
características, a partir de um conjunto de métodos psicológicos que permitem a análise
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e observação comportamental, com vista ao ajustamento das limitações do indivíduo
(Mackay, 1975, citado por Leal, 2006).
Com o passar do tempo e com os processos inerentes à investigação, a
psicologia clínica vai se diferenciado na psiquiatria, através do método e através da
escuta e da compreensão. De acordo com Winfrid Huber (1986), a Psicologia Clínica é
encarada e definida como uma ciência e como uma prática a partir de uma concepção
das perturbações mentais e das suas causas, mas também a partir dos meios de
diagnóstico e de avaliação que usa (Marques, 1999).
Segundo, Pierón (1968) a Psicologia Clínica centra-se essencialmente no
comportamento humano patológico e não patológico, intervindo a nível individual e
grupal (Ribeiro & Leal, 1996).
Vários foram os contributos teóricos, práticos e técnicos para a criação da
psicologia clínica enquanto disciplina. Assim, para a sua progressiva evolução
contribuem Witmer (1867-1956), Pierre Janet (1851-1947) que através das suas obras
abordavam os conceitos e as práticas desta disciplina, ao ponto de serem criticados pelo
excesso de racionalidade e de particularidade que conduziam ao isolamento de variáveis
fundamentais para um estudo de caso (Pedinielli 1999). Witmer considerava que a
Psicologia deveria separar-se da Psiquiatria e restringir-se ao atendimento de pessoas
com o objectivo de ajudá-las, através de técnicas de treino directo e aconselhamento,
propondo em 1907, que a Psicologia Clínica não estivesse associada à medicina e a
educação (Hothersall, 2006).
Por outro lado, Sigmund Freud (1856-1939), também especificou o termo
“Psicologia Clínica” numa carta a Fliess em 1899. Tal como Pierre Janet (1851-1947),
não referenciou o termo nos seus estudos, mas sim o seu método e os procedimentos
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que empregava para a compreensão dos fenómenos psicológicos é que evidenciavam a
Psicologia Clínica nos seus trabalhos (Pedinielli, 1999).
Apesar da Psicologia Clínica já ter sido abordada em trabalhos de vários autores,
só em 1919 que a Associação Psicológica Americana (APA) abriu uma secção,
constituída por psicólogos clínicos, cujo objectivo primordial passava pelo estudo de
casos dos quais emergiam diagnósticos, avaliações e o encaminhamento de terapias
individuais e/ou de grupo. Entretanto, em 1947 evidenciou-se uma etapa decisiva para a
Psicologia clínica, uma vez que a Associação Psicológica Americana (APA) examinou
os programas de formação e de investigação desta disciplina, sugerindo uma série de
recomendações. Assim, com a conferência de Boulder (1949) foi solicitado que a
Psicologia Clínica construi-se a sua abordagem, concepções e instrumentos de avaliação
com fundamentação científica (Pedinielli, 1999), a fim de conquistar o seu estatuto
epistemológico que a estabelecesse como ciência, com uma teoria. Deste modo, a
construção da teoria em Psicologia Clínica foi inicialmente da autoria de Daniel
Lagache (1903-1972) (Ribeiro & Leal, 1996).
3.1.2. O método clínico
Como constatamos, a Psicologia Clínica envolve um quadro teórico e um
método específico. A nível teórico influências de outras disciplinas trouxeram à
Psicologia clínica uma forma de análise mais concreta do ser humano e da sua conduta.
O método utilizado na Psicologia Clínica também contribui para a sua distinção (Brito,
2008).
Em 1986 numa reunião da “American Psychological Association” (APA)
Lightner Witmer propôs a utilização do método clínico. No entender do autor
supracitado, o método clínico permite aceder ao material psicológico do paciente, por
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meio da observação, conhecimentos, experiências anteriores e de comportamentos
realizados ao longo dos encontros entre investigador e o sujeito (Leal, 2008).
De acordo com Brito (2008), o método centra-se nas particularidades do sujeito
de forma completa e sistemática com rigor científico tendo como objectivo a recolha de
informações precisas da vida do sujeito.
3.1.3. Função do psicólogo clínico
O Psicólogo clínico avalia e trata de pacientes com problemas psicológicos, a
partir do estudo do comportamento normal e patológico para desta forma chegar a um
diagnóstico e à intervenção. Nesta linha de pensamento, o psicólogo clínico recorre a
um quadro teórico e ao método clínico, para chegar a realidade fenomenológica do
sujeito (Davidoff, 1983).
De acordo com Dutra (2009), a actuação do psicólogo clínico transcende a sua
formação teórica e técnica, uma vez que o seu modo de Ser e de Estar no mundo
influencia a sua prática.
Segundo Macedo (1984), a actuação do psicólogo clínico está associada à
psicoterapia, dado que a Psicologia Clínica centraliza-se na compreensão da vida
pessoal e social do sujeito, encaminhando-o para uma intervenção visando o bem-estar
do mesmo.
Finalmente é crucial ressaltar que a actuação do psicólogo clínico envolve um
conjunto de áreas, isto é, o diagnóstico; o tratamento, que é possível a partir da
avaliação psicológica, que inclui observação, entrevista e provas psicológicas; treino;
investigação e intervenção. A intervenção do psicólogo pode ser concretizada numa
diversidade de setting, tendo em conta as características do público-alvo e as
concepções teóricas do psicólogo clínico (Brito, 2008).
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3.1.4. Código deontológico
Para além de mencionar o papel do psicólogo clínico, é essencial abordar os
Princípios Éticos e Deontológicos que procuram atender as demandas sociais a partir
das normas éticas, que asseguram uma relação de confiança dos profissionais com os
seus pares, permitindo desta forma que o profissional obtenha as competências
necessárias que permita desenvolver a sua actuação e deste modo proteger e sustentar o
seu espaço na sociedade portuguesa (Ricou, 2011).
O Código Deontológico agrega os princípios éticos da actividade profissional
em Psicologia, nas diversas áreas e contextos, com o intuito de orientar os psicólogos, a
partir de princípios éticos e normas de conduta inexoráveis.
O presente código é constituído por três partes – o preâmbulo, os princípios
gerais e os princípios específicos. No preâmbulo pretende-se esclarecer os objectivos e
a aplicabilidade do código, assim como a sua organização e ligação com a legislação em
vigor. Relativamente aos princípios gerais- estruturais e aspiracionais, têm como
objectivo orientar os profissionais para uma actuação centrada nos ideais da intervenção
psicológica, combinando a prática e teoria. De forma mais particular, os princípios
gerais do vigente código são: Princípio A - Respeito pela dignidade e direitos da pessoa;
princípio B - Competência; Princípio C - Responsabilidade; Princípio D - Integridade; e
Princípio E - Beneficência e não maleficência. É importante referir, que em caso de
dilema ético entre os princípios instituídos, competirá ao profissional decidir como
resolver este conflito, devendo recorrer ao Código Deontológico ou ao Direito por
forma a tomarem conhecimento sobre os procedimentos usuais em situações idênticas,
consultar a Comissão de Ética da instituição, onde exercem o seu estatuto, tendo em
conta as opiniões de colegas e superiores hierárquicos. No que concerne aos princípios
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específicos do presente código, estes são: 1 - Consentimento informado; 2 - Privacidade
e confidencialidade; 3 - Relações profissionais; 4 - Avaliação psicológica; 5 - Prática e
intervenção psicológica; 6 - Ensino, formação e supervisão psicológica; 7 - Investigação
e 8 - Declarações públicas. Nos princípios específicos são delimitadas regras de conduta
ética dos psicólogos, os diversos contextos onde os psicólogos exercem a suas funções
profissionais e também incluem os conflitos éticos que estes poderão encontrar. Ainda
estes princípios têm como objectivo a promoção de qualidade de vida e protecção do
público-alvo com quem intervêm, tal como a orientação e formação dos membros da
OPP (OPP,2011).
3.2. Neuropsicologia
3.2.1. Breve história da neuropsicologia
A Neuropsicologia é uma ciência que surgiu durante a I e a II Guerra Mundial,
na Rússia. Foi uma criação conjunta de A. R. Luria, e seu pai, Leontev, Anokhin,
Bernstein e outros (Botez,1992). Esta ciência surgiu, devido a necessidade de ajudar os
soldados que sobreviveram durante este período, porém com lesões cerebrais,
nomeadamente com traumatismos crânio-encefálicos. (Rodrigues, 2013).
Apesar

de

terem

sido

realizadas

várias

pesquisas

relativamente

ao

funcionamento cerebral, só em 1913 o termo Neuropsicologia foi utilizado pela primeira
vez, numa conferência nos Estados Unidos, com William Osler. Anos mais tarde, o
termo Neuropsicologia apareceu como subtítulo na obra Donald Hebb em 1949: The
Organization of Behaviour: A Neuropshychological Theory (Kristensen, Almeida &
Gomes, 2001).
A Neuropsicologia é uma ciência que ocupa-se da correlação entre a cognição e
o comportamento humano e as suas respectivas funções preservadas ou deterioradas

Elizângela Mara Pinto da Silva

36

A intervenção psicológica na criança e no adulto

(Kristensen, Almeida & Gomes, 2001), ou seja, concentra-se nas relações entre a
matéria e o espírito (Habib, 2000). É uma área que representa a junção vários campos de
estudo,

dos

quais

destacamos

a

Neurologia,

Psicologia,

Neuroanatomia,

Neurofisiologia e Neuroquímica (Habib, 2000).
De acordo de Alexandr Romanovich Luria (1902-1977), a neuropsicologia
permite um conhecimento aprofundado da estrutura interna dos processos psicológicos
e um exame meticuloso das alterações cerebrais, que são causadas por lesões cerebrais
locais que afectam os processos psicológicos. Segundo Johnson e Myklebust, estas
lesões cerebrais interferem, no processamento da informação, quer a nível da recepção,
integração, expressão, ordenação, planificação e execução da informação (Moretti &
Martins, s/d).
Desde a antiguidade que a mente humana sempre incitou fascínio ao longo da
história da humanidade, levando o desenvolvimento de estudos face a relação da mente
com o funcionamento cerebral (Castro & Fernandez, 2010). Já no antigo Egipto (1.600
a. C.) teriam sido utilizados procedimentos médicos, como a trepanação, que
correspondiam a cirurgias realizadas através da perfuração do crânio, para a procura de
respostas a respeito da natureza humana ainda em um período remoto, quando a
produção de conhecimento apresentava fortes características mítico-religiosas
(Rodrigues, 2013).
Alguns autores da antiguidade detinham conhecimento de que havia uma relação
entre o corpo e o comportamento, embora houvesse discordância de qual órgão seria a
sede da alma. Para Aristóteles, a actividade mental situava-se no coração, hipótese essa
refutada pelos defensores da hipótese cerebral, que acreditavam que o cérebro seria a
sede da mente e responsável pela localização de cada tipo de sensação (Idem).
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No final do século XVII onde já não existia antagonismo no que concerne a
hipótese cerebral, surge René Descartes (1596-1650) com o dualismo Alma/corpo,
afirmando existir uma influência reciproca entre o Corpo e a Mente (Alma), ou seja, o
corpo afectava a mente e a mente afectava o corpo; concepção, que mais tarde viria dar
origem à corrente do Interaccionismo. Nos seus escritos incorporava-se a ideia de que as
faculdades mentais estavam localizadas nos ventrículos do cérebro. O seu contributo
veio sustentar uma discussão filosófica que se estendeu até meados do século XIX, ao
expor uma teoria que colocava os conceitos em inter-relação. A Neuropsicologia teve
nesta época, o seu grande período de expansão nomeadamente nas décadas de 60, 70 e
80, ao ser reconhecido universalmente o papel do córtex (Castro-Caldas, 1999).
No processo de desvendamento do cérebro, ainda no século XIX, várias
pesquisas foram realizadas a cerca dos processos mentais, que deste modo fizeram
emergir duas concepções opostas: localizacionismo versus holismo ou globalismo. O
Localizacionismo surge na Neuropsicologia a partir do confronto filosófico entre a
escola francesa positivista de Auguste Comte e a escola inglesa associacionista de H.
Spencer e Stuart Mill, corrente mais tarde assumida pelo médico austríaco Franz Gall
(1758-1828), que vem opor-se à corrente da época, ou seja, aos globalistas ou holistas
(Idem).
Gall considerava que o cérebro era constituído por partes singulares,
distinguindo 27 funções que estavam situadas em diferentes partes do córtex-cerebral.
Apesar do seu contributo ter sido notável devido as crenças da época, vários foram os
seus opositores (Habib, 2000). Deste modo, os globalistas ou holistas censuraram as
ideias de Gall, propondo que o cérebro actuava como um todo nas diferentes funções
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mentais, isto é, cada parte do cérebro era capaz de realizar todas as funções cerebrais
(Rodrigues, 2013).
As controvérsias entre os holistas e os localizacionistas agravaram-se ainda mais
com o método anantomoclínico, que consiste em observar clinicamente uma lesão
cerebral, permitindo desta forma um dos discípulos de Gall, Paul Broca (1824-1880)
estabelecer correlações entre determinadas lesões cerebrais e patologias da linguagem
em 1891 (Idem).
Segundo Paul Broca , dentro da linha localizacionista, a afasia ou perda da
faculdade da linguagem articulada, estava relacionada com uma lesão numa região do
cérebro situada na terceira circunvolução do giro frontal inferior esquerdo que ficou
designada como área de Broca, permitindo-lhe desta forma, concluir que a função da
linguagem estaria localizada nesta região específica do cérebro. Em 1874, Carl
Wernicke foi um dos autores mais marcantes desta década, encontra empiricamente a
existência de um certo tipo de alteração da linguagem causado por uma lesão cerebral,
mais especificamente no terço posterior do giro temporal superior esquerdo (Rodrigues,
2013). É importante especificar que contrariamente a Broca que abordava alterações da
linguagem a nível motor (fala), Wernicke conclui que a área motora responsável pela
linguagem expressiva seria realmente a área apontada por Broca, porém perturbações da
compreensão da linguagem estavam inseridas na área por ele descrita, isto é, a área de
Wernicke (Habib, 2000).
Com estas descobertas e contributos, particularmente a de Paul Broca, alguns
autores consideram que deu início a Neuropsicologia (Rodrigues 2013).
Posteriormente, muitos outros cientistas contribuíram com os seus estudos e
investigações para o desenvolvimento da Neuropsicologia. É com autores como Luria
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(1973) e Hécaen (1977) que nasce a Neuropsicologia Clínica Moderna, sendo esta
considerada a “época de ouro” dos exames neuropsicológicos, sobretudo com as
baterias de Luria, Halstesd-Reitan e de Benson. Luria avança uma teoria em que o
cérebro é concebido como estrutura em sistemas de funções de localização dinâmica
com polivalência das estruturas corticais. É também com Luria e Diller que se dá o
aparecimento do conceito de Reabilitação Neuropsicológica (Luria, 1973).
Ainda que a Neuropsicologia tenha as suas influências já em tempos remotos, a
Década de 90 foi primordial para os avanços de novas técnicas para o diagnóstico mais
preciso das lesões cerebrais, das quais a Tomografia Computarizada (1973) e a
Ressonância Magnética (1985), que permitiram aprofundarem as relações entre o
cérebro e o comportamento (Luria, 1973; Andrade, Santos & Bueno, 2004).
3.2.2. Avaliação neuropsicológica e avaliação psicológica
A avaliação Neuropsicológica tem abrangido uma vasta gama de público, desde
pacientes com perturbações neurológicas congénitas ou adquiridas e perturbações
psiquiátricas. O principal objectivo da avaliação Neuropsicológica não é delimitar o
comprometimento cerebral, mas dada disfunção, avaliar de que forma a disfunção
cerebral pode afectar o funcionamento da pessoa quer no presente como futuramente
(Vakil, 2012).
A avaliação neuropsicológica proporciona

uma descrição precisa do

comportamento e simultaneamente um conhecimento acerca da doença, bem como a
estruturação de actividades de readaptação. Fornece ainda informações para o
diagnóstico diferencial entre demências e depressões associados a idade avançada, e a
identificação de problemas comportamentais associados a lesões cerebrais aquando nos
seus estados iniciais (Casanova, 1991). Segundo, Neto e cols. (2003) para além do
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mencionado permite verificar o impacto de perturbações psicológicas sobre o
funcionamento cognitivo (Vieira, Fay & Neina-Silva, 2007).
O processo de avaliação neuropsicológica é constituído por duas etapas.
Previamente ao exame neuropsicológico, é realizada uma entrevista clínica, onde são
recolhidas informações importantes sobre o paciente, nomeadamente, história médica,
social, familiar educacional e laboral. Seguidamente, já na segunda etapa deste
processo, é aplicada a avaliação propriamente dita, onde a duração da mesma depende
das provas aplicadas e do ritmo de cada paciente (Noffs, Magila, Santos & Marques,
2002).
No que concerne à avaliação psicológica esta enquadra-se nas áreas de actuação
do psicólogo, dedicando-se ao estudo dos processos mentais e do comportamento,
estando estritamente ligada ao desenvolvimento de estratégias e intervenções para a
correcção dos transtornos psicológicos (ATIKINSON, 2002).
3.3. Fundamentação da Intervenção psicológica
3.3.1. Aconselhamento psicológico
Relativamente a base epistemológica do aconselhamento, Williams e Irving
(1996) referem que a estrutura conceptual do Aconselhamento gerou debates a partir
dos quais germinaram conflitos epistemológicos nesta intervenção, ou seja, entre
valorizar a realidade fenomenológica sem o uso de diagnóstico ou seguir um modelo
médico empirista que recorre a avaliação e categorização do paciente (Larsson, Brooks
& Loewenthal, 2012).
O aconselhamento psicológico (counselling) não pretende encontrar soluções
para alterações de conduta do paciente ou mesmo dar direcções claras para as decisões a
serem tomadas pelo mesmo (Trindade & Teixeira, 2000 cit. Rowland, 1992). Esta
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intervenção visa auxiliar uma adaptação mais satisfatória do sujeito à situação em que
se encontra e aprimorar os seus recursos pessoais em termos de auto-conhecimento,
auto-ajuda e autonomia. A finalidade principal é promover o bem-estar psicológico e a
autonomia pessoal no confronto com as dificuldades e os problemas. É, portanto, um
processo no qual um técnico utiliza aptidões específicas para auxiliar o paciente a lidar
mais eficazmente com as vicissitudes da sua vida. É importante especificar que o
aconselhamento psicológico ao contrário da Psicoterapia é uma intervenção de curta
duração, dirigida para a acção. O objectivo do técnico não vai para além da
problemática que o paciente apresenta, visto que foco é o presente. Porém esta
intervenção é continuada e com cariz de reabilitação social (Trindade & Teixeira, 2000).
Para além do mencionado, o acompanhamento psicológico visa identificar as
necessidades e também os benefícios inerentes ao crescimento individual e de gestão
emocional e ainda tentar ao máximo evitar as dificuldades que podem advir e que
consequentemente provoquem sofrimento. O acompanhamento psicológico quando
realizado de forma contínua permite fornecer ao ser humano um estilo de vida saudável
(Trindade & Teixeira, 2000).
Segundo Frank e Frank (1991), quando o sujeito procura o acompanhamento
psicológico tende a centrar-se numa fase de desmoralização, ou seja, uma fase que se
caracteriza essencialmente por sentimentos de falha, no que concerne às suas próprias
expectativas ou de terceiros, aquando da resolução dos problemas com que se depara.
Assim, durante o acompanhamento psicológico os indivíduos podem experimentar
diversos sentimentos. Nesta linha de pensamento, no início do acompanhamento e antes
da implementação de quaisquer estratégias interventivas, a primeira fonte de mudança
parece ser a expectativa do sujeito fase ao acompanhamento. A expectativa pode assim
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exercer uma influência positiva ou negativa em todo o acompanhamento (Irving,
Snyder, Cheavens, Gravel, Hanke, Hilberg, & Nelson, 2004).
Todo o acompanhamento psicológico é sustentado pelo uso de técnicas
adequadas tendo em consideração o caso com que nos deparamos. Contudo,
considerando a necessidade de meios eficientes e adequados para promover a
intervenção adequada à realidade e estado emocional do paciente, destaca-se: a fase prédiagnóstico onde o psicólogo não tem tanto a oportunidade de intervir, mas onde é útil e
imprescindível a reflexão sobre as emoções experimentadas neste período. A fase de
diagnóstico onde de forma geral se utilizam instrumentos padronizados para proceder à
avaliação e recolha de dados. Após o diagnóstico, o psicólogo desempenha então um
papel importante e essencialmente no processo interventivo (Paulo, 2006).
O serviço de acompanhamento psicológico recorre a várias estratégias de
intervenção, podendo a intervenção ser realizada individualmente ou em grupo, sendo o
acompanhamento de carácter individual a modalidade mais utilizada terá sempre como
objectivo dar resposta às necessidades e preocupações de cada indivíduo (Eschenauer &
Chen-Hayes, 2005). Por outro lado, o acompanhamento psicológico em grupo permite
promover o encontro e a coesão entre os indivíduos, para que reconheçam as
semelhanças e as suas problemáticas, permite que estes não se sintam únicos nos seus
problemas, promovendo a partilha pessoal e potenciando o crescimento pessoal. Em
grupo, os intervenientes podem experimentar novas competências e beneficiar do
feedback dos restantes elementos, bem como aprender a lidar com os seus próprios
obstáculos, pela observação. Para além dos benefícios enunciados, a intervenção
psicológica em grupo, permite uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis
(Thompson, 2002).
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Contudo, é importante mencionar que o acompanhamento realizado com jovens
difere em alguns aspectos no acompanhamento levado a cabo com adultos,
nomeadamente do que se refere à figura de referência ainda muito presente na vida dos
jovens (Bor, Ebner-Landy, Gill & Brace, 2002)
Os estudos científicos sobre a eficácia do acompanhamento psicológico
demonstram que no domínio pessoal e social, o acompanhamento com recurso a
técnicas

cognitivo-comportamentais

conduzem

a

melhorias

significativas

no

comportamento, dado que os indivíduos têm tendência a aumentar a sua auto-estima e
passarem de um locus de controlo externo para o locus de controlo interno (Thompson,
2002). Já Washington (1977) defendia que os indivíduos que recebem acompanhamento
psicológico tendem a organizar o seu auto - conceito de forma mais coerente e
assimilam mais facilmente as discrepância entre o seu ideal e o real.
3.3.2. Breve contextualização da terapia cognitivo – comportamental
Dentro da psicologia clínica existem diferentes abordagens terapêuticas, que
abordam o sujeito tendo em conta o seu quadro clínico e as suas particularidades. No
âmbito do presente estágio académico, foi realizado o apoio psicológico, dando especial
destaque a determinadas estratégias da Terapia Cognitivo – Comportamental, devido às
necessidades apresentadas durante todo o processo de intervenção.
Desde dos anos 60, além da psicanálise, várias psicoterapias surgiram no sentido
de tratarem os transtornos mentais e emocionais. A escolha de uma psicoterapia
dependerá não só da patologia associada como também das características do paciente,
nomeadamente, o grau de motivação para a mudança, a capacidade de estabelecer
relações, a capacidade de auto-análise, a capacidade de lidar com a frustração, a
disponibilidade do paciente e o custo financeiro das intervenções. Desta forma é
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fundamental a escolha da psicoterapia mais apropriada para o paciente, tendo em conta
a patologia e as suas condições pessoais (Cordioli, 1998).
A Terapia Cognitivo – Comportamental (TCC) é uma das intervenções
psicológicas responsável pelos avanços na Psicologia Clínica. As suas técnicas têm sido
eficazes no tratamento de diferentes psicopatologias, levando ao restabelecimento do
equilíbrio do sujeito (Wainer, Costa, Sarriera & Piccoloto, 2005). Contudo, é de
salientar que não existe predomínio de uma psicoterapia em relação à outra, pois
independentemente do modelo teórico e das técnicas utilizadas, o sucesso de cada uma é
equivalente, salvo em determinados transtornos específicos (Bechelli & Santos, 2002).
Para uma melhor compreensão da contextualização histórica da TCC é
fundamental referir o seu aparecimento.
Na segunda metade do século XX, a psicanálise já não dominava o campo da
psicoterapia, visto que na década de 50 o modelo comportamental já tinha conquistado
o seu espaço na psicoterapia. Este modelo teve como base três pressupostos que
contribuíram para a constituição actual das terapias comportamentais contemporâneas:
(1) o condicionamento clássico, desenvolvido por autores, como Pavlov, Bechterev e
Watson. Para Pavlov a aprendizagem traduzia-se na ligação entre um estímulo (E) e
uma resposta (R). A partir da experiência com o pequeno Albert, desenvolvida por
Watson e Rainer, constatou-se que estímulos neutros podem provocar reacções de
medo. No que concerne ao (2) condicionamento operante, Skinner defendia que um
estímulo não desencadeava por si só uma resposta, visto que o comportamento é
regulado pelas suas consequências (reforço/ punição) e são elas responsáveis pelo
processo de aprendizagem. Por fim, (3) com o paradigma da aprendizagem social,
Albert Bandura demonstrou que o processo de aprendizagem animal e humano, não
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necessita de aplicação de consequências, visto que a aprendizagem de comportamentos
simples e complexos ocorre através de um processo de observação de comportamentos
de outrem e das suas consequências (modelagem) (Gonçalves, 1999; Barbosa & Borba,
2010). Desta forma, a Terapia Comportamental caracterizava-se, sobretudo, pela
adopção das teorias da aprendizagem (Gonçalves, 1999) e centrava-se na avaliação do
comportamento-alvo, ou seja, visava compreender a causa do comportamento
desadaptativo, tal como a sua manutenção e os efeitos no indivíduo e no meio (Lopes,
Lopes & Lobato, 2006).
Todavia, no final da década de 60 o comportamentalismo sofreu consequências
da revolução cognitiva, como consequência da insatisfação do modelo comportamental
(S – R), que não reconheciam a importância dos processos internos na explicação e na
modificação do comportamento. Por sua vez, este movimento cognitivista também
contestou a eficácia dos modelos psicodinâmicos (Dobson & Block, 1988; Dobson &
Sherrer, 2004; Falcone, 2006 cit. Rangél, Falcone & Sardinha, 2007). Portanto, a
Terapia Cognitiva foi desenvolvida por Aaron Beck na década de 60, no sentido de
encontrar evidências empíricas da teoria da melancolia de Freud. Desta forma o autor
desenvolveu estudos sobre a depressão, centrados nos pensamentos depressivos, que
resultaram no desenvolvimento do modelo cognitivo da depressão. Assim, junto dos
seus colaboradores Beck considerou que a depressão correspondia a uma perturbação no
pensamento consciente, onde esse pensamento era caracteristicamente pessimista e o
estado do humor do indivíduo e os seus comportamentos seriam resultado de uma visão
distorcida de si, dos outros e do mundo (Cordioli, 1998). Com esta revolução, os
teóricos começaram a relacionar os pensamentos aos comportamentos, analisando-os
em conjunto e diversos terapeutas e teóricos acabaram por atribuir a este tipo de
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intervenção, o termo de Terapia Cognitivo-Comportamental (Dobson & Block, 1988;
Dobson & Sherrer, 2004; Falcone, 2006 cit. Rangél, Falcone & Sardinha, 2007).
A Terapia cognitivo - comportamental é uma terapia objectiva, activa, semi directiva, estruturada e limitada no tempo, centrada nos aspectos cognitivos, emocionais
e comportamentais do sujeito (Duchesne & Almeida, 2002). A sua intervenção pode ser
de curta ou de longa duração, dependo dos objectivos a alcançar e da motivação do
paciente para a mudança. A TCC reúne estratégia para a modificação pensamentos
distorcidos,

alteração

de

comportamentos

disfuncionais,

desenvolvimento

de

habilidades interpessoais e prevenção de doenças mentais. Esta terapia considera que
modificando os padrões cognitivos do indivíduo, ocorrerá uma melhoria significativa no
funcionamento global do mesmo, alcançando a mudança terapêutica (Porto, Oliveira,
Volchan, Mari, Figueira & Ventura, 2008; Wainer, Costa, Sarriera & Piccoloto, 2005;
Cordioli, 1998). Neste tipo de abordagem o terapeuta trabalha em conjunto com o
paciente, no sentido de desenvolver estratégias para encontrar soluções de forma a gerir
as dificuldades identificáveis, através de um conjunto de técnicas baseadas nas teorias
da aprendizagem e nos contributos da psicopatologia cognitiva, nomeadamente, a
programação de actividades desenvolvidas ao longo do processo de intervenção;
identificação de pensamentos negativos e as suas consequências; análise das distorções
cognitivas; desconstrução de crenças; desenvolvimento de estratégias para lidar com os
pensamentos negativos (Cordioli, 1998; Bénony & Chahraoui, 2002).Assim, a técnica
de reestruturação cognitiva procede-se em primeiro lugar à identificação das distorções
cognitivas. Depois de identificadas as distorções cognitivas o terapeuta deverá usar
estratégias para restruturar o pensamento do cliente:
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Análise da evidencia - aqui é confrontada a evidência para cada uma das
cognições através de: a) análise lógica- discussão dos processos lógicos utilizados pelos
clientes; b) fornecimento de informação em que o terapeuta dá informação que poderá
ajudar a corrigir pensamentos irrealistas ou distorcidos; c) testes de hipóteses em que o
terapeuta pede ao cliente para fazer as suas predições com base nas suas cognições e
para organizar experiências para testar estas predições.
A etapa seguinte é denominada por classificação dos erros cognitivos que
consiste em ajudar o cliente na identificação dos erros ou distorções cognitivas mais
frequentes. O cliente é levado a percorrer o registo dos pensamentos disfuncionais e a
anotar as que estão presentes. Seguidamente, o terapeuta encoraja o cliente a procurar
novos pontos de vistas acerca da situação, através de um processo de descentração em
que ele assume a perspectiva de um observador externo, formulando a maior variedade
de pensamentos, e cognições, a propósito de cada situação. Por fim, o terapeuta deverá
preparar o cliente para lidar com as implicações do facto de algumas cognições
negativas do cliente, ainda que pouco prováveis podem ocorrer e neste caso, por norma,
recorre-se a duas estratégias específicas: a descatastrofização e ao confronto paliativo
(Gonçalves,2004).
3.4. Traumatismo Crânio-encefálico
O Traumatismo Crânio-encefálico (TCE) é uma das principais causas de
incapacidade e de morte nos países desenvolvidos. As quedas, as agressões e os
acidentes rodoviários são uma das causas mais frequentes para a ocorrência de um TCE
(Andrade, Paiva, Amorim, Figueiredo, Neto & Teixeira, 2009).
Em Portugal, entre 1996 e 1997 a incidência dos TCE’S foi de 137/100000
ocorrendo maioritariamente em jovens e no sexo masculino (Santos, Sousa & Castro-
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Caldas, 2003). Estima-se que em 2020 continuará a ser um dos problemas de saúde
pública. No entanto, nos últimos anos a taxa de incidência e a gravidade dos TCE’S
reduziu, devido ao aumento de segurança rodoviária e de sistemas de emergência
médica (Oliveira, Lavrador, Santos & Antunes, 2012).
3.4.1. Fisiopatologia
O TCE resulta da agressão do trauma responsável pela lesão anatómica ou
comprometimento funcional do couro cabeludo, do crânio, das meninges e do encéfalo.
A intensidade de um TCE pode ser leve, moderado ou grave e as suas alterações podem
ser transitórias ou permanentes (Hora & Sousa, 2008). As alterações cerebrais do TCE
são classificadas como focais ou difusas, no entanto, apenas uma destas lesões é
predominante na vítima. As lesões focais resultam de um trauma com baixa energia
cinética que afecta uma região específica do cérebro, levando a perda das funções da
respectiva área, como por exemplo: contusão, laceração e hemorragia intracraniana. No
que diz respeito a lesão difusa, ocorre com mais frequência e implica alterações em todo
o cérebro, devido às forças cinéticas que levam a rotação do encéfalo (aceleração ou
desaceleração por absorver esta energia cinética), provocando lesão axonal difusa e
aumento do tamanho do cérebro (edema). Pacientes com este tipo de lesão, podem
apresentar alterações a nível da consciência, podendo ser transitórias ou permanentes;
desorientação mental e amnésia retrógrada e/ou anterógrada (Oliveira, Lavrador, Santos
& Antunes, 2012; Andrade, Paiva, Amorim, Figueiredo, Neto & Teixeira, 2009; Castro
– Caldas, 1999; Gentile, Himuro, Rojas, Veiga, Amaya & Carvalho, 2011). É crucial
especificar que as lesões por desaceleração atingem geralmente as regiões temporais e
frontais, devido ao choque com partes ósseas, fazendo emergir alterações a nível da
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memória, da aprendizagem, das funções executivas e da personalidade (Andrade, Santos
& Bueno, 2004).
As consequências que advêm do trauma derivam de duas fases: A lesão primária
que ocorre no momento do acidente, como por exemplo: a lesão axonal difusa,
contusões, entre outras complicações. A lesão secundária corresponde a alterações
clínicas intra e extra-cerebrais, como por exemplo: hipotensão arterial, hipoglicemia,
hipercarbia, hipoxia respiratória, entre outras alterações que surgem como consequência
da lesão primária (Andrade, Paiva, Amorim, Figueiredo, Neto & Teixeira, 2009;
Oliveira, Lavrador, Santos & Antunes, 2012).
3.4.2. As consequências neuropsicológicas do traumatismo crânio-encefálico
As consequências do TCE dependem de múltiplos factores, ou seja, a gravidade
do traumatismo, a duração do internamento, a idade, e os factores pré-mórbidos, que
correspondem as capacidades cognitivas prévias, como o nível de inteligência e o grau
de escolaridade do sujeito (Sousa, 2005). De acordo com Crowe (2008), as sequelas do
TCE dependem da localização e da dimensão da lesão (Rocha, 2012). Dentro desta
linha de pensamento, Siqueira (2005) ressalta que as áreas cerebrais mais afectadas após
TCE são os lobos frontais e os lobos temporais, de tal modo que as dificuldades
analisadas nestas vítimas estão relacionadas com funções desempenhadas pelas
respectivas áreas, ou seja, memória, funções executivas e comportamento (Mecca,
2012). Em torno de 60% dos pacientes que resistem ao TCE apresentam alterações
físicas, cognitivas, emocionais, comportamentais e socioeconómicas. As alterações
físicas podem ser visuais, tácteis, motoras, entre outras. As alterações cognitivas
comprometem a memória, a aprendizagem, atenção, processamento da informação e a
capacidade de resolução de problemas, como referenciado anteriormente (Gentile,
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Himuro, Rojas, Veiga, Amaya & Carvalho, 2011; Hora & Sousa, 2008). De acordo com
Vakil (2005), Bennet e Raymond (2008), as funções executivas ficam modificadas,
visto que devido alterações cerebrais o sujeito evidencia dificuldade planeamento e
organização de tarefas. No entanto, as dificuldades mnésicas correspondem as principais
queixas dos sujeitos que sofreram o TCE, sendo que a memória anterógrada é mais
afectada que a memória retrógrada. Supracitando Bennet & Raymond (2008) a
ansiedade, agitação, irritação, raiva, paranóia, impulsividade, pouca tolerância à
frustração, instabilidade emocional, depressão e apatia correspondem às consequências
emocionais do TCE (Rocha, 2012). Desta forma, as alterações de humor, da
personalidade e de comportamento, são consideradas as mais penosas de lidar,
associadas a longo prazo, às incapacidades funcionais e conflitos familiares, do que as
alterações físicas (Rao, Rosenthal, Cronin-Stubbs, Lambert, Barnes & Swanson, 1990).
Várias pesquisas concluíram que estas consequências desajustam a capacidade
de autonomia funcional, as relações familiares, sociais e regresso ao trabalho do sujeito
com TCE (Mendes, 2011).
É de consignar que o cérebro é capaz de adquirir recursos para compensar as
alterações cerebrais. Esta capacidade é possível, devido a existência de um processo
activo do qual o cérebro se adapta a uma situação de deterioração cognitiva, designado
por Reserva Cognitiva (Seoane, Facal, Olmus & Rabadán, 2014). De acordo com
Rodrigues (2013) o cérebro é capaz de regenerar determinadas regiões do cérebro,
sendo que as funções prejudicadas por lesões cerebrais podem ser recuperadas por áreas
vizinhas. Contudo, esta recuperação depende do tipo de lesão e da riqueza das
experiências educacionais, sociais e culturais do sujeito com TCE (Seoane, Facal,
Olmus & Rábadan, 2014).
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3.4.3. A importância do papel do cuidador na recuperação da vítima com
TCE e a reintegração socio-profissional das vítimas com TCE
O desenvolvimento de habilidades do cuidador é um benefício para o tratamento
dos pacientes com danos cerebrais, porém a subcarga dos cuidadores resultam em
depressão (Moyer, 2014).
Hora e Sousa (2008) referiram que estudos recentes efectuados neste âmbito
permitiram constatar que a sobrecarga dos cuidadores varia em função das alterações
cognitivas, comportamentais e emocionais dos pacientes que sofrem de TCE.
Segundo o estudo, realizado com 50 cuidadores e 50 vítimas com TCE,
desenvolvido no Ambulatório de Trauma de Crânio do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), indicou que a
maioria dos cuidadores das vítimas com TCE experienciou alterações negativas nas suas
vidas, devido ao tempo despendido nos cuidados das mesmas, abdicando dos seus
trabalhos

remunerados,

originando

desta

forma,

consequências

económicas

desfavoráveis (Serna & Sousa, 2006). Ainda de acordo com estas autoras, as famílias
das vítimas com TCE, podem passar por crises, que oscilam desde frustração a
sentimentos de impotência, podendo estas sofrer tanto quanto, ou mais do que as
respectivas vítimas.
Por outro lado, segundo as autoras Sousa e Koizumi (1996), o principal
objectivo na recuperação das vítimas de TCE é o retorno à vida social, como o regresso
ao trabalho, à escola ou dar continuidade de tarefas domésticas e de lazer, no sentido de
colmatar as necessidades económicas e melhorar a auto-estima das vítimas.
Contudo, a reintegração profissional/Social correspondem a uma das
dificuldades dos sujeitos que sofrem de TCE, sendo que todas as alterações
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neuropsicológicas mencionadas anteriormente influenciam este processo. Segundo
Ryan et al. (1992) as alterações da memória verbal, da linguagem e a depressão foram
considerados como as principais barreiras no processo de integração profissional do
sujeito com TCE (Rocha, 2012). A reintegração profissional é fundamental no processo
de reabilitação destes indivíduos, visto que possibilita o desenvolvimento das
capacidades sociais e cognitivas, como por exemplo: o desenvolvimento das funções
executivas e da resolução de problemas num determinado contexto, promovendo a
aprendizagem e autonomia (Braverman, Spector Warden et al., 1999).
3.5. A Depressão Infantil
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o predomínio das
perturbações mentais e comportamentais na infância e na adolescência é de 10% a 20%.
Devido às particularidades dos quadros clínicos, a saúde mental infantil é um grande
desafio para a prática clínica (OMS, 2001).
Até a Década de 60 algumas controvérsias surgiram acerca da Depressão
Infantil, visto que se considerava que nesta fase do desenvolvimento o grau de
maturidade cognitiva e psicológica não estava totalmente desenvolvido para
desencadear esta patologia (Cruvinel & Boruchovitch, 2009). Segundo a psicanálise
ortodoxa, a infância é uma etapa onde a criança vivencia diferentes transformações na
personalidade, desta forma não se pode afirmar a existência de patologia visto que as
transformações vividas pela criança podem estar relacionadas com o seu processo de
desenvolvimento (Barbosa & Lucena, 1995).
Apesar da rejeição e das várias contestações em aprovar a existência de
Depressão Infantil como quadro clínico, esta temática já teria sido abordada em alguns
estudos. Entre 1936 a 1950 foram registrados 44.854 casos sendo 316 sujeitos com
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menos de 16 anos cometeram o suícido (Barbosa & Lucena, 1995). Durante a metade do
século XIX já teriam sido estudadas diferentes formas de melancolia (Curatolo & Brasil
2005, cited in Oarry-jones, 1995). Delasiauve na sua obra “ Leçons sur la manie
infantile” já abordou este tema (Barbosa & Lucena, 1995). Bandin, Sougey e Carvalho,
1995 (cited in Cruvinel & Boruchovitch, 2003) concluíram que a perda de um objecto
amado pode desencadear melancolia. Em 1946, Spitz define o conceito de depressão
analítica na criança, referindo que é uma consequência da perda da figura materna
(Spitz, 1946).
Finalmente, em 1970 a Depressão Infantil passa a ser vista como um quadro
clínico independente do adulto (Nakamura & Santos, 2007). Deste modo, surge nesta
época o conceito de “Depressão mascarada”, onde os sintomas eram diferentes do
adulto (Barbosa & Lucena, 1995), uma vez que poderia ser confundida como uma fase
do desenvolvimento da criança, onde alterações comportamentais estavam presentes
(Curatolo & Brasil, 2005). Em 1975 o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA
legitima a depressão na infância e na adolescência, de tal modo que desenvolveram
instrumentos científicos para avaliar este público, desde entrevista a escalas de
avaliação, onde podemos destacar, por exemplo: o Inventário de Depressão Infantil
(CDI) que corresponde a uma adaptação do Inventário de Depressão de Beck (BDI), que
tem como objectivo analisar a existência de alterações de humor na criança (Coutinho,
Carolino & Medeiros, 2008).
Nesta linha de pensamento, determinadas discussões surgiram acerca dos
critérios de avaliação inerentes a Depressão Infantil. Alguns defendiam que a Depressão
Infantil era uma patologia que se manifestava de forma diferente da depressão no
adulto, frisando que enquanto na infância os sintomas presentes são: agressividade e
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hiperactividade e na idade adulta a depressão se desencadeia a partir de um humor
depressivo, assim os critérios de avaliação não poderiam ser os mesmos para este
público-alvo. Contrariamente a esta apreciação, Puig-Antich e os seus colaboradores
(1980 cited in Barbosa & Lucena, 1995) consideravam que para o diagnóstico de
depressão infantil se deveria recorrer aos mesmos instrumentos utilizados na avaliação
do adulto.
Ainda que muitas discussões tenham surgido, acerca da Depressão infantil, nos
dias de hoje não existem dúvidas, que de facto a criança pode apresentar sintomatologia
depressiva, afectando funcionamento pessoal, familiar e social (Cruvinel &
Boruchovitch, 2009) e os critérios para a avaliação desta patologia são os mesmos
utilizados no diagnóstico da depressão no adulto (Cruvinel & Boruchovitch, 2003).
Relativamente aos dados epidemiológicos, estes ainda são escassos devido à
pouca informação. Ao contrário do adulto, os sintomas depressivos na criança
desenvolvem-se tendo em conta a fase desenvolvimental que se encontra, dificultando
assim a obtenção destes dados (Barbosa e Lucena, 1995). Contudo, Fleming e Offord
(1990) referem que dentro da população em geral 2% da população pré-púbere e 6% da
população adolescente apresenta depressão (Curatolo & Brasil, 2005).
Segundo Del Porto (1999 cited in Coutinho, Carolino & Medeiros, 2008) a
depressão tem sido definida de formas distintas. Os autores supracitados mencionam
que a Depressão na

criança provoca alterações

emocionais,

cognitivas

e

comportamentais, que se denotam através das dificuldades de aprendizagem,
sentimentos de culpa desmedida, agressividade/irritabilidade, desinteresse nas
actividades do quotidiano, dificuldades em dormir, ausência ou aumento de apetite,
entre outras manifestações (Fernandes & Milani, 2010).
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Curatolo e Brasil (2005) referem ainda que a criança pode apresentar alterações
a nível das relações sociais (isolamento); comprometimento a nível da comunicação
verbal e não-verbal, isto é, pode apresentar um discurso mais lentificado e expressão
corporal pobre. Já para Reppold (2002, cited in Maia & Wiliams, 2005), os
acontecimentos que alteram o ciclo de vida normal do sujeito, naturalmente provocam
stress são uma das causas de distúrbios mentais.
No que diz respeito a etiologia da Depressão é múltipla agregando factores,
biológicos, psicológicos e sociofamiliares, que abordaremos no decorrer deste capítulo.
Segundo o modelo biológico, a depressão tem influência de factores genéticos.
Numa perspectiva comportamental, esta patologia ocorre devido a dificuldade de
adaptabilidade comportamental. Contudo Beck (1997) a partir da sua teoria da tríade
cognitiva refere que este transtorno está relacionado com pensamentos negativistas
(Cruvinel & Boruchovitch, 2003). Por fim, numa perspectiva psicanalista Coimbra de
Matos refere que a melhor forma de compreender a Depressão teria sido referenciada na
carta de Freud Abraham, em que afirma “depressão é a persistência do investimento
inconsciente na representação do objecto” (Matos, 2001). Bowlby acrescenta que a
depressão pode ser desencadeia por problemas na vinculação entre mãe-bebé (Bowlby,
1988).
3.5.1. Perturbações de humor - perturbação distímica
De acordo com o Manual de Diagnóstico Estatístico das Doenças Mentais, –
DSM IV – TR (2002), uma das referências a que mais se recorre para o diagnóstico da
Depressão, as Perturbações de Humor subdividem-se da seguinte forma: Depressão
Unipolar (Perturbação Depressiva Major, a Perturbação Distímica, e a Perturbação
Depressiva SOE); Perturbações Bipolares (Bipolar I a Bipolar II, a Perturbação
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Ciclotímica, e a Perturbação Bipolar sem outra especificação) e Perturbações Baseadas
na Etiologia (Perturbação do Humor Devida a um Estado Físico Geral e Perturbação do
Humor Induzida por Substância) (APA, 2002).
De forma mais particular, será abordada a Perturbação Distímica, uma vez que
foi um dos quadros seguidos durante este período de estágio.
Assim, para o diagnóstico de Perturbação Distímica é necessário que o sujeito
apresente os seguintes critérios: A. Humor depressivo durante a maior parte do dia, mais
de metade dos dias, durante pelo menos 2 anos, indicando pelo relato subjectivo ou pela
observação dos outros. Em criança e adolescentes, o humor pode ser irritável e a
duração de pelo menos 1 ano. B. A presença, enquanto depressivo, de 2 ou mais dos
seguintes sintomas: Apetite diminuído ou aumentado; insónia ou hipersónia; fadiga ou
pouca energia: baixa auto-estima; dificuldades de concentração ou em tomar decisões e
sentimentos de falta de esperança. A perturbação Distímica tem início precoce, podendo
ocorrer na infância, na adolescência ou no início da idade adulta e a sua evolução é
crónica. Nas crianças, estes sintomas detêm repercussões negativas em várias áreas
como o desempenho escolar, nas relações familiares e com os pares (APA, 2002).
3.5.2. A família
Maioritariamente as primeiras experiências de transmissão de valores, normas,
padrões de vida e o auxílio no processo de aprendizagem são concretizados pela família.
A família é o primeiro grupo destinado fundamentalmente ao cuidado da vida, pois é
nesse grupo que o relacionamento entre pais e filhos admitirá ou não uma boa formação
de identidade e auto-estima. Deste modo a família é vista como o sistema que tem mais
impacto no desenvolvimento da criança (Minuchin, Colapinto, Minuchin, 1999;
Colnago, 1991; Szymanski, 2004, cited in Silva, Nunes, Betti & Rios, 2008).
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Dificuldades nas relações entre os membros da família desencadeiam uma atmosfera
insatisfatória para a criança. Crianças em que os pais são autoritários, possivelmente
apresentaram sintomas de ansiedade e agressividade. Já os estilos parentais mais
permissivos podem desencadear nos filhos: falta de motivação, obesidade, onicofagia,
entre outros sintomas (Barbosa & Lucena, 1995).
De acordo com Baptista e Asumpção (1999 cited in Cruvinel & Boruchovitch,
2009), a Depressão Infantil pode surgir devido a falta de apoio nas necessidades básicas
da vida da criança; carências afectivas; ambiente familiar conflituoso e agressivo, que
inclua brigas entre casais; excessivas críticas e recusa.
Segundo o estudo realizado por médicos psiquiatras no Município de São Paulo,
com crianças com o diagnóstico de Depressão Infantil, concluiu-se que existe um
desentendimento acerca do quadro de Depressão que a criança apresenta, por parte dos
familiares. Os familiares só apercebem-se do quadro, quando a criança apresenta
alterações comportamentais que os inquietam. Todavia, o estado psicológico da criança
passa a ser associado pela família aos problemas que interferem na dinâmica familiar,
ou seja, a família associa o transtorno psicológico da criança aos dramas vivenciados
pela mesma (Nakamura & Santos, 2007).
Outros estudos concluíram, como já referenciado anteriormente que uma relação
parental disfuncional, onde os pais não conseguem satisfazer as necessidades afectivas e
de protecção da criança ou mesmo presença de psicopatologia nos pais são factores
desencadeadores de sintomas depressivos. Desta forma é fundamental que os cuidadores
proporcionem há criança sentimentos de segurança e suporte afectivo para que estes
sintomas não se desenvolvam (Cruvinel & Boruchovitch, 2009).
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3.5.3. A depressão infantil e o rendimento escolar
As dificuldades e de aprendizagem e os maus resultados escolares podem ser um
dos primeiros indicadores de depressão. De acordo com Agras (1959), Buell (1962),
Nissen (1971) e Weber (1967 cited in Barbosa & Lucena,1995) a criança pode
apresentar os seguintes indicativos de recusa da escola: Fobia, ansiedade e desinteresse
nas aulas, decorrente da depressão (Barbosa & Lucena, 1995). Por outro lado,
Sommerhalder e Stela (2001) relatam que a depressão na infância provoca transtornos a
nível das funções cognitivas como atenção, concentração, memória e nas funções
executivas (Cruvinel & Boruchovitch, 2003). Lafel, Almeida, Fráguas, Miguel (2000)
(cited in Fernandes & Milani, 2010) confiram essas alterações cognitivas e acrescentam
que a dificuldade de concentração e dificuldades no raciocínio estão relacionados com
as dificuldades de sono. Devido a essas alterações a criança não é capaz de desenvolver
as suas competências, desencadeando comportamentos agressivos, sentimentos de
inutilidade e de culpabilidade (Barbosa & Lucena, 1995).
Num estudo realizado por Hall & Haws (1989), com uma mostra de 100 alunos
que frequentavam o 4º, 5º e 6º ano, procuram compreender se existe relação entre a
depressão e as dificuldades de aprendizagem. Assim, concluíram que as crianças com
dificuldades de aprendizagem apresentaram valores elevados de depressão (Cruvinel &
Boruchovitch, 2003). Como anteriormente mencionado, a depressão desencadeia
desmotivação e dificuldades de auto-eficácia e tendo em conta Lafer et al (2000), o
desenvolvimento destes sentimentos dependem o grau de severidade da depressão
(Fernandes & Milani, 2010)
Para concluir esta temática é crucial especificar que problemas a nível da
aprendizagem que conduzem ao baixo rendimento escolar são abordados não só como
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consequência da depressão como também pode ser a causa deste transtorno (Barbosa &
Lucena, 1995).
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4. Objectivos propostos para o Estágio Académico
O papel do Psicólogo recairá na Avaliação Psicológica e Neuropsicológica de
sujeitos com psicopatologia e/ou lesões cerebrais, tentando deste modo compreender o
seu funcionamento cognitivo, emocional e comportamental, para um adequado
ajustamento biopsicossocial.
Enquanto Estagiária as actividades a desenvolver nesta instituição encontram-se
faseadas:
1) Aprendizagem e cotação de provas psicológicas e neuropsicológicas;
2) Observação de consultas;
3) Avaliação de casos clínicos.
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5. Metodologia
5.1. Deontologia
Primando pela confidencialidade, todos os nomes presentes neste relatório são
fictícios, com vista a proteger a identidade e a privacidade dos participantes citados
anteriormente.
5.2. Participantes
A intervenção psicológica realizada no decorrer do estágio académico incluiu 31
pacientes de ambos os géneros, com idades compreendidas entre os 6 e os 39 anos, com
problemáticas distintas, como psicopatologia e/ou lesões cerebrais.
De forma detalhada foram descritos, dois casos clínicos. De uma forma mais
sucinta, em “Outras actividades” deste relatório, foram descritas as actividades
realizadas e o tipo de intervenção adoptada.
5.3. Procedimento
Mediante os objectivos do estágio, o processo de intervenção psicológica
presente estruturou-se da seguinte forma: observação clínica; anamnese – entrevista
psicológica; aplicação de uma bateria de provas psicológicas e sessões individuais
(ANEXO B e C) de apoio psicológico, realizadas semanalmente. É de salientar, que
para a selecção dos instrumentos aplicados, teve-se em conta as particularidades de cada
paciente e os objectivos de cada sessão. Todos os instrumentos descritos são parte
integrante de todo o processo de intervenção psicológica, realizado com, os dois casos
clínicos, descritos detalhadamente.
5.4. Instrumentos
Observação clínica
A observação ocupou sempre um lugar central no ramo da psicologia clínica,
sendo guiada por alguns princípios, que seguem determinados objectivos, ou seja, visa
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encontrar fenómenos comportamentais, ideativos, linguísticos, emocionais e cognitivos
significativos, a fim de lhes dar sentido, pois todo o comportamento exprime aspectos
da vida psíquica do sujeito. De tal modo que observador deve analisar e interpretar o
que observa (Pedinielli & Fernandez, 2008). Assim, a observação comportamental é um
instrumento importante, para a recolha de informação, visto que permite uma avaliação
mais particularizada dos comportamentos observados (Cano & Sampaio, 2007).
Entrevista clínica
A entrevista clínica corresponde a um elemento preponderante de avaliação
psicológica, que permite estabelecer uma relação social, visto que através dela pretendese conhecer melhor um indivíduo, um tema ou um assunto, incidindo desta forma na
ajuda psicológica, na avaliação psicológica ou na investigação clínica (Leal, 1999).
Segundo Sullivan, a entrevista é uma conversação entre duas ou mais pessoas,
ou seja, o terapeuta (a quem se pede ajuda) e o entrevistado (aquele que pede ajuda)
com o objectivo de descrever e avaliar aspectos pessoais e relacionais que são penosos
ou importantes para o entrevistado (Almeida, 2004). Desta forma é importante recolher
o maior número de informações acerca do paciente, isto é, enfermidades actuais e
passadas, entre outros dados, importantes para criar a história clínica do mesmo (Leal,
2008). As entrevistas podem ser dirigidas de forma directiva, semi-directiva ou não
directiva. Nas entrevistas directivas, o entrevistador coloca um conjunto de questões ao
entrevistado de forma hierarquizada, apelando para um discurso objectivo, onde o
paciente limita-se a responder as questões colocadas. Este tipo de entrevistas são
frequentemente utilizadas para investigações. Já as entrevistas não directivas, apelam à
subjectividade do entrevistado, visto que o entrevistado fala livremente e é ele que
orienta o seu discurso não o entrevistador. Nas entrevistas semi-directivas, o
entrevistador dispõe de um guião com questões, onde o entrevistado faz associações
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livremente, contudo acerca do assunto exposto pelo entrevistador (Bénony &
Chahraoui, 2002).
Ainda que a entrevista clínica recorra ao questionamento, o entrevistador não
emprega um interrogatório trivial. Para tal, existem um conjunto de técnicas que
auxiliam a recolha de informação (Leal, 1999).
De acordo com Craig (1989), as técnicas de entrevista mais utilizadas, são
portanto, questionamento, reflexão, a reformulação, clarificação, confrontação, autorevelação, silêncio, exploração, reestruturação, interpretação, humor focagem e ecoar. O
entrevistador utiliza estas técnicas de forma interligada, durante todo o processo de
intervenção (Idem). A forma como são empregues as técnicas da entrevista, dependerá
de vários factores, isto é, do objectivo da entrevista, do modelo teórico utilizado e das
características do entrevistado (Bénony & Chahraoui, 2002).
Labirintos de Porteus
O Labirintos de Porteus é uma prova de Inteligência concebida na segunda
década do século XX por Stanley David Porteus (1883 – 1972), centrada no
estabelecimento de um diagnóstico de deficiência mental. Actualmente permite retirar o
coeficiente de inteligência de uma forma simples, que pode ser descrita como “senso
comum”, através da análise da performance do sujeito em situações concretas, no plano
visual. Após vários estudos, percebeu-se que as notas dos labirintos estão em estreita
relação com a adaptação social.
Esta prova ainda permite verificar os lobos frontais e pré-frontais, ou seja, as
funções executivas (se existe défice ou não nesta área/função), avaliando deste modo, a
capacidade psicomotora, mais especificamente, permite verificar se existe instabilidade
grafo-motora, ao nível dos mecanismos da ansiedade e impulsividade, tal como a
capacidade de estratégia e tomada de decisão dos sujeitos.
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Duração
O tempo da prova da prova é indeterminado, pois varia de sujeito para sujeito.
Administração
Individual
Material
O material usado é composto por 1 lápis, 12 folhas de tamanho A5, contendo
cada folha um labirinto. Cada labirinto corresponde a uma idade mental de teste. A
idade máxima é de 16 anos, sendo a prova constituída pelas seguintes idades mentais:
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Adulto.
Condições da Prova
A prova dá-se início na versão III e termina na versão A.d (Adulto). Contudo, a
prova poderá terminar antes da conclusão de todas as versões, uma vez que termina
quando o paciente falha 2 vezes consecutivas o labirinto ou quando o paciente erra
todos os ensaios do labirinto de forma intercalada. Quando o paciente erra um ensaio e
acerta ou tem sucesso no segundo ensaio, o labirinto é validado. Isto é válido para os
labirintos de dois ensaios como nos labirintos de quatro ensaios. Se o sujeito acertar
apenas na última tentativa o labirinto é válido. Até ao labirinto XI é permitida a
realização de dois ensaios em cada uma das idades, verificando-se o mesmo para o
labirinto XIV. Contudo nos labirintos XII e Adulto (A.d) são permitidos quatro ensaios.
Não é permitido refazer o trajecto, ou seja, andar para trás; não se pode levantar o lápis
e o trajecto não deve passar por cima das linhas.
Cotação
A nota quantitativa é determinada pelo primeiro labirinto em que o sujeito
cometeu a primeira falha. Tomamos a idade do labirinto inferior como nota de base e
adicionamos, a esta nota, a pontuação suplementar obtida nos labirintos superiores,
consoante algumas regras: Até ao labirinto XI e no XIV creditamos um ano por cada
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labirinto realizado ao primeiro ensaio, e seis meses quando realizado ao segundo ensaio;
Para os labirintos XII e adulto creditamos dois anos por cada um realizado ao primeiro
ensaio, retirando depois seis meses por cada falha. Quando ocorre erro nos ensaios
permitidos cotamos com zero esse labirinto; Estes pontos adicionais são somados à nota
de base e o total representará a idade mental do sujeito; A idade cronológica, em
sujeitos com idades superiores a 16 anos e com habilitações literárias iguais ou
superiores à 4ª classe, é 16 (192 meses), caso contrário representará 15 anos (180
meses). O QI de Porteus resultará do quociente IM / IC  100.
Para avaliação do desempenho do sujeito a variação dos Labirintos de Porteus é
de (80 – 100), caso o resultado do sujeito for inferior a 80, o seu QI não é normativo e
possivelmente as funções executivas estão alteradas.
Prova da atenção externa de Toulouse-Piéron
A atenção define-se como uma função psicológica que tem como finalidade a
manutenção da integridade do sujeito, ou seja, refere-se à capacidade do indivíduo
filtrar a informação importante ignorando a informação não relevante, sendo também
capaz de mudar de foco da sua atenção para outra informação quando muda de tarefa.
A prova de Toulouse-Piéron permite avaliar a atenção voluntária permanente, a
capacidade de concentração e o poder de realização, ou seja, avalia o índice de
dispersão e o rendimento de trabalho. Esta prova exige atenção e rapidez de
processamento numa tarefa monótona e pouco atractiva.
Administração
Colectiva e individual e administra-se a crianças menores de 10 anos e adultos
maiores de 10 anos.
Duração
O tempo da prova é de 10 minutos controlados minuto a minuto.
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Material
O material da prova é constituído por um lápis afiado dos dois lados, cronómetro
e uma folha que é constituída por 40 linhas com 40 figuras em cada linha. Cada figura
retracta um pequeno quadrado no qual está um pequeno traço na parte exterior,
distinguindo-se tais quadrados, pela orientação do traço externo. O sujeito terá que
assinalar os quadrados que lhe são solicitados no sentido da leitura, isto é, da esquerda
para a direita e de linha a linha.
Cotação
A cotação da prova deve obedecer os seguintes critérios: Contar os quadrados
correctamente assinalados (acertos), as omissões e os erros, de forma separada, e de
minuto a minuto, registando o resultado nas colunas correspondentes da folha de
cotação; Somar as parcelas para obter o somatório dos acertos, das omissões e dos erros,
escrevendo na coluna correspondente. O cálculo do índice de dispersão advém da
equação ID= (E+O)/ A x 100 e a nota quantitativa enquadra-se

nos seguintes

resultados: <5% (muito concentrado), 5% - 10% (concentrado), 10% - 15% (disperso) e
>15% (muito disperso). Relativamente, ao cálculo do Rendimento de Trabalho provém
da equação T= A – (E+O) e a sua nota quantitativa enquadra-se na seguinte escala: <80
(muito lento), 80 – 100 (lento), 100 – 140 (normal), 140 – 200 (bom) e >200 (muito
bom). O cálculo da resistência á fadiga verifica-se através da curva de trabalho, de
minuto a minuto, cuja expressão gráfica realiza-se no eixo das abcissas onde são
colocados os intervalos de tempo (dez intervalos relativos a um minuto), e no eixo das
ordenadas, encontra-se os resultados obtidos, desde o valor mínimo ao valor máximo.
Esta pontuação obtém-se contando, em cada minuto, os acertos e subtraindo-lhe as
omissões mais os erros.
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Para a avaliação do desempenho do sujeito nesta prova é feita através de uma
análise quantitativa, que é traduzida pela capacidade concentração, de poder de
realização e resistência à fadiga. Todavia, quando o sujeito apresenta resultados muito
baixos, ou seja, quando o número de acertos é inferior a 80, poderá evidenciar inibição
psíquica, se ocorrer mais erros do que omissões poderá revelar debilidade mental ou
problemas de organicidade dos sujeitos (omissões superiores a 15% dos quadrados
assinalados). Se por outro lado, o sujeito é inteligente e parece pouco concentrado
significa que a falta de concentração poderá estar relacionada com uma irritabilidade
afectiva ou quando o sujeito apresenta capacidade de atenção, mas não possui
capacidade de concentração nem permanência da atenção, a análise qualitativa permite
chegar a estas conclusões.
Para, concluir é esperado que o sujeito após o primeiro minuto fixe os símbolos,
permitindo perceber se o mesmo tem ou não capacidade de aprendizagem durante os
dez minutos da prova, fundamentando sempre que ocorre aprendizagem quando o
sujeito mantem o seu nível de eficácia.
Figura Complexa de Rey
Esta prova foi concebida por Andre Rey, em 1942, tendo como objectivo o
diagnóstico diferencial entre a debilidade mental constitucional e o défice adquirido em
consequência de traumatismo crânio-encefálico. A Figura complexa de Rey permite a
avaliação da actividade perceptiva e da memória visual, nas suas 2 fases, isto é, no
processo da cópia e da reprodução da memória, no sentido de perceber como o
indivíduo aprende os dados perceptivos que lhe são fornecidos e o que foi conservado
espontaneamente pela memória.
Administração
Individual. É aplicada a partir dos 5 anos de idade até a idade adulta.
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Duração
Embora não exista limite de tempo a média de administração oscila entre os 5 e
25 minutos para a cópia, não apresentando tempo limite de reprodução de memória,
devendo o sujeito indicar quando termina a prova. Todavia, existe um intervalo entre as
duas fases da prova, ou seja, a fase da cópia e da reprodução que corresponde
aproximadamente a 3 minutos, no qual se introduz uma prova competitiva, como a
prova da árvore.
Material
Lâmina da prova (cartão A – para crianças mais pequenas ou cartão B - para
crianças com mais idade e adultos); Papel branco; Lápis de cor e cronómetro.
Condições da Prova
É, portanto, solicitado ao sujeito que copie e reproduza um desenho geométrico
complexo. A figura apresentada ao mesmo não possui nenhum significado claro, mas de
fácil realização gráfica. Durante os três minutos de intervalo, introduz-se uma prova
competitiva, em termos funcionais como a prova do desenho da árvore. Por
conseguinte, é solicitado ao sujeito que reproduza tudo o que se recorda da imagem que
copiou. Dada a complexidade da figura, requer uma actividade analítica e
organizacional na sua reprodução.
Durante a prova é feita uma troca de lápis que são fornecidos pelo examinador,
que por sua vez terá que ter disponível 6 lápis de cores diferentes para o examinando, no
sentido de perceber a forma como o sujeito copia a figura, que permitirá conhecer até
certo ponto, a capacidade perceptiva do mesmo (reconhecimento). Já a reprodução
efectuada dá-nos indicações da memória visual. Por outro lado, permite verificar o
trajecto do desenho, através dos lápis de que o paciente utilizou. Os indivíduos que não
apresentam patologia começam pelo grande rectângulo (todo) e posteriormente pelos
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detalhes, indivíduos débeis mentais ou as crianças: começam pelos detalhes, depois
copiam pouco a pouco, centímetro a centímetro, aumentam a medida que a prova
progride.
Há que distinguir sujeitos com insuficiência de instrução e sujeitos com
desenvolvimento intelectual afectado por enfermidades congénitas e precoces.
Cotação
No que concerne a cotação da prova é realizada na respectiva folha de resposta.
Nela encontra-se o modelo da figura que foi aplicado. A figura B é constituída por 18
unidades e a figura A contém 11 elementos, aos quais são atribuídos pontos, que
seguem os seguintes critérios: por cada unidade bem situada atribui-se 2 pontos ou 1
ponto quando se verifica que está mal situada; por cada unidade deformada ou
incompleta, mas reconhecível atribui-se 1 ponto, quando bem situada, e com ½ ponto
quando mal situada; por cada unidade irreconhecível ou ausente é cotada com 0 pontos.
A nota total será a soma dos pontos das 11 unidades da figura. Se for administrada a
figura B estão presentes 18 unidades. Portanto, assinalam-se as unidades reproduzidas e
pontuam-se segundos os critérios anteriores e somam-se as pontuações obtidas, não
esquecendo que a pontuação máxima no caso da figura B é de 36 pontos. O
escalonamento deste valor é dado em percentis que variam de 10 a 100, que se
encontram nas tabelas. O tempo da cópia também é traduzido em percentis, que varia
em função dos mesmos valores, e que dado a partir do arredondamento do tempo para
minuto superior. Quando o percentil está abaixo de 20 é patológico e cima de 20 é
normal.
Avaliação do Desempenho
Em primeiro lugar avaliamos o processo de cópia. É um processo que pode
pertencer a vários tipos, tal como a reprodução de memória: tipo I – construção sobre
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armação, tipo II – detalhes englobados na armação, tipo III – contorno geral; tipo IV –
justaposição de detalhes, tipo V – detalhes sobre fundo confuso, tipo VI – redução a um
esquema familiar, tipo VII – garatujas.
Assim, a elaboração perceptiva pode ser insuficiente, ou por falta de
conhecimentos ou de métodos, ou porque o sujeito não os adquiriu devido à
incapacidade de os formar no decorrer do seu desenvolvimento. Revela-se importante a
distinção dos sujeitos com insuficiência de instrução e treino, dos sujeitos em que o
desenvolvimento intelectual tenha sido afectado por doenças congénitas precoces.
Matrizes Progressivas de Raven
O Teste de Raven ou Teste das Matrizes Progressivas foi desenvolvido por John
Carlyle Raven na Universidade de Dumfries, Escócia, sendo padronizado e publicado
em 1938. É um teste de raciocínio lógico, que implica cultura geral, pois trabalha-se a
inteligência não-verbal. Este teste mede os componentes do factor G identificado por
Spearman. Implica também a análise da capacidade relacional, da capacidade de dar
sentido ao material desorganizado e resolver situações complexas. Por sua vez, esta
prova permite predefinir diferentes actividades profissionais, tanto a nível da execução
como da direcção, detectar capacidades elevadas como também sujeitos que necessitem
de apoio espacial.
Administração
Individual e colectiva e aplica-se a crianças e adultos.
Duração
20 minutos.
Administração/Condições da Prova
As matrizes de Raven são apresentadas a partir de três tipos de escala:
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A Escala Colorida (CPM): é destinada para crianças e seniores, a fim de facilitar
a utilização por pacientes com habilidades inferiores (sujeitos que apresentem algumas
incapacidades: Afasia, incapacidade física, défice cerebral, surdez etc). Contém 3
conjuntos (A, Ab e B) sendo que cada conjunto é constituído por 12 elementos.
A Escala Padronizada (SPM) - escala geral: é aplicada em crianças a partir dos 9
anos e adultos com habilidades cognitivas normalizadas, ou seja, que sejam capazes de
raciocinar com analogias. Contém 6 conjuntos (A, B, C, D e E) em que cada conjunto
tem 12 elementos.
Escala Superior (APM): Pacientes com capacidades elevadas. É constituída pelo
conjunto I que tem 12 elementos e pelo conjunto II que tem 36 elementos. O sujeito
deverá identificar qual a opção que preenche o espaço em branco da figura principal, de
cada escala que é administrada consoante a idade do sujeito.
Cotação
Nesta prova a cotação é feita de igual forma para os 3 tipos de escala, sendo que
cada resposta certa equivale a 1 ponto. Seguidamente soma-se todos os pontos de cada
categoria, sendo que as mesmas apresentam 12 itens (Se o paciente acertar em todos os
itens de uma categoria terá 12 pontos que serão somados aos pontos das restantes
categorias pertencentes a escala presente – que dará o valor bruto). Posteriormente,
recorre-se à tabela dos percentis, a fim de enquadrar o paciente através do seu resultado
bruto no percentil que pertence, que por sua vez irá indicar qual o seu Q.I (Resultado
padronizado).
Existem

2

tabelas

de

percentis,

uma

delas

é

para

adultos

com

incapacidades/défices que realizaram claramente a Escala Colorida. Por outro lado,
existe a tabela que permite enquadrar tanto as crianças (que fizeram a escala colorida,
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como padronizada) e adultos (que fizeram a escala padronizada e a Superior). O
percentil é encontrado tendo em conta o nível de escolaridade do paciente.
A avaliação para além de quantitativa (ou seja, a partir do percentil que o sujeito
se encontra atribuir-lhe um QI) pode-se recorrer a avaliação qualitativa, ou seja, se o
sujeito se encontra numa Zona de Inteligência superior ou numa Zona de debilidade
Mental. Os autores preparam uma escala de 5 pontos de acordo com as capacidades
intelectuais dos pacientes: Grau I: Intelectualmente superior – quando a pontuação é
igual ou superior ao percentil 95; Grau II: Acima da média da capacidade intelectual –
quando a pontuação se encontra entre o intervalo de 75 – 94. Por outro lado, pode-se
designar grau II+ se o percentil está entre o intervalo 90 – 94; Grau III: Capacidade
média intelectual – quando a pontuação percentual se encontra entre os valores 25 e 75,
nomeadamente no intervalo 26 – 74. Pode-se utilizar o símbolo III+ se o percentual
supera o valor 50 e utiliza-se o III se o percentual está por baixo do 50; Grau IV:
Claramente abaixo da média da capacidade intelectual, se o percentual se encontra no
entre o intervalo 6 – 25 e Grau V: Indica défice intelectual, se o perceptual é igual ou
inferior a 5.
Escala de Inteligência de Wechsler para crianças (WISC – III)
Segundo Wechsler, a inteligência é manifestada de diversas formas, ou seja, não
é vista como uma aptidão particular, mas sim como uma capacidade global do individuo
para actuar, mais concretamente, pensar racionalmente e relacionar-se com o meio
ambiente.
A inteligência não se desenvolve de forma homogénea, uma vez as aptidões
mentais não são os únicos factores determinantes essências do comportamento
inteligente, pois há outras variantes que são crucias para o desenvolvimento da
inteligência, ou seja, os traços de personalidade, atitudes e determinadas características
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tais como a consciência do objecto, motivação, dependência/independência,
impulsividade, ansiedade e perseverança. Embora estes factores não sejam avaliados
directamente a partir das medidas estandardizadas da aptidão intelectual, influenciam o
sucesso do sujeito nestas medidas (provas) como no dia-a-dia. Portanto, a inteligência
segundo Wechsler, não pode ser disseminada da personalidade, permitindo ao psicólogo
que foque também a sua atenção par os factores não intelectuais.
As escalas de Wechsler remontam ao ano de 1939, cuja primeira versão
pretendia medir a inteligência dos sujeitos dos 10 aos 60 anos (WAIS). Essa versão,
conhecida por Escala de Wechsler-Bellevue, e a de 1955, conhecida por Escala de
Inteligência de Wechsler para adultos, foram construídas tendo em conta as aptidões
para lidar símbolos, abstracções, conceitos e a capacidade do sujeito para enfrenta
problemas e situações que implicassem objectos concretos em vez de palavras e
números. Em 1949 surge a Wisc (Escala de Inteligência de Wechsler para crianças), que
foi organizada a partir das mesmas directrizes e princípios da escala para adultos.
Desde a sua origem, a WISC era um instrumento de diagnóstico de grande
utilidade, porém devido algumas críticas, tornou-se necessário a revisão desta prova,
que levou a eliminação de alguns itens da mesmo e o desenvolvimento de outros itens.
Deste modo, surge a WISC – R.
Em 1991, surge a terceira versão da Escala, designada por WISC – III, com
algumas modificações no que concerne aos materiais e aos procedimentos de
administração, tornando-a mais apelativa. Tal como as outras escalas da WISC, esta
escala para além de permitir a obtenção três resultados, o QI Verbal, o QI de Realização
e o QI Total, a versão portuguesa, permite ainda obter três índices complementares,
identificados a partir das análises factoriais, que correspondem aos seguintes resultados
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compósitos: Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Velocidade de
processamento. A obtenção dos resultados é realizada a partir da análise de cada subteste que constitui a prova, uma vez que a esta prova é constituída por 13 sub-testes,
sendo que 3 são opcionais.
Tabela 1. Lista dos subtestes que constituem a WISC – III – Os números indicam a sequência de
administração dos respectivos subtestes.

Verbal

Realização

2. Informação

1. Complemento de Gravuras

4. Semelhanças

3. Código

6. Aritmética

5. Disposição de Gravuras

8. Vocabulário

7. Cubos

10. Compreensão

9. Composição de Objectos

*12. Memória de Dígitos

**11. Pesquisa de Símbolos
*13. Labirintos

*Subtestes Opcional
**Subteste opcional que apenas poderá substituir o subteste Código
Duração/Administração
Individual e é utilizada na versão portuguesa em sujeitos com idades entre os 6
aos 16 anos e 11 meses para a avaliação educativa; valorização da aprendizagem e
avaliação das incapacidades das crianças ou adolescentes, enfim avalia o desempenho
cognitivo.
Implica aproximadamente 60 a 90 minutos. Caso se opte por aplicar os 3
subtestes opcionais, o tempo adicional é de 10 a 15 minutos. Todavia as diferenças
individuais tanto do examinador como do examinado poderá influenciar o tempo da
prova. A prova deverá ser aplicada numa única sessão. Se tal não for possível, devido a
falta de motivação ou fadiga do examinado, a avaliação poderá ser interrompida e terá
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que se definir cordialmente o término da prova. Porém este intervalo das duas sessões
não deverá ultrapassar duas semanas.
Cotação
Para cada um dos 13 subtestes da WISC-III, a distribuição dos resultados brutos
é convertida numa escala com média 10 e desvio- padrão 3. Depois da conversão dos
resultados brutos, retirados de cada subtestes, convertidos em resultados padronizados, é
possível calcular 3 compósitos. A soma dos resultados padronizados dos subtestes
Verbais determina o resultado subescala Verbal, já a soma dos resultados padronizados
dos subtestes de Realização delimita o resultado da subescala de Realização. Deste
modo a soma dos resultados padronizados de ambas Subescalas permite calcular um
resultado da Escala Completa, isto é, o QI total.
É de salientar, que os subtestes Memória de Dígitos e Labirintos são opcionais,
não sendo utilizados pra o cálculo dos QIs Verbal e de Realização, a excepção se algum
dos subtestes obrigatórios foram invalidados ou não possam ser aplicados, estes
subtestes opcionais podem substituí-los, um dos subtestes verbais e um dos subtestes de
realização. Se por acaso, um dos subtestes opcionais substituir um dos subtestes da
subescala, este deverá ser tido em consideração no cálculo dos QIs. O subteste Pesquisa
de Símbolos apenas poderá ser substituído pelo subtestes Código.
Como anteriormente especificado, para além dos índices Verbais e de
Realização, podem ser calculados três índices Factoriais: Factor I: Compreensão Verbal
(ICV) – Informação; Semelhanças; Vocabulário e Compreensão; Factor II: Organização
Perceptiva (IOP) – Complemento de Gravuras, Disposição de Gravuras, Cubos e
Composição de Objectos e o Factor III: Velocidade de Processamento (IVP) – Código e
Pesquisa de Símbolos.
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Bateria de Exame Neuropsicológico do Adulto
Retrata a bateria utilizada no Instituto da Inteligência. É mediante esta bateria,
que várias áreas ligadas às diferentes funções cognitivas, são avaliadas e
compreendidas.
A bateria constitui-se por várias Sub-Provas, na sua maioria constituintes da
Escala de Memória de Wechsler, inclui ainda as séries de Luria para exame das áreas
pré-frontais, um exame das funções de Linguagem e a série AB das Matrizes
Progressivas de Raven para avaliação do factor G.
Sub-Provas
Lateralidade Funcional
Avaliada através de um questionamento ao paciente, onde se procura
compreender a lateralidade (homogénea/heterogénea) manual, pedal, ocular e auditiva.
Atenção
Função avaliada mediante a Prova de Barragem Toulouse-Piéron. Nos casos em
que não é possível, pelas mais variadas razões, aplica-se a prova denominada Corte dos
As, onde o sujeito deverá cortar todos os As que encontre na folha, constituída por um
conjunto de letras do alfabeto e ordenadas em forma de texto. O desempenho é
cronometrado, sendo a cotação máxima de 16.
Memória Verbal
Memória Lógica
Prova constituída por duas notícias, que são lidas ao paciente, uma de cada vez.
O paciente deverá memorizar o maior número de ideias que conseguir, para
posteriormente as reproduzir. Cada notícia tem 23 ideias chave. A nota final resulta da
média do somatório das ideias reproduzidas pelo paciente, num total de 23.
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Memória Verbal Associativa
Avalia-se a capacidade de associação de palavras com conotação fonológica ou
semântica entre si. É uma prova constituída por 10 pares de palavras que são lidos ao
paciente, as quais deve memorizar. Inicia-se a prova com a leitura da lista contendo os
pares de palavras, para posteriormente o paciente verbalizar o par associado à palavra
pedida pelo examinador. A associação caracteriza-se com pares de palavras de fácil
associação e de difícil associação. O paciente possui três ensaios na memorização desta
lista. O resultado provém da média do somatório dos pares de palavras verbalizados
correctamente pelo paciente.
Memória Verbal com Interferência
Avalia-se a retenção percentual de elementos auditivo-verbais a longo termo. O
paciente escutará a verbalização de cinco palavras, que deve memorizar. Seguidamente
inicia-se a prova com um questionamento de informação, que tem a duração de um
minuto. Findo esse tempo solicita-se ao paciente para recordar, verbalizando, as
palavras que escutara anteriormente. Nos casos em que a recordação não ocorre, o
examinador fornece pistas, mencionando a categoria das palavras. Se mesmo assim não
houver recordação, o examinador tentará o reconhecimento, ou seja, dizendo duas
palavras, em que uma delas é a palavra correcta. Esta prova tem uma pontuação máxima
de 15 pontos.
Informação
Caracteriza uma prova cuja finalidade reside na averiguação do nível geral de
informação que o paciente possui. É constituída por 20 questões, cotando-se com 1
ponto cada uma.
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Memória Visual
Tem por objectivo a reprodução de memória das figuras de Wechsler, a fim de
avaliar a capacidade de fixar e reproduzir estímulos visuais. Numa primeira fase
fornece-se ao paciente uma folha branca, que se encontra divida em três partes,
representando cada parte o local onde o paciente irá reproduzir de memória a figura a
observar. Seguidamente apresenta-se, de forma isolada, os três cartões que contêm as
figuras de Wechsler, durante um período de 10 segundos; para numa fase posterior o
paciente as reproduzir no local indicado pelo examinador. A pontuação máxima é de 15
pontos.
Memória de Dígitos
Nesta avaliação pretende-se, no domínio de ordem directa e ordem inversa,
avaliar a capacidade de programar e reprogramar engramas digitais. É um item retirado
da WAIS. Numa primeira etapa, o paciente reproduzirá verbalmente, por ordem directa,
a sequência de dígitos, verbalizada pelo examinador; para posteriormente, repetir este
mesmo processo, mas agora sob a ordem inversa. Sempre que falhar uma das séries,
possui uma segunda tentativa, terminando a prova sempre que ocorram insucessos nas
duas tentativas. A pontuação advém do somatório das duas séries de dígitos, num total
máximo de 17 pontos.
Linguagem
Compreensão de Ordens
Prova constituída por quatro ordens escritas, nas quais o paciente deverá ler e
executar o que lhe é pedido. Quando o paciente não sabe ler, por razões de habilitação
escolar, será o examinador a ditar as ordens. Se forem cumpridas correctamente as
ordens, o examinador prossegue a avaliação sem realizar as provas de Identificação de
Objectos e Leitura, creditando 11 pontos para estas dimensões avaliadas.
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Identificação de Objectos
Colam-se cinco objectos na frente do paciente, pedindo-lhe que os identifique,
ou seja, o examinador questiona-o sobre cada objecto, devendo o paciente apontar o
objecto pedido. Atribui-se um ponto por resposta certa.
Token Test
Permite avaliar a compreensão e execução de ordens verbais através de
comandos com complexidade gradual. Trinta e nove comandos de complexidade
gradual encontram-se listados na folha de respostas. Na Bateria Neuropsicológica o
Token Test é aplicado na sua versão reduzida, onde o sujeito terá de executar as ordens
pedidas pelo examinador, num total de 6. As questões estão listadas na folha de
respostas. A pontuação oscila entre 1, 2, 3, 4 e 6 pontos que se encontram sinalizados
em frente de cada ordem. A pontuação máxima é de 17 pontos.
Nomeação
Dispõe-se em frente do sujeito sete objectos, questionando-se o seu nome
(“como se chama isto, indicando com o dedo?”). Atribuir 1 ponto por cada resposta
correcta.
Repetição
O paciente terá de repetir seis palavras que o examinador verbalizará, seguida de
duas frases. A pontuação máxima é de 11 pontos.
Leitura
Prova realizada aquando o sujeito não cumpre as ordens da prova Compreensão
de Ordens. Atribui-se 1 ponto por cada palavra verbalizada correctamente.
Escrita
Nesta prova pede-se ao sujeito para escrever o seu nome completo, uma frase à
sua escolha e uma frase ditada, atribuindo-se um ponto por cada item.
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Habilidade Construtiva
Desenho por Cópia
Utilizando novamente as figuras da bateria de memória de Wechsler, o sujeito
terá de realizar a sua cópia no local indicado pelo examinador, na folha branca que se
encontra dividida em três partes, e que lhe foi previamente cedida. A pontuação máxima
é de 15 pontos. Posteriormente é sugerido ao sujeito a cópia de um cubo em perspectiva
tridimensional, podendo a sua classificação variar entre 0 (tentativa incorrecta), 1
(tentativa grosseiramente correcta) e 2 pontos (tentativa correcta).
Desenho à Ordem
Sugere-se ao sujeito o desenho de um relógio contendo números e ponteiros.
Cota-se um 1 ponto por cada item correcto, ou seja, deverá conter um mostrador
aproximadamente redondo, os números colocados simetricamente e os ponteiros
situados correctamente; oscilando a cotação entre 0,1 e 2 pontos.
Cubos de Kochs
Trata-se de uma prova semelhante à prova de cubos da WAIS. Compreende 10
desenhos a reproduzir com cubos multicolores durante um período limitado.

A

construção de imagens a partir de figuras geométricas implica orientação espacial,
análise visual e capacidade de abstracção não verbal. Neste teste está envolvido a
capacidade de raciocínio. O término da prova ocorre quando se verificam 3 erros
consecutivos, residindo a sua pontuação máxima em 44 pontos.
Aritmética
Cálculo Mental
É pedido ao sujeito que elabore mentalmente um conjunto de contas, cujos
resultados advêm de adições, subtracções e multiplicações. A prova termina quando o
sujeito erra nas duas primeiras adições ou na primeira multiplicação, sendo a pontuação
máxima de 14 pontos.
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Cálculo Escrito
O mesmo procedimento anterior é aplicado, residindo a diferença no facto do
sujeito elaborar o cálculo numa folha que lhe é cedida pelo examinador, realizando
deste modo um cálculo escrito.
Praxias
Ideativas / Ideomotoras
Pretende-se com esta prova avaliar a capacidade motora do sujeito. Para o efeito,
o examinador pede ao sujeito que realize determinados gestos, podendo a mímica ser
realizada na presença ou não do objecto, bem como ser realizada ou não com a mão
direita ou a mão esquerda. A pontuação máxima é de 12 pontos.
Digitognosia
Permite compreender se o sujeito conhece os próprios dedos, indicando o dedo
correspondente ao polegar, ao indicador, ao dedo mínimo e ao anelar. Quando não é
possível, pela razão do sujeito não saber o nome dos dedos, o examinador pede ao
sujeito para estender as duas mãos e fechar os olhos, tendo o sujeito que levantar o dedo
oposto ao dedo tocado pelo examinador. Atribui-se 1 ponto por cada resposta correcta.
Orientação Direito-Esquerdo
Nesta prova avalia-se a orientação do sujeito sob comando verbal do
examinador.
O examinador pede ao sujeito para mostrar a sua mão esquerda, o seu pé direito,
para apontar com a sua mão direita o ombro direito e para com a sua mão esquerda
apontar o joelho direito. A pontuação máxima é de 6 pontos.
Orientação
Permite avaliar a orientação pessoal, temporal e espacial do sujeito recorrendo
para o efeito a um questionário elaborado por questões simples. Apresenta um total de
15 pontos e um total de índice MSQ de 10 pontos.
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Avaliação da Perseveração
Verbal
Agora o sujeito deverá verbalizar, durante um minuto, artigos de comer que
pode encontrar num supermercado; e numa segunda fase verbalizar a recordação de
peças de vestuário. Finda a prova contabiliza-se o número de perseverações nas duas
subprovas.
Motora
O sujeito terá de realizar três exercícios de movimentos alternados com as mãos,
cotando-se os dois primeiros exercícios com 1 ponto após 5 mudanças consecutivas, e
no último cotando-se com 1 ponto após 10 mudanças consecutivas.
Grafomotora
É uma prova que permite perceber a existência de perseverações grafo-motoras.
Utiliza-se as sequências das séries de Luria para exame das áreas pré-frontais. O sujeito
deverá repetir as sequências contidas na folha que foram cedidas pelo examinador.
Teste do Desenho da Família
É uma prova projectiva que avalia o estado afectivo da criança, a estruturação da
personalidade, a dinâmica familiar e vivência nesse contexto familiar, a representação, a
maturidade psicomotora e a formação do esquema corporal.
Administração
É solicitado ao paciente que desenhe uma família imaginária e não a sua
família. Estas duas orientações são dadas em simultâneo e dessa forma liberamos o
paciente tanto no nível inconsciente quanto no nível crítico para falar da sua família que
pode ser representada como é na realidade ou como o paciente a idealiza.
Posteriormente, solicita-se que dê nomes a cada um dos indivíduos representados no
desenho e que conte uma história sobre essa família.
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Interpretação
A composição da família, a ordem do aparecimento das personagens, bem como
a estatura dos mesmos e os comentários que acompanham o seu aparecimento, serão
cuidadosamente observados no decorrer da execução da prova. Assim, para avaliar a
criança, três parâmetros devem ser analisados: o nível gráfico que engloba as regras
gerais de grafologia (nível gráfico), o nível das estruturas formais que permite verificar
algum transtorno ao nível da estruturação corporal, laços familiares e espontaneidade.
Por fim, é também relevante analisarmos a estrutura formal do grupo com especial
enfâse para as interacções mútuas das personagens contidas no desenho.
Inventário de Depressão para Crianças - CDI
É um instrumento de auto-descrição de sintomas depressivos. Surgiu nos
Estados Unidos, desenvolvido por Kováks (1983) através da adaptação do Inventário de
Depressão de Beck. Este instrumento é constituído por uma escala de itens, centrado na
descrição de sintomas afectivos, cognitivos, somáticos e comportamentais. Inclui
questões descritivas no concerne a tristeza, pessimismo, isolamento social, suicídio,
indecisão, mudança de auto-imagem, dificuldades no trabalho escolar, fadiga, distúrbios
de sono e de alimentação.
Administração/Cotação
É aplicado individualmente ou em grupo a crianças e jovens em idade escolar
entre 7-15 anos. As respostas são assinaladas pelo participante, que são dadas a partir de
uma escala de resposta de três pontos, onde o mesmo irá indicar a alternativa que
descreve melhor os seus sentimentos relativamente às últimas duas semanas. O
participante apenas poderá assinalar uma resposta por item.
Cada item consiste em 3 escolhas, com valores de 0 (Inexistência de sintomas), 1
(sintomas médios) e 2 (Presença dos sintomas). Metade dos itens começam as suas
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escolhas com a frase descritiva correspondente ao nível máximo de gravidade e a outra
metade dos itens inicia-se com as escolhas correspondentes à gravidade mínima.
Os resultados finais, são atingidos através do somatório das escolhas possíveis e
oscila entre 0 e 54 pontos, sendo o ponte de corte da prova 17 pontos.
SCL – 90 - Symptom Checklist 90 Revised
O SCL – 90 – R (Symptom Checklist 90 Revised), foi desenvolvido por
Derogatis (1992) é um teste clínico de auto – avaliação, composto por 90 itens, sendo
que cada um descreve uma alteração psicopatológica ou psicossomática. Esta prova
pode ser administrada a partir dos 13 anos de idade, de forma individual e colectiva. A
sua duração varia entre 12 a 15 minutos. O material utilizado inclui, o exemplar autocorrigível, lápis e borracha. A intensidade do sofrimento do sujeito é avaliada a partir de
uma escala de tipo Likert que vai desde 0 (ausência total de sintomatologia) até 4
(sintomatologia máxima). O marco temporal abrangido pelas perguntas do questionário,
restringe-se nas últimas semanas anteriores e o próprio dia da aplicação. Esta prova tem
como objectivo a apreciação de 9 dimensões sintomáticas de psicopatologia, que são
interpretadas a partir de 3 índices globais de mal-estar. A informação resultante é
distinta mas muito relacionada, e deve ser cuidadosamente integrada para fornecer um
perfil psicológico válido do sujeito.
Índices Globais
GSI – é uma medida generalizada e indiscriminada da intensidade do sofrimento
psíquico e psicossomático global;
PST – análise da amplitude e diversidade da patologia;
PSDI – relaciona o sofrimento global com o número de sintomas, sendo um
indicador de intensidade sintomática média.
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Dimensões sintomáticas
Somatização (S) – reflecte distúrbios relacionados com vivências de disfunção
corporal, ou seja, queixas centradas com alterações neurovegetativas. As queixas
localizam-se no sistema cardiovascular, gastrointestinal, respiratório ou outro sistema
com clara mediação autonómica.
Obsessão Compulsão (OC) – engloba pensamentos, condutas e impulsos que o
sujeito considera indesejados e absurdos, que geram uma angústia, dificuldade de
resistir, evitar ou eliminá-los. Estão também incluídos fenómenos cognitivos
característicos dos transtornos e personalidades obsessivas.
Sensibilidade

Interpessoal

(SI)

-

incluí

sentimentos

de

inadequação,

inferioridade, hipersensibilidade a opiniões de outrem e dificuldades nas relações
interpessoais.
Depressões (D) - reflectem as manifestações clínicas da depressão, isto é,
vivências disfóricas, desânimo, falta de esperança, falta de energia e ideias destrutivas.
Ansiedade (An) – inclui sinais gerais de ansiedade, tanto generalizada como
aguda. Incluem sintomas de tensão emocional, que geram reacções psicossomáticas.
Hostilidade (H) – reflecte pensamentos, sentimentos ou acções, que são
características de afectividade negativa do estado de raiva, ira e irritabilidade.
Ansiedade Fóbica (AF) – é uma resposta persistente de medo dirigida a uma
pessoa, lugar, objecto ou situação, irracional e desproporcional, geralmente levando a
comportamentos de fuga (Ex: Agorafobia e Fobia Social).
Ideias Paranóides (IP) – é representada por comportamentos paranóides e
pensamentos desorganizados, ou seja, pensamento projectivo, ideias de perseguição,
ideias delirantes, hostilidade, grandiosidade, medo da perda de autonomia e necessidade
de controlo.
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Psicoticismo (Ps) – espectro psicótico que se estende desde a esquizofrenia leve
até à psicose mais grave.
Escala adicional - há 7 itens nesta prova que não pertencem a nenhuma das 9
dimensões. Do ponto de vista psicométrico poderiam ser eliminados, contudo, foram
incluídos, visto que possuem significância clínica. São indicadores da gravidade do
estado mental do sujeito, não constituindo uma dimensão sintomática específica.
Cotação
Os sintomas estão distribuídos em 10 dimensões sintomáticas, sendo que cada
um mede diferentes factores de psicopatologia. O valor de cada dimensão sintomática,
obtém-se dividindo a soma total dos valores assinalados pelo paciente, em cada item da
dimensão considerada, pelo número total de itens que a compõem. Uma pontuação final
de 2,5 indica a probabilidade de existência de patologia.
Questionário de Agressão de Bussy & Perry – BPAQ
O BPAQ (versão portuguesa de Vieira e Soeira – 2002) é um questionário que
avalia a agressividade em quatro medidas: agressão física (9 itens), agressão verbal (5
itens), raiva (3) e hostilidade (9), sendo o questionário constituído no total por 29 itens.
Pode

referir-se

a

avaliação

da

agressividade

em

três

domínios:

Instrumental/motora, emocional e cognitiva. A agressão física e a agressão verbal
representam a componente instrumental, que envolvem magoar ou infligir danos a
outrem. A raiva representa a componente emocional do comportamento, isto é, a
preparação para o comportamento agressivo. Por fim a hostilidade representa a
componente cognitiva do comportamento, que inclui pensamentos de maldade e
injustiça. A avaliação é realizada a partir de uma escala de Likert de 1 (nunca ou quase
nunca) a 5 (sempre ou quase sempre). Os scores mais elevados indicam o tipo de
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agressividade expressa (Sousa, Baúto, Rodrigues, Soeiro & Almeida, 2010 cit. Vieira &
Soeiro, 2002).
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6. Casos Clínicos
6.1. Caso Clínico A
Nome: Paulo (nome fictício)
Idade Cronológica: 31 anos
Escolaridade: 12º de escolaridade
Zona de Residência: Cartaxo
Profissão: Ex- militar da Força Área
Estado civil: Solteiro
1.

Motivo da consulta: Paulo foi encaminhado para a consulta de psicologia, por

recomendação da neuropsicóloga que o acompanha, por alterações de comportamento e
dificuldades de aceitação do seu estado de saúde actual, após o diagnóstico de
Traumatismo Crânio-encefálico (TCE) severo em consequência de um acidente de
viação, que ocorreu aproximadamente há dois anos.
2. Número de sessões: 19
Legenda

Masculino

Feminino

1 Divórcio
1 Relação assumida (longo prazo)

Figura 1. Genograma familiar

3. História pessoal
Paulo, de 31 anos, natural dos Açores, ex-militar da Força Aérea, actualmente
está de baixa médica, em consequência de um acidente de viação que originou um
Traumatismo Crânio-encefálico.
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Quanto aos pormenores relativos à sua vida pré-natal, parto e puerpério,
desenvolvimento infantil e adolescente, Paulo e seu cuidador referem não existirem
quaisquer valorizações significativas, merecedores de apreciação clínica, pelo que o
cuidador descreve o filho como tendo uma vida saudável e sem intercorrências. De tal
modo, que ao longo do seu percurso escolar, não evidenciou necessidades específicas,
nem comportamentos disruptivos.
Após a conclusão do ensino secundário, Paulo concorreu à Força Aérea. Para o
efeito deslocou-se para o continente, onde durante nove meses realizou a formação na
especialidade Polícia Aéreo, no CMTFA- Base da Ota. Posteriormente retornou aos
Açores, mais propriamente á Base das Lages, local seleccionado para exercício da
profissão. Durante seis anos exerceu funções de polícia aéreo, revelando-se um militar
exemplar e um colega de trabalho interactivo. Paralelamente estabeleceu um
relacionamento amoroso.
Paulo relata que teve uma vida boémia, frequentando sempre que podia festas:
“Sempre que havia festas na minha zona eu ia com os meus amigos e com ela (exnamorada) … bebíamos muito e divertia-me muito!”(sic). Nesta fase da sua vida
adquiriu independência, abandonando a casa dos pais e vivendo na base da força aérea.
Mais tarde decidiu viver em união de facto com a companheira, que igualmente exercia
a função de polícia aérea. Para o efeito alugou uma casa, onde coabitaram
aproximadamente dois anos. Findo este período, a companheira decidiu ser transferida
para Lisboa, deixando Paulo.
O término da relação levou Paulo a experienciar relações fugazes como forma de
compensação física, contudo expressa que “Depois dela não gostei de mais ninguém…
envolvia-me com outras mulheres, por atracção física”(sic).
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Com o fim do contrato de trabalho, Paulo, agora no desemprego, decide
concorrer novamente para a Força Aérea, inscrevendo-se no concurso para sargentos.
Todavia, numa madrugada de 2012 Paulo sofreu um acidente de viação, que
consequentemente originou um TCE grave. Deste modo, a inscrição no concurso ficou
sem efeito, não tendo Paulo conseguido realiza-la.
As consequências deste quadro clinico ainda hoje persistem, sendo expressas
mediante queixas mnésicas, alterações de humor e de comportamento, a par das
marcadas dificuldades na aceitação da actual condição física e cognitiva. Socialmente o
presente quadro clinico evidenciou e condicionou a sua capacidade de interacção intra e
intergrupal, levando-o a percepcionar e a concluir os efeitos da exclusão social e
familiar, bem como tem dificultado a reintegração profissional pelas actuais limitações
cognitivas.
Do processo de reabilitação física e cognitiva, mantém actualmente os
acompanhamentos em consulta de neuropsicologia, com a frequência de uma vez por
mês, em hidroterapia, com frequência semanal, e pontualmente em neurologia,
integrando a referidas especialidades o processo de reabilitação assegurado pela
companhia de seguros do responsável pelo acidente de viação. A consulta de psicologia
integra igualmente este processo, realizando-se semanalmente. A intervenção clinica
tem sido valorizada, e portanto continuada pela agravante do Paulo ser um paciente
residente nas Ilhas Continentais, local que não possui as valências anteriormente
descritas.
Desde o acidente e após a sua transferência para o Continente que Paulo mantém
a reabilitação deslocado da família, residindo apenas com a mãe na área geográfica do
Cartaxo, encontrando-se por isso ainda em baixa médica.
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Salientam-se ainda a frequência do Paulo nas aulas de música, onde desempenha
a função de terceiro clarinete, integrando deste modo a Filarmónica do Cartaxo, bem
como o trabalho social, integrando um projecto desenvolvido pela junta de freguesia da
sua área geográfica, onde desenvolve tarefas de jardinagem e de interacção com a
população geriátrica.
É objectivo do paciente a reintegração social e profissional mediante a conquista
da autonomia nas actividades de vida diária, na possibilidade de deslocação mediante a
utilização de um meio de transporte, a sua própria viatura e organização da vida pessoal.
O encaminhamento para a consulta de psicologia justificou-se pelo facto de
Paulo apresentar comportamentos de ideação suicida, agressividade física e verbal,
maioritariamente dirigida ao próprio, a par de pensamentos de desespero e de marcadas
expectativas negativas sobre o seu futuro.
4. História Familiar
Paulo é oriundo de uma família composta por um agregado de cinco elementos,
os pais e três irmãos, dois rapazes e uma rapariga, sendo Paulo o irmão mais velho. A
família é de origem humilde, onde todos trabalhavam para que não faltassem os
recursos primários em casa, porém existiam conflitos no seio familiar, devido às
discórdias conjugais, que culminaram no divórcio dos pais de Paulo.
O seu pai, com 55, é mestre-de-obras e coabita, actualmente, com uma
companheira. A mãe tem 52 anos e antes do acidente do filho desempenhava as funções
de ajudante de cozinha, num restaurante na Ilha Terceira. Actualmente ainda mantém a
baixa médica, para assistência à família, enquanto cuidadora de Paulo.
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Relacionamento com os pais
O paciente refere que o pai sempre foi muito autoritário e ausente, expressando
por isso dificuldades no relacionamento e gosto por esta figura parental. Relata ainda
que os conflitos conjugais e as relações extraconjugais, foram a razão das desavenças
dos filhos com o pai.
No que concerne ao relacionamento com a mãe, descreve-o como sendo muito
positivo, declarando: “Sempre fui muito ligado à minha mãe…sempre conversei muito
com ela”(sic). Anteriormente ao acidente a mãe trabalhava muito e quando presente em
casa era ligeiramente autoritária, apesar do paciente não conseguir caracterizar
pormenorizadamente este comportamento da mãe, uma vez que passava maior parte do
tempo nos recintos da Força Aérea. Todavia, o paciente refere que depois do acidente a
mãe tornou-se mais autoritária, limitando-o nas suas escolhas e na reconquista de
independência. Sente que a mesma o pressiona a realizar tarefas que não quer executar,
afirmando: “Faço o que ela quer, para ela não ficar triste e porque ela quer o melhor
para mim”(sic). Juntamente, considera que a mãe abandonou a sua vida para cuidar de
si, considerando deste modo, que a mãe perdeu a possibilidade de ser feliz: “ A minha
mãe foi burra, porque se tivesse ido atrás do homem por quem se apaixonou, não
perderia o contacto dele… agora não sabe nada dele, porque quis ficar comigo”(sic).
Relacionamento com os irmãos
Relativamente aos irmãos, a relação antes do acidente era harmoniosa e estável,
sendo que diversas vezes partilhavam o mesmo meio social. Actualmente a relação
alterou-se, os irmãos estabeleceram-se profissionalmente e não possuem tanto tempo
para socializarem. O facto do paciente estar fora da sua área de residência (Açores)
também contribui para o actual afastamento.
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Relacionamento com a família alargada (avós)
Os avós paternos já não estão vivos. Os avós maternos residem nos Estados
Unidos e a relação com o paciente sempre foi positiva. Antes do acidente já lá estavam,
contudo, têm estado em contacto com o paciente.
Meio Social
Antecedentemente ao acidente o paciente sempre foi sociável, tanto no trabalho
como nas suas actividades de lazer. Referiu que saía regularmente com os amigos,
frequentava discotecas e bares e muita das vezes ingeria álcool em demasia. Após o
acidente a sua vida social modificou-se, tanto os colegas de trabalho como os amigos
apenas o têm visitado pontualmente. À medida que foi recuperando deixou de
estabelecer contacto com os mesmos. Relativamente à ex-namorada, antes do acidente
haviam já terminado a relação, contudo, mantinham contacto regularmente. Após o
sucedido, esta deixou de estabelecer contacto regular, procurando-o, apenas em épocas
festivas. O paciente refere que prefere estar distante da mesma, pois ainda gosta dela e
não quer desiludir-se.
Actualmente refere que as pessoas com quem socializa são apenas a mãe e os
irmãos.
5. História Clínica
Desde o acidente de viação, que desencadeou um TCE grave, várias mudanças
foram ocorrendo na vida de Paulo, ao nível físico, cognitivo e emocional. Este acidente
de viação ocorreu nos Açores, área de ridência do paciente, no ano de 2012. Desse
acidente Paulo não foi considerado culpado, uma vez que era apenas ocupante da
viatura e não o condutor.
Do TCE resultou uma lesão axonal difusa, com hemorragia intracraniana,
apresentado concomitantemente perda da consciência, do tipo temporário, com a
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duração de aproximadamente dois meses. As lesões cerebrais eram generalizadas, mas
com predomínio das áreas corticosubcorticais frontotemporais bilaterais. Perante este
quadro clinico o Paulo recebeu os cuidados médicos de imediato. Realizou ainda uma
cirurgia de reconstrução facial, por apresentar traumatismo maxilofacial com perda total
do maxilar superior e inferior. Após a sua estabilização, permaneceu em coma e com
respiração assistida, mediante o suporte por ventilador. Como o quadro clinico não
apresentava evolução, foi transferido para o Continente, por forma a receber os cuidados
de saúde necessários e específicos às suas necessidades clinicas, uma vez que a sua área
de residência não possuía condições para o efeito. Após o coma, Paulo apresentava
hemiparesia direita, alteração do tónus muscular, desorientação mental e amnésia. Nesta
altura existiam ainda alterações ao nível da linguagem por disfuncionalidade dos
músculos orofaciais, os quais foram estimulados e passiveis de recuperação após seis
meses de evolução.
Mediante a intervenção diária realizada foi possível a recuperação física de
Paulo, tendo adquirido novamente a mobilidade física, com o incentivo da fisioterapia.
Paralelamente foi realizada uma intervenção farmacológica, para o tratamento de
estados de ansiedade, depressão ou outras perturbações emocionais (Mutabon).
Também foram desenvolvidas actividades para estimulação cognitiva, pelo serviço de
terapia ocupacional, com maior enfoque nas queixas mnésicas do paciente sobre factos
passados e actuais. Ressalva-se ainda a existência de um quadro de anomia, o qual ainda
persiste. As poucas recordações possíveis caracterizavam o período de vida onde
desempenhou funções de polícia aéreo, na Força Aérea. Capacidade que ainda mantém
e tem vindo a progredir ao longo deste dois anos de evolução. As restantes informações
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relatadas são baseadas em informações de terceiros, mas principalmente provenientes
das informações materna.
Importa também referir que actualmente apresenta hábitos de vida mais
saudáveis, no que refere à alimentação, tendo inclusive terminado o consumo de álcool
e hábitos tabágicos.
Em relação aos terrores nocturnos, o paciente refere que não apresenta
atribulações durante o sono, afirmando: “Eu não tenho sonhos desde que tive o
acidente… as minhas noites são brancas!”(sic). Todavia refere que a mãe declara que o
Paulo grita e fala durante a noite.
Actualmente, Paulo apresenta alterações ao nível da memória a curto e longo
termo e alterações de humor e de comportamento.
6. Exame do estado mental
Durante as consultas de psicologia o paciente teve uma atitude coadjuvante e
participativa, revelando orientação no tempo e no espaço.
Apresentou-se com roupas adequadas e à medida que as sessões iam decorrendo,
Paulo foi investindo cada vez mais na sua imagem, ou seja, passou a efectuar diferentes
cortes no cabelo e na barba. Manteve sempre o contacto ocular com os técnicos,
evidenciando expressão facial. Relativamente á capacidade de auto-análise, Paulo tem
uma visão realista de si mesmo, das suas dificuldades e das suas competências.
No que diz respeito, ao pensamento e ao discurso, apresentam-se
desorganizados, expressando, por vezes, confusão mental e ideias ruminantes.
Na descrição dos acontecimentos da sua história de vida, revelava desinibição
verbal, perseveração temática, agitação motora e instabilidade emocional. Ao longo das
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consultas, foi revelando momentos de grande frustração, pela dificuldade na evocação
dos acontecimentos vivenciados.
7. Resultados da avaliação psicológica
O Sr. Paulo foi submetido a um exame neuropsicológico para avaliação das suas
funções

nervosas

complexas,

em

consequência

de

alterações

cognitivas

e

comportamentais desencadeadas pelo TCE. Foram administradas provas específicas,
para maior detalhe do quadro clínico do paciente, nomeadamente: Labirintos de Porteus;
Atenção externa de Toulouse Piéron; Figura Complexa de Rey; Matrizes Progressivas
de Raven, Bateria de Exame Neuropsicológica do Adulto, SCL – 90 - R e o
Questionário de Agressão (ANEXO D).
Toulouse Piéron
Avalia: Atenção externa
Como se pode verificar no gráfico, a atentividade está ligeiramente mal
sustentada, denotando um processo de concentração e uma aprendizagem ligeiramente
irregulares, no entanto, progressiva. Paulo revela um adequado índice de dispersão, de
2,4% (média 5-15%) e um bom rendimento de trabalho (R.T.=158; média100-150).
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Figura 2. Atenção Externa Toulouse Piéron
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Labirintos de Porteus
Avalia: Funções Executivas
Função executiva comprometida, evidenciando dificuldade para definir e planear
as suas condutas face a objectivos práticos e/ou concretos de complexidade progressiva
(75QI/LP <80 - 110).
Figura Complexa de Rey
Avalia: Estruturação visuo-perceptiva
Estruturação visuo-perceptiva diminuída quanto à capacidade de análise,
sistematização e hierarquização dos dados visuo-espaciais, cotando-se no percentil 90
para a cópia e percentil <10 para a reprodução. É de salientar, que na etapa da
reprodução, a execução da figura foi realizada de forma mais lenta e a partir de um
esquema rudimentar, uma vez que o paciente desenhou uma casa.
Matrizes Progressivas de Raven
Avalia: Rendimento Intelectual
O Rendimento intelectual situa-se nos valores esperados para a sua faixa etária
(90<QI/RAVEN<110), indicando zona de inteligência normal corrente.
Bateria de Exame Neuropsicológico do Adulto
Avalia: lateralidade, plano mnésico verbal e visual, memória de trabalho,
cálculo mental e escrito, linguagem oral e escrita, praxias, gnosias, orientação pessoal,
temporal e espacial, capacidade de abstracção verbal e não-verbal, funções executivas e
capacidade critica.
- Lateralidade heterogénea definida funcionalmente à direita no plano manual e
pedal cruzada com auditiva e ocular à esquerda;
- Memória verbal imediata ajustada, evidenciando capacidade para a retenção e
evocação de dados auditivo-verbais a curto termo (9 para uma média de 10,4);
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- Memória verbal associativa apurando-se 1,5 desvio-padrão abaixo do valor
normativo, evidenciando dificuldades na evocação de palavras com conotação
semântica ou fonológica entre si (7 para uma média de 16,29);
- Memória verbal com interferência ligeiramente diminuída, revelando menor
potencial para a recordação do mesmo material a longo prazo (9/15 para uma média de
10/15);
- Memória visual adequada, evidenciando potencial para fixar e reproduzir
elementos visuo-espaciais simples e semi-complexos (10 para uma média de 12,11);
- Memória de dígitos ajustada, denotando capacidades para a programação e
reprogramação dos engramas digitais (9 para uma média de 10,57);
- Linguagem oral sem alterações no que se refere à nomeação e identificação de
objectos e à repetição de palavras, contudo, demonstra dificuldades na compreensão e
execução de ordens verbais complexas;
- Linguagem escrita ajustada no plano léxico e semântico, revelando maiores
dificuldades ao nível da ortografia. Denota um relativo controlo grafomotor;
- Cálculo mental e escrito revelando capacidades para operar com os
mecanismos aritméticas simples e semi-complexos;
- Praxias ideomotoras ajustadas bem como as praxias construtivas bi e
tridimensionais;
- Gnosias bem estruturadas no que se refere à autotopagnosia, à estereognosia e
à digitognosia;
- Revela adequada orientação pessoal, temporal e espacial;
- Revela ligeira perseveração verbal e marcada perseveração motora e
grafomotora;
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- Capacidade de abstracção verbal diminuída, contudo apresenta resultados
normativos na abstracção não-verbal do pensamento e na interpretação dos dados da
realidade;
- Funções executivas diminuídas, revelando dificuldades para formular conceitos
abstractos e em utilizar o feedback em resposta às alterações das contingências
ambientais, bem como dificuldades para definir e deliberar estratégias que lhe permitem
planear as suas condutas em função de objectivos de maior complexidade.
SCL-90-R
Avalia: Sintomatologia psicopatológica
Os resultados obtidos no SCL-90-R não revelam valor clínico significativo
indicador de psicopatologia visto que todas as dimensões da escala apresentam valores
inferiores a 2,5 (valor de corte).
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Figura 3. Perfil sintomatológico do SCL – 90-R

Com base numa análise qualitativa, verifica-se que na figura 3 o paciente
revelou valores mais elevados na dimensão de obsessão – compulsão (1,4) indicando
alguma dificuldade em resistir a determinados pensamentos e condutas indesejados. Na
dimensão de ideação paranóide (1,8), observa-se alguma tendência para desenvolver
condutas e pensamentos paranóides.
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Questionário da Agressividade
Avalia: Agressividade no plano físico e verbal, a raiva e a hostilidade.

3
2,5
2
Agressividade

1,5
1
0,5
0
Agressão Física Agressão Verbal

Raiva

Hostitlidade

Figura 4. Dimensões de agressividade.

Como se pode verificar na figura 4, a dimensão da agressividade verbal e da
hostilidade apresentam os valores mais elevados do gráfico, podendo-se concluir que o
tipo de agressividade geralmente expresso pelo paciente é a agressividade verbal (2,6) e
também são evidentes características hostis (2,2) no seu comportamento.
Avaliação multiaxial
Para análise detalhada e ajustada do presente caso, recorreu-se ao sistema
multiaxial DSM – IV –TR (APA, 2002).
Desta forma, a tabela seguinte apresenta o diagnóstico multiaxial referente ao
estudo de caso acima descrito:
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Tabela 2. Diagnóstico multiaxial

Eixo I:

Sem diagnóstico

Eixo II:

Sem diagnóstico

Eixo III:

Traumatismo Crânio – encefálico

Eixo IV:

Problemas ocupacionais – dificuldades no regresso à vida activa

Eixo V:

AGF= [51 – 60] (actual)

6.1.1. Discussão do caso
Com base na observação, recolha de dados anamnésicos e sessões psicológicas
são claras no Paulo, as consequências cognitivas, psicológicas e sociais provocadas pelo
Traumatismo crânio-encefálico, que afectou as áreas cerebrais frontotemporais
bilaterais. Desta forma ao nível cognitivo o paciente revela actualmente um rendimento
intelectual

que

se

situa

nos

valores

esperados

para

a

sua

faixa

etária

(90<QI/RAVEN<110), no entanto, observam-se alterações instrumentais significativas
na memoria verbal associativa, na memória verbal com interferência, nas funções
executivas, na estruturação visuo-perceptiva, na capacidade de abstracção verbal, bem
como na compreensão e execução de ordens verbais complexas. Denota também
perseveração verbal, motora e grafomotora, a par de ligeiras alterações no plano
ortográfico.

Elizângela Mara Pinto da Silva

104

A intervenção psicológica na criança e no adulto

Para Vakil (2005), Bennet e Raymond (2008), nos sujeitos com TCE as funções
executivas apresentam-se modificadas, devido às alterações cerebrais, de tal modo, que
expressam dificuldade no planeamento e na organização de tarefas. Referem ainda a
existência de dificuldades mnésicas, que correspondem as principais queixas destes
pacientes. Nas sessões Paulo manifestava dificuldades no relato de acontecimentos em
discurso directo, excepcionalmente, as memórias mais presentes estavam relacionadas
com o período que desempenhou a função de polícia aéreo, visto que foi uma fase da
sua vida de concretização de objectivos profissionais e partilha de experiências
positivas. É de salientar, que o paciente é moroso na planificação e execução das
tarefas.
O cuidador relata que, anteriormente ao acidente o paciente era tímido e inibido
verbalmente. Após o acidente este encontra-se desinibido, facto corroborado por um dos
seus colegas da força aérea, na visita realizada à Base da Ota. Estas alterações são
consequência da lesão frontotemporal bilateral causada pelo TCE.
De acordo com Siqueira (2005), as áreas cerebrais mais afectadas após TCE são
os lobos frontais e os lobos temporais, de tal modo que as dificuldades analisadas nestas
vítimas estão relacionadas com funções desempenhadas pelas respectivas áreas, ou seja,
memória, funções executivas e comportamento (Mecca, 2012).
Cabe ressaltar, que com base no sistema multiaxial (DSM- IV – TR), Paulo não
preenche critérios que o enquadrem em determinada perturbação clínica e/ou
perturbação da personalidade. No entanto, pode-se verificar que o traumatismo crânioencefálico para além das consequências cognitivas especificadas causou ao paciente
instabilidade emocional, impulsividade, agressão verbal e física, principalmente dirigida
ao próprio, a par da agitação motora e de pensamentos por vezes descontextualizados e
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de ideação paranóide (situações que são observadas em discurso directo e nas suas
actividades de vida diária). Face aos pensamentos distorcidos e paranóides, surgem
devido ao processo de consciencialização do antes e pós acidente.
Segundo Bennet e Raymond (2008), a ansiedade, agitação, irritação, raiva,
paranóia, impulsividade, pouca tolerância à frustração, instabilidade emocional,
depressão e apatia correspondem às consequências emocionais do TCE.
Durante as sessões também foi perceptível a revolta, face o seu estado de
dependência. Anteriormente ao acidente, Paulo era já independente financeiramente,
não dependo de outrem na realização das suas tarefas do quotidiano. Actualmente, com
o acidente de viação, para além de estar deslocado da sua área de residência, encontra-se
dependente da mãe. Inadaptado com a situação actual, não descorando que a presença
da mãe é fundamental para a sua recuperação, a mesma limita-o nas suas escolhas e na
retomada da sua independência, devido à necessidade de protecção dirigida ao Paulo. É
evidente o papel activo e colaborante da mãe no processo de recuperação do filho, de tal
modo que a mesma optou por cuidar a tempo inteiro de Paulo, abdicando do seu
trabalho e questões da sua vida pessoal. Sendo a mãe o membro da família mais
presente, desde o início do processo de reabilitação do filho, tem presenciado as crises
de agressividade de Paulo, afectando-a emocionalmente.
Segundo o estudo, desenvolvido no Ambulatório de Trauma de Crânio do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP), indicou que a maioria dos cuidadores das vítimas com TCE experienciou
alterações negativas nas suas vidas, devido ao tempo despendido nos cuidados das
mesmas, abdicando dos seus trabalhos remunerados, originando desta forma,
consequências económicas desfavoráveis. A família das vítimas com TCE, podem
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passar por crises, que oscilam desde frustração a sentimentos de impotência, podendo
estas sofrer tanto quanto, ou mais do que as respectivas vítimas (Serna & Sousa, 2006).
Apesar das consequências emocionais que a mãe do paciente tem apresentado,
não a limita na procura dos melhores recursos para a recuperação do filho, motivando-o
para não desistir de todo o processo de recuperação. De acordo com Moyer (2014), o
desenvolvimento de habilidades do cuidador é um benefício para o tratamento dos
pacientes com danos cerebrais, apesar da subcarga que os cuidadores vivenciam e que
podem resultar em depressão.
Importa também referir, que o quadro clínico do paciente e a deslocação da sua
aérea de residência condicionou o seu funcionamento familiar, social e ocupacional.
Antes do acidente os irmãos estavam muito presentes na vida de Paulo, de tal modo que
partilhavam o mesmo meio social. Actualmente, o contacto é reduzido e estabelecido
por telefone, excepto quando Paulo se desloca aos Açores em férias.
O pai antes e pós acidente, sempre foi ausente, de tal modo que Paulo não
desenvolve esta temática em sessão. O seu meio social actualmente está diminuído,
sendo que adquiriu um estilo de vida diferente do que apresentava anteriormente, como
por exemplo, as saídas nocturnas com os amigos. Actualmente, não tem um grupo de
amigos com quem interage, sendo que maioritariamente convive com a mãe e alguns
vizinhos do bairro onde reside, por intermédio da mãe. Justificando deste modo, a
necessidade de recuperar a sua vida social e estabelecer novas relações sociais. Face às
relações íntimas, foi marcado por um desgosto amoroso, no qual o paciente sempre deu
mais do que aquilo que recebia, de tal modo que tem percepcionado as consequências
dessa postura que adoptou, na respectiva relação. Desta forma, expressa a dificuldade
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em investir numa nova relação amorosa. É perceptível que estes factores têm
contribuído também, para instabilidade emocional de Paulo.
De acordo com as autoras Sousa e Koizumi (1996), o principal objectivo na
recuperação das vítimas de TCE é o retorno à vida social, como o regresso ao trabalho,
à escola ou dar continuidade de tarefas domésticas e de lazer, no sentido de colmatar as
necessidades económicas e melhorar a auto-estima das vítimas.
No que diz respeito a reintegração socioprofissional, corresponde a uma das
dificuldades dos sujeitos que sofrem de TCE. Segundo Ryan et al. (1992) as alterações
da memória verbal, da linguagem e a depressão foram considerados como as principais
barreiras no processo de integração profissional do sujeito com TCE (Rocha, 2012).
Paulo expressa a necessidade de voltar a conduzir e retornar à vida profissional,
porém, as sequelas do TCE não permitem que o mesmo concretize um dos seus
objectivos manifestados antes do acidente, ou seja, concorrer a um cargo superior na
força aérea. Em sessão ainda reflecte esse desejo, contudo, tem consciência de que o seu
estado actual não lhe permite exercer determinado cargo, de tal modo que apresenta-se
disponível para exercer uma outra profissão, que lhe possibilite adquirir a sua
independência.
Contudo, as alterações cognitivas, os estigmas sociais acerca das consequências
do TCE e as ideias distorcidas acerca do paciente, visto que a partir do relato do
paciente e da mãe algumas pessoas percepcionam Paulo como “deficiente”, têm
limitado a sua inclusão na sociedade, apesar das várias tentativas de trabalho não
remunerado (voluntariado).
Braverman, Spector Warden e et al. (1999) referem, que a reintegração
profissional é fundamental para o processo de reabilitação destes indivíduos, visto que
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possibilita o desenvolvimento das capacidades sociais e cognitivas, isto é, o
desenvolvimento das funções executivas e da resolução de problemas num determinado
contexto, promovendo a aprendizagem e autonomia.
Para concluir, Paulo em sessão tem expresso o gosto pela escrita, de tal modo
que tem desenvolvido poemas que manifestam os seus objectivos e frustrações
(ANEXO B):
“Eu ando a tentar ter uma vida bela,
Mas não sei quando ela vai aparecer”.
“O que fazer para ser feliz,
Isso não sei, se será uma grande coisa,
Ou uma pequena”.
“Será que existe um lugar tão belo
Que possa mudar tudo o que eu quero”.
6.1.2.Considerações finais
Com base nas necessidades cognitivas, emocionais e sociais, deu-se início ao
acompanhamento psicológico, que incidiu no restabelecimento emocional do paciente,
para uma adaptação satisfatória ao seu estado actual. Tendo em conta que as
dificuldades mnésicas afectavam o bem-estar de Paulo e a reintegração socioprofissional, em algumas sessões foram estimuladas as suas capacidades mnésicas,
através da transcrição das suas actividades diárias em papel, bem como a escrita
criativa.
A recorrência à Terapia Cognitivo-Comportamental foi importante para a
restruturação emocional, cognitiva e mudança de comportamentos disfuncionais, sendo
que

durante

as

sessões
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irrealistas/distorcidos, racionalização de sentimentos, estimulando o paciente na
descentralização da problemática e na criação de novos pontos de vistas acerca da
situação.
Durante esta intervenção houve a oportunidade de proporcionar ao paciente a
exposição a um contexto anteriormente experienciado de forma positiva, ou seja, a
visita ao Centro de Formação Militar e Técnico da Força Aérea (Base da Ota), no
sentido de desenvolver competências sociais e reintegrar o paciente profissionalmente.
A actuação enquanto psicólogo centrou-se na escuta activa, no estabelecimento
de uma relação terapêutica de empatia, confiança e total disponibilidade às necessidades
individuais do paciente, não ultrapassando a fronteira da relação profissional.
Dar-se-á continuidade ao acompanhamento psicológico para a diminuição da
instabilidade emocional, promoção dos factores emocionais e para um adequado
ajustamento socio-afectivo do paciente. Face ao processo de reintegração profissional
desenvolvido ao longo do estágio, este ainda aguarda início, por motivos burocráticos
associados a entidade receptora.
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6.2.Caso Clínico B
Nome: Francisco (nome fictício)
Idade Cronológica: 11 anos
Escolaridade: 5º ano de escolaridade
Zona de Residência: Alenquer
Profissão: Estudante
Agregado familiar: Tios (paternos), irmã e primos

1. Motivo da consulta: Criança com instabilidade emocional, marcadas alterações de
comportamento e dificuldades de aprendizagem.
2. Número de sessões: 15

Legenda
Cohabitação legal

Cohabitação legal
1975
39

1971

1977

43

37

Separação de Facto

Separação de Facto

1991

1996

2002

2006

23

18

12

8

2003

2001

2006

1994

1993

11

13

8

20

21

Francisco

2010

2011

4

3

Figura 5. Genograma familiar

3. História Pessoal
Francisco nasceu de parto eutócico, de uma gravidez de termo sem
intercorrências, contudo, a sua mãe realizou anteriormente, de forma continuada,
interrupções voluntárias da gravidez.
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Relativamente ao seu desenvolvimento infantil, este foi influenciado por défices
na estimulação cognitiva e alimentar, por dificuldades económicas do agregado familiar.
Os pais revelaram limitações no desempenho das funções parentais, nomeadamente, nos
cuidados de higiene, segurança e alimentação.
O Francisco foi inserido no Jardim-de-infância aos três anos de idade, no
entanto, quando estava em casa, era deixado ao cuidado dos avós paternos e
frequentemente com os irmãos, sem tutoria.
Devido às lacunas parentais e aos conflitos conjugais, que variavam entre a
agressão física e verbal, maioritariamente vindos do pai, devido ao ciúme patológico, o
Francisco e os irmãos foram institucionalizados em 2008, sob decisão do tribunal de
menores, mediante a actuação da Comissão e Protecção de Crianças e Jovens.
Durante o período de institucionalização Francisco referiu que era agredido
física e verbalmente, por alguns colegas do orfanato, indicado: “Foi horrível, não quero
lá voltar e nem gosto de pensar nisso”(sic).
Em 2009, Francisco e os irmãos recebem a notícia, pelos técnicos da instituição,
que a mãe havia falecido. Segundo, as evidências judiciais e com base no relato da mãe
e familiares da mesma, o responsável pelo crime foi o pai do Francisco. No dia do
acontecimento, a mãe encontrou-se com o pai, tendo este sido responsável pelo seu
homicídio. Debilitada fisicamente, a mãe foi ainda capaz de conduzir até aos bombeiros,
indicando que o responsável pelo ocorrido tinha sido o pai de Francisco, no entanto,
acabou por falecer no hospital. O pai do Francisco foi julgado como culpado, tendo sido
aplicada uma pena de 19 anos de reclusão.
Após o falecimento da mãe e dois anos de institucionalização, por decisão da
Segurança social e pela disponibilidade evidenciada pelas três tias paternas, o Francisco
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e seus irmãos foram separados, passando a residir cada um deles com uma das tias.
Ressalva-se que os irmãos residiram geograficamente próximos, contudo pouco
contacto foi estabelecido entre eles durante pelo menos seis meses. Durante este
período, os mesmos foram obrigados a realizar trabalhos domésticos exigentes, sofriam
de maus-tratos físicos e verbais e diminuído apoio pedagógico em casa. Por iniciativa
da tia do Francisco, após seis meses, houve a tentativa de o devolver à instituição de
acolhimento, para adopção. Esta vontade foi consciente e com a autorização do pai,
contudo, este facto não foi concretizado pela vontade de um dos tios paternos, em
querer adoptar o Francisco. Assim ficou ao cuidado deste tio e da sua esposa, cunhada
do pai de Francisco, que voluntariamente se disponibilizaram para ficar com o
Francisco. Passados seis meses a referida história ocorreu com a irmã de Francisco,
tendo ela também sido adoptada por estes tios. O irmão mais novo ficou ao cuidado de
outra tia paterna, porém, actualmente, também ele irá ser novamente institucionalizado,
por decisão da própria e com o conhecimento e autorização paterna.
Tendo em conta estas problemáticas, ou seja, a instabilidade emocional gerada
pelos conflitos entres os pais, a institucionalização, o falecimento da mãe e
destruturação da fratria, o Francisco tem expresso alterações de humor e de
comportamento, a par de dificuldades de aprendizagem, as quais são evidentes desde a
sua entrada no jardim-de-infância até ao presente ano lectivo, e que consequentemente
originou a sua inserção no regime especial de educação, encontrando-se ao abrigo do
DL3/2008, de 7 de Janeiro, integrando um plano curricular para alunos com
necessidades educativas especiais.
Há quatro anos que o Francisco está integrado numa família numerosa,
constituída por onze elementos. Os tios paternos, sendo os actuais cuidadores, são
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cooperativos, interactivos e disponíveis para o restabelecimento emocional e
educacional do paciente. Contudo, a tia expôs, que após o Francisco estar ao seu
cuidado observou, constantes alterações de humor e de comportamento, que eram
expressas através de gritos e da destruição de objectos, que perduraram durante três
anos com grande frequência, afirmando: “O Francisco chegou a partir a minha
televisão… eu tive que tomar medicamentos para poder aguentar isto tudo… ele gritava
sem parar e durante o dia todo”(sic). Estas manifestações geraram conflitos familiares,
devido à dificuldade na gestão do comportamento do paciente, tendo a tia decidido
recorrer às consultas de psicologia. É de salientar que o paciente é seguido em consulta
de psicologia desde 2011.
Actualmente, as alterações de humor prevalecem, no entanto, as alterações
comportamentais recorrentes à destruição de objectos, diminuíram. As dificuldades de
aprendizagem são evidentes e segundo a tia, o paciente tem transitado de ano lectivo
com grandes dificuldades, sendo que “Este ano lectivo o Francisco voltou a passar,
porque as professoras têm pena da história dele e põe-no ao colo… agora passou para o
6º ano e não devia, porque não se esforça”(sic).
A actividade que desperta interesse ao paciente é o futebol. Contudo, as
dificuldades económicas não permitem que o mesmo realize o seu desejo, que é entrar
numa equipa de futebol da sua região. A tia refere que a entrada no futebol iria
contribuir para amenizar a instabilidade emocional do paciente.
4. História familiar
Francisco integrava um agregado familiar constituído por cinco elementos, pai,
mãe e dois irmãos. Anteriormente a este relacionamento, a mãe de Francisco já tinha
estabelecido um outro relacionamento, do qual resultaram dois filhos, que sempre
estiveram ao cuidado do pai.
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A condição económica dos pais do paciente era precária, de modo que os
recursos primários eram diminutos. O pai, actualmente tem 37 anos, precedentemente à
reclusão, exercia a profissão de padeiro em horário nocturno (das 24h às 8h). A mãe
com 30 anos era trabalhadora estudante e exercia a profissão de doméstica.
Relacionamento com os pais
A mãe sempre foi colaborante e consciente das necessidades educativas e
clínicas do filho, contudo não as considerava prioritárias na sua vida, dando primazia ao
seu percurso escolar, com o objectivo no ingresso ao ensino superior. Sempre se
destacou intelectualmente, pertencendo ao quadro de mérito da escola que frequentava.
A figura materna é descrita como securizante e algo protectora, no entanto, sãolhe reconhecidos defeitos graves de comportamento com os filhos, nomeadamente,
castigos recorrentes, gritos constantes, agressão física e ausência de tutoria no período
nocturno, deixando os filhos em casa sozinhos, para frequência escolar ou lazer.
Relativamente à figura paterna, o Francisco revelava medos e receios na relação
estabelecida, pelo facto deste ser agressivo com a mãe e com os filhos e ausente de
cuidados. Francisco presenciou vários conflitos, desde violência verbal a física. O pai
agredia constantemente a mãe, manifestando frequentes ameaças de morte. Segundo, o
relato do paciente, numa das brigas, o pai fracturou o nariz da mãe “ O pai quando se
chateava com a mãe ficava muito nervoso e um dia quando a mãe estava a dormir, o pai
deu um murro na mãe e partiu-lhe o nariz”(sic).
Após o falecimento da mãe, o relacionamento com o pai, foi reestabelecido
apenas a partir das visitas à prisão e dos telefonemas realizados pelo pai ao filho, em
numero reduzido e de breves minutos, não possibilitando qualquer hipótese de diálogo
pormenorizado.
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O paciente apresenta pensamentos recorrentes e desorganizados, tentando
encontrar o culpado pela morte da mãe, contudo, manifesta a possibilidade do pai ter
sido o culpado. Esta confusão mental e dificuldade de aceitação da realidade tem vindo
a deteriorar as poucas expectativas que o paciente tem em relação ao pai. Aquando a sua
visita à prisão Francisco confronta-o com o sucedido, verificando que o mesmo
manipula, afirmando de que não é o culpado, tentando persuadir o Francisco com bens
materiais e com a promessa de uma vida melhor, com a presença activa do mesmo, na
vida dos filhos. O paciente manifesta descrença e medos recorrentes face ao pai, visto
que teme que o mesmo saia da prisão e coloque a sua vida, a dos irmãos e a dos tios em
risco.
Relacionamento com os irmãos
O Francisco tem quatro irmãos, contudo, nunca estabeleceu laços afectivos com
os dois irmãos mais velhos, do relacionamento anterior da mãe.
A irmã, com quem vive, manifesta afectividade e apego, porém são expressos
alguns conflitos relacionais.
Relativamente ao irmão mais novo, são evidentes, receios e medos face a
possibilidade

deste

regressar

ao

orfanato,

desencadeando

pensamentos

e

comportamentos de protecção sobre ele. Expressa ainda revolta pelo facto do irmão
estar a passar por tudo outra vez e de não ter ninguém que o possa ajudar, bem como
existe a possibilidade deste ser adoptado por uma nova família, podendo ir residir
distante do Francisco, desfazendo-se de vez os laços afectivos e familiares.
Relacionamento com a família alargada
Face a família materna, o paciente não estabelece contacto com nenhum
membro. No que diz respeito à família paterna, ressaltou a falta da avó, que era muito
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presente, quando ainda em vida, afirmando: “Se não fosse ela a estar connosco,
estávamos muito sozinhos, porque a mãe nunca tinha tempo”(sic).
No que concerne à nova constelação familiar, a relação entre os elementos é
comunicativa, cooperante e afectiva por parte da família, sendo que o Francisco interage
com todos os elementos. Contudo, o paciente revela dificuldades em cumprir regras,
expondo comportamentos agressivos e necessidade de afectos.
Meio Social:
O meio social do Francisco inclui apenas os primos, com quem coabita, onde
desenvolvem actividades tanto familiares como lúdicas. A área onde residem é isolada,
não facilitando o contacto com outras pessoas. É de salientar, que o membro ao qual o
paciente está mais próximo é o primo que pediu aos pais, que o adoptassem.
Durante as actividades que realiza com os primos, tende a adoptar uma postura
de comando, porém quando não é correspondido, torna-se conflituoso e agressivo.
Na escola é sociável, porém com alguns conflitos entre os colegas.
5. História Clínica
De acordo com as informações recolhidas com a tia, não há evidências de
internamentos, porém as dificuldades económicas parentais, não proporcionaram
cuidados adequados ao nível da alimentação e da higiene.
Existem registos clínicos de seguimento em consulta de Pedopsiquiatria, no
entanto, Francisco nunca foi medicado.
As intercorrências presentes na vida do paciente foram desencadeadas pelos
conflitos parentais, falecimento da mãe, institucionalização do Francisco e dos irmãos,
destruturação da fratria e da reclusão do pai. Estes factores desencadearam no paciente,
frequentes alterações de humor, que oscilavam entre a apatia e a euforia, agressividade
física dirigida ao próprio e aos objectos circundantes, impulsividade, medos, terrores
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nocturnos que antecedem de insónia, agitação motora e choro frequente. A tia refere: “O
Francisco quando chegou à minha casa, parecia um bicho, tinha medo de tudo, quando
ouvia um baralho escondia-se debaixo da cama e não saía de lá”(sic).
Segundo a tia, quando o paciente está triste fica com o apetite reduzido,
afirmando: “Quando o Francisco não come pão, já sei que ele não está bem”(sic). Ainda
referiu que o paciente chucha o dedo, de tal modo que desenvolveu uma protuberância
no dedo polegar que concretiza o acto”.
6. Exame do Estado Mental
Ao longo das sessões, o Francisco esteve orientado no espaço e no tempo. Foi
cooperante, embora revelasse comportamentos de manipulação, respondendo conteúdos
socialmente desejados. Salienta-se ainda a influencia da actual família, desvalorizando a
necessidade de abordagem á temática da morte da mãe, dificultando assim a exposição
do paciente sobre as suas inquietudes.
Revelou também dificuldades na manutenção do contacto ocular e apresentou
um semblante triste na maioria das sessões. O discurso e o pensamento eram, por vezes,
desorganizados e ruminantes.
7. Resultados da avaliação psicológica
Francisco foi submetido a um exame psicológico com objectivo de serem
avaliadas de forma detalhada, as consequências afectivas, cognitivas e familiares,
causadas pelos acontecimentos de vida traumáticos do paciente.
As provas aplicadas para análise da dinâmica cognitiva, foram as seguintes:
Prova da Atenção Externa de Toulouse Piéron; Labirintos de Porteus; Figura complexa
de Rey e WISC-III-R. Para análise da dinâmica afectiva e familiar recorreu-se a prova
do Desenho da Família e ao Inventário de Depressão infantil (CDI) (ANEXO E).
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Toulouse Piéron
Avalia: Atenção externa
No gráfico pode-se verificar que a atentividade está mal sustentada, denotando
um processo de concentração e uma aprendizagem irregulares, contudo ligeiramente
progressiva. O Francisco revela um adequado índice de dispersão, de 1,7% (média 515%), embora com um rendimento de trabalho lentificado (R.T.=75; média 100-150);
14
12
10
8
Aprendizagem
6

Rendimento de Trabalho

4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 6. Atenção Externa Toulouse Piéron

Labirintos de Porteus
Avalia: Funções Executivas
Os resultados evidenciam dificuldades para definir e delinear as suas condutas
face a objectivos práticos e/ou concretos, de complexidade progressiva (75; QI <80 110).
Figura Complexa de Rey
Avalia: Estruturação visuo-perceptiva
Estruturação visuo-perceptiva diminuída, demonstrando dificuldade para
analisar e hierarquizar correctamente dados visuo-espaciais simples e semi-complexos,
cotando-se no Percentil 10 para a cópia e Percentil <10 para a reprodução mnésica com
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interferência. Deste modo, tanto a capacidade visuo-perceptiva como a memória visual
se encontram disfuncionais.
Escala de Inteligência de Wechsler para crianças (WISC – III )
Avalia: Inteligência
Tabela 3. Resultados da Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças – terceira Edição.

Resultado

QI/Índice

Percentil

90% Intervalo
de Confiança

Verbal

36

80

9

75 – 88

Realização

21

62

0,6

59 – 74

Escala

57

65

1

62 – 76

CV

28

80

9

75 – 80

OP

16

62

0,6

59 – 75

VP

10

71

3

68 – 86

Completa

A tabela 3 evidencia que o quociente de inteligência (QI) da escala completa é
de 65, indicando que o paciente apresenta capacidades cognitivas abaixo dos valores
esperados para a sua faixa etária.
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Figura 7. Perfil de Resultados padronizados

No que diz respeito ao QI Verbal os resultados do paciente encontram-se
situados abaixo da média, indicando dificuldades ao nível da compreensão verbal,
processamento da linguagem, raciocínio, atenção, aprendizagem verbal, bem como da
memória. Desta forma, pode-se concluir que o paciente tem dificuldades a nível oral,
auditivo e dificuldades em expressar ideias através de palavras.
Face ao QI de Realização observam-se resultados ainda mais baixos e
indicadores de dificuldades ao nível da capacidade de processamento visual,
planeamento, aprendizagem não-verbal e dificuldades em pensar em estímulos visuais
com rapidez e velocidade. De modo geral, o paciente expressa dificuldades ao nível
visuo-motor.
Como se pode constatar, o QI verbal é superior ao QI de Realização, podendo
sugerir a presença de um atraso psico-motor manifestado nos sub-testes de realização, o
que sugere um quadro depressivo, com tendência mais para a introspecção do que para
acção, sendo que a criança não se apresenta motivada para dispor da energia necessária
à realização das tarefas.
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Desenho da Família
Avalia: O estado afectivo da criança, a estruturação da personalidade, a vivência
do contexto familiar e as relações familiares.
Desenho da Família Real - Ao realizar o desenho o paciente indicou que a
família estava passear e optou por não utilizar cores.
No desenho observa-se que o paciente desenvolveu a tarefa de forma
espontânea. Ocupou de forma parcial a folha, onde os elementos se encontravam
situados ligeiramente na zona inferior, indicador de ausência de fantasia ou cansaço. O
traço do desenho é fraco, demonstrando fragilidade e timidez.
Face à estrutura formal das figuras, o paciente revela um conceito definido da
figura humana e representa o número de elementos essenciais ao objecto representado.
Ressalva-se que a família real é numerosa, sendo constituída por 11 elementos.
Os detalhes do desenho são muito pobres, excepcionalmente investiu com algum
rigor gráfico na figura da irmã, onde referiu que a mesma gosta de calções e de padrão
camuflado, representando desta forma sentimentos mais fortes do sujeito face a este
elemento.
Relativamente às proporções do desenho, as personagens desenhadas em menor
dimensão, relacionam-se aos membros mais novos da família. No plano mais elevado,
desenhou os tios e um dos primos, especificando, que apenas a tia e o tio detêm o papel
de autoridade e que este primo possui importância pelo facto de ter pedido aos pais para
irem adoptar o Francisco, tirando-o definitivamente do orfanato.
Relativamente ao núcleo familiar, não existe interacção entre os elementos do
desenho, possivelmente pela presença de um elevado número de personagens.
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Família Imaginária - Ao contrário do desenho da família real, o paciente
desenhou uma casa, apenas incluindo o próprio e a mãe (falecida), indicador de fixação
face a figura materna.
O traço do desenho foi leve, assinalando igualmente fragilidade e timidez.
Relativamente ao nível de estruturação, verificou-se a presença de linhas rectas e
ângulos, indicando rigidez, racionalidade e repressão de emoções. O desenho foi
realizado na zona central da folha, manifestando afectos e sensibilidade.
É de salientar que o paciente apagou detalhes do desenho, que poderá estar
relacionado com conflitos emocionais. A supressão dos elementos da família reflectem
sentimentos de angústia e dificuldade na aceitação da realidade, perda da mãe e
destruição e desintegração da fratria. Ao longo do desenhou referiu, que queria estar
sozinho com a mãe, para poder alertá-la do futuro, isto é, o seu falecimento.
A distância entre as duas figuras do desenho reflecte algum grau de falta de
comunicação.
CDI – Inventário da Depressão
Avalia: Sintomas afectivos, cognitivos, somáticos e de conduta.
Tendo em conta o somatório total da prova, o Francisco apresentou 29 pontos,
representando um valor significativo e indicativo de perturbação de humor (ponto de
corte - 17). Nos itens que indicam sentimentos de tristeza, medo, ideação suicida,
dificuldades de aprendizagem, dificuldades no sono e somatizações os resultados foram
elevados (2 pontos).
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Avaliação Multiaxial
Com base no DSM –IV – TR a tabela seguinte apresenta o diagnóstico
multiaxial referente ao estudo de caso acima descrito:
Tabela 4. Diagnóstico multiaxial

Eixo I:

300.4

Perturbação Distímica [F34.1]

Eixo II:

Nenhum

Eixo III:

Nenhum

Eixo IV:
Eixo V:

-

Problemas com o grupo de apoio primário – morte da mãe

AGF = [41 -50] (no momento da admissão)
AGF = [51 -60] (actual)

6.2.1. Discussão do caso
Tendo presente a observação, a recolha de dados anamnésicos, as provas
aplicadas e o desenrolar das sessões, conclui-se que o Francisco enquadra-se no
diagnóstico de Perturbação de humor, mais especificamente, Perturbação Dístimica de
início precoce, visto que o paciente preenche os seguintes critérios desta perturbação:
Humor irritável durante maior parte do dia, em pelo menos 1 ano. Apetite diminuído,
insónia, dificuldades de concentração e sentimentos de falta de esperança. Estes
sintomas têm causado deterioramento no funcionamento social e ocupacional. Acrescese ainda que esta perturbação não é melhor explicada pela perturbação Depressiva
major, por Perturbações Psicóticas crónicas, pela Perturbação do Humor Secundária a
Um Estado Físico Geral, nem pela Perturbação do Humor Induzida por Substâncias
(APA, 2002).
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O estado clínico do paciente tem demonstrado cronicidade, devido a extensão de
três anos com a sintomatologia referenciada anteriormente. Cabe ressaltar que durante a
intervenção psicológica o paciente foi apresentando estes sintomas com menor
intensidade, visto que o paciente tem encontrado mecanismos de adaptabilidade para o
seu estado actual.
Na análise do presente caso clínico constaram-se lacunas na infância de
Francisco, sendo um dos factores desencadeadores da instabilidade emocional, os
conflitos entres os pais, aquando o paciente estava ao cuidado dos mesmos. O paciente
frequentemente presenciou várias discussões, entre os pais, que evoluíam para agressão
física, desencadeadas pelo pai, evidenciando sentimentos de insegurança, desamparo e
carências afectivas.
A família é o primeiro grupo destinado fundamentalmente ao cuidado da vida,
pois é nesse grupo que o relacionamento entre pais e filhos admitirá ou não uma boa
formação de identidade e auto-estima. Deste modo a família é vista como o sistema que
tem mais impacto no desenvolvimento da criança (Minuchin, Colapinto, Minuchin,
1999; Colnago, 1991; Szymanski, 2004, cited in Silva, Nunes, Betti & Rios, 2008).
Dificuldades nas relações entre os membros da família desencadeiam uma atmosfera
insatisfatória para a criança (Barbosa & Lucena, 1995).
As ausências da mãe, deixando Francisco e os seus irmãos ao cuidado da família
alargada e de educadores infantis, não possibilitaram ao paciente o desenvolvimento de
uma relação íntima, calorosa e contínua com progenitora, originando comportamentos
de procura inerentes a necessidade de vinculação. No que diz respeito à figura paterna,
para além das ausências era evidente ciúme patológico direccionado à mãe de Francisco
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e comportamentos agressivos, que geraram sentimentos de medo e de desprotecção
dirigidos à figura paterna.
Uma relação parental disfuncional, onde os pais não conseguem satisfazer as
necessidades afectivas e de protecção da criança ou mesmo presença de psicopatologia
nos pais são factores desencadeadores de sintomas depressivos (Cruvinel &
Boruchovitch, 2009).
Com a institucionalização de Francisco e dos irmãos, o falecimento da mãe, a
destruturação da fratria e a reclusão da figura paterna por ser o responsável pela morte
da mãe do paciente, acentuaram a instabilidade emocional de Francisco, levando ao
desenvolvimento deste quadro clínico.
Cabe referir, que com o falecimento da mãe, Francisco tem apresentado
dificuldades em aceitar a realidade. Revela desconforto com esta separação e
necessidade de reencontro com a progenitora. O falecimento da avó paterna também
acentuou sentimentos de desprotecção, visto que o paciente ficou diversas vezes ao
cuidado da mesma, desenvolvendo uma densa ligação afectiva. Numa perspéctica
psicanalista Coimbra de Matos refere que a melhor forma de compreender a Depressão
teria sido referenciada na carta de Freud Abraham, em que afirma “depressão é a
persistência do investimento inconsciente na representação do objecto” (Matos, 2001).
Este acontecimento foi um marco na vida de Francisco, para além de
desestruturar totalmente a sua família, desencadeou no paciente sentimentos de angústia
e de revolta perante a figura paterna. Em sessão, o paciente expressa pensamentos e
ideias desorganizadas, visto que opta por não acreditar nos factos, ou seja, que o pai é o
responsável pela morte da mãe. Como mecanismo de defesa, no sentido de não perder
as poucas expectativas que ainda tem em relação ao pai é evidente a dificuldade em
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aceitar a realidade. Ressalta-se que o pai tem persuadido o paciente na aceitação da
realidade.
Estes factores desencadearam no paciente, frequentes alterações de humor,
agressividade física dirigida ao próprio e a objectos, impulsividade, medos, terrores
nocturnos que antecedem de insónia, agitação motora, perda de apetite, choro frequente
e propensão para o suicídio.
Segundo Del Porto (1999 cited in Coutinho, Carolino & Medeiros, 2008) a
Depressão na criança provoca alterações emocionais, cognitivas e comportamentais, que
se denotam através das dificuldades de aprendizagem, sentimentos de culpa desmedida,
agressividade/irritabilidade, desinteresse nas actividades do quotidiano, dificuldades em
dormir, ausência ou aumento de apetite, entre outras manifestações (Fernandes &
Milani, 2010).
No que diz respeito as capacidades cognitivas, o Francisco revela actualmente
um rendimento intelectual inferior a sua faixa etária (65-QI/WISC-III). Observam-se
alterações instrumentais significativas nas funções executivas, na estruturação visuoperceptiva, bem como na capacidade de concentração e de aprendizagem. Não sendo de
causa orgânica, mas sim emocional, as dificuldades cognitivas expressas pelo paciente.
Para Sommerhalder e Stela (2001) a depressão na infância provoca transtornos ao nível
das funções cognitivas como atenção, concentração, memória e nas funções executivas
(Cruvinel & Boruchovitch, 2003). A par das dificuldades de aprendizagem e das
alterações de humor, o Francisco tem revelado dificuldades na assimilação e
acomodação das informações curriculares, levando ao insucesso escolar. São evidentes
dificuldades mnésicas, de concentração, de compreensão da informação a par da
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desmotivação para as tarefas escolar. Estas dificuldades acentuam-se sobretudo aquando
o incremento da instabilidade emocional.
Cabe ressaltar, que a nível das relações sociais o Francisco tende a adoptar uma
postura afectiva com as pessoas mais afastadas pela necessidade de desejabilidade
social, porém dentro das relações de proximidade cria conflitos, principalmente quando
não lhe é dada a atenção que necessita ou quando as pessoas não fazem o que o paciente
quer, manifestando por vezes, hiper-reactividade de característica hostil e agressiva.
Tais manifestações corroboram as referências da APA (2002), pela existência de
disfuncionalidade nos contextos social e ocupacional.
Com a recente institucionalização do irmão, tem aprimorado as lembranças do
passado e o desenvolvimento de sentimentos de revolta, face a situação que o Francisco
e os irmãos foram obrigados a viver. Expressa a necessidade de voltar a unir a fratria,
mas sem a presença da figura paterna, uma vez que existe a possibilidade de liberdade
condicional. As visitas ao pai no estabelecimento prisional acentuam esta instabilidade
emocional, desencadeando sentimentos de medo, visto que o paciente tem receio que o
pai seja libertado e cause algum dano físico à sua família.
Os actuais cuidadores, os tios paternos de Francisco, são presentes no processo
de intervenção psicológica, actuando na vida educacional e emocional de Francisco,
proporcionado segurança e alguma estabilidade emocional ao paciente. Contudo, são
evidentes dificuldades de adaptação a esta constelação familiar, pela não aceitação da
sua realidade.
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6.2.2. Considerações finais
Com base na história de vida do paciente e as manifestações emocionais e
comportamentais expressas a longo-prazo, a intervenção psicológica está a ser
desenvolvida acerca de três anos.
Durante o processo de apoio psicológico foi estabelecido uma relação de
confiança, sobretudo pelos sentimentos de insegurança eminentes, reforço da autoestima, contenção de sentimentos, desenvolvimento de estratégias para pequenos ou
grandes desajustamentos emocionais e de conduta, para o paciente encontrar novas
formas de pensar e agir. Dentro desta intervenção, a Terapia Cognitivo Comportamental foi crucial para o paciente, no sentido de corrigir interpretações e
entendimentos irracionais de si e do mundo, substituindo pensamentos distorcidos por
pensamentos mais realistas, permitindo uma maior funcionalidade ao paciente.
Com base no quadro clínico presente, é crucial o desenvolvimento de
experiências emocionais positivas e a realização de tarefas que proporcionem prazer ao
paciente. O futebol será uma hipótese, para diminuição da tensão emocional e dos
comportamentos agressivos.
O presente quadro clinico não exclui outras hipóteses de diagnósticos futuros,
principalmente pelo facto do paciente ter uma figura paterna com sintomatologia
psiquiátrica e pela necessidade expressa em consulta, de desejabilidade social e
comportamentos manipulativos.
O Francisco continua a ser seguido, pretendendo-se dar continuidade ao
acompanhamento psicológico para a diminuição da instabilidade emocional e promoção
de comportamentos adaptativos.
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7. Outras Actividades
Actividades desenvolvidas com os outros casos clínicos
Como referido anteriormente, para além dos casos clínicos já abordados, a
seguinte tabela abrange outras sessões individuais, realizadas no Instituto da
Inteligência, tal como em Agrupamentos Escolares e estabelecimentos privados. Estas
entidades estão em parceria com o Instituto. Foram realizadas consultas de primeira vez,
bem como consultas em que o acompanhamento já tinha sido iniciado, onde o objectivo
foi dar continuidade às devidas sessões. Desta forma, a tabela 5 apresenta uma descrição
sumária das intervenções efectivadas.
Tabela 5. Descrição sumária de outros casos clínicos
Paciente

Idade

Profissão

Data

Motivo da Consulta

Nº de

Intervenção Psicológica

Local

Sessões
1º Sessão
Observação
Estudante

Perturbação do

8º Ano –
Nuno

14

Integrado em

Avaliação Neuropsicológica

Desenvolvimento, por
14/11/2013

complicações no parto.

7

Reabilitação Cognitiva e

Instituto da
Inteligência

Currículo

Quadro clínico de

Desenvolvimento da

Especifico

Défice cognitivo

funcionalidade do aluno

Individual (CEI)

Observação
Avaliação Neuropsicológica

Tainara

17

Estudante

Perturbação do

9º Ano –

Desenvolvimento

Integrada em

28/11/2013

Intelectual, devido a

Programa

desnutrição e ausência

Integrado de

de estimulação

Educação e

cognitiva ao longo do

Formação (PIEF)

processo de maturação

Psicoeducação face aos
5

comportamentos de risco dentro
do recinto escolar quer no interior
como no exterior: Gravidez na
adolescência, consumo de
substâncias psicotrópicas, doenças
sexualmente transmissíveis e
furtos.
Análise da dinâmica familiar e
escolar.
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José

13

Estudante

25/1/2014

6º Ano

Perturbação do

3

Observação

Instituto da

Desenvolvimento

Inteligência
Avaliação Neuropsicológica

Intelectual

Dificuldades de

Observação

concentração e
João

13

Estudante

25/1/2014

7º Ano

Perturbação de

2

Ansiedade

Desenvolvimento de estratégias

Instituto da

para a redução de sintomas de

Inteligência

ansiedade
Perturbação do

Observação

Instituto da

Desenvolvimento
Joaquim

15

Estudante

25/1/2014

Intelectual

Inteligência
1

7º Ano

Reabilitação Neuropsicológica:
REHACOM

Observação
Reabilitação Neuropsicológica:
REHACOM
Renato

10

Estudante

25/1/2014

4º Ano

Dificuldades de

2

Instituto da

concentração e

Interpretação de sentimentos,

comportamentos de

face às agressões vivenciadas em

oposição

ambiente escolar, Bullying

Perturbação do

Observação

Inteligência

Desenvolvimento
Lia

12

Estudante

25/1/2014

6º Ano- Currículo

Intelectual- Défice

1

cognitivo

Reabilitação Neuropsicológica:

Instituto da

REHACOM

Inteligência

específico
individual (CEI)

Observação
Estudante
Afonso

13

7º Ano

Reavaliação Neuropsicológica
8/2/2014

Perturbação específica
da Linguagem –
Dislexia
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Observação
Rui

12

Estudante

8/2/2014

6º Ano

Perturbação do

1

Espectro do Autismo

Reavaliação Neuropsicológica

Instituto da

para revisão das medidas

Inteligência

educativas implementadas em
contexto escolar e necessidade de
realização de exames a nível de
escola

Perturbação
Estudante
Ana Flávia

13

6º Ano com

Observação

emocional em
18/2/2014

consequência de maus

Avaliação Neuropsicológica
9

Estabelecim

Apoio Psicológico

Necessidades

tratos,

Acompanhamento do rendimento

Educativas

institucionalização e

escolar

Especiais

homicídio da mãe

ento de
ensino

Observação
Avaliação Neuropsicológica
Quadro clínico de

Apoio Psicológico

défice cognitivo em
Joana &

13

Ana

Estudante

18/2/2014

comorbilidade com

9

6º Ano com

Acompanhamento do rendimento

Estabelecim

escolar

ento de

Análise do impacto da violência

Necessidades

Violência Doméstica e

Educativas

Alcoolismo em

doméstica/alcoolismo no

Especiais

contexto familiar

desempenho escolar

ensino

Estudante
9º Ano com
Filipe

15

Necessidades

20/2/2014

Perturbação do

2

Espectro do Autismo

Educativas

Observação

Instituto da

Avaliação Neuropsicológica

Inteligência

Especiais

Observação
Acompanhamento psicológico
Gabriela

8

Estudante

25/2/2014

3º Ano

Perturbação do
Desenvolvimento
Intelectual e

1

Análise do impacto da relação
mãe/filha no desenvolvimento

ento de
ensino

pessoal e escolar

Negligência materna
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Observação
Avaliação Neuropsicológica
Margarida

14

Estudante

25/02/2014

8º Ano –

Perturbação do

11

Apoio Psicológico

Estabelecim

Desenvolvimento

Currículo

ento de
Desenvolvimento de estratégias

Intelectual e

Especifico

Perturbação de

individual (CEI)

oposição

ensino

para a redução dos
comportamentos de oposição
Promoção do equilíbrio
psicossocial
Orientação escolar

Perturbação

Observação

Expressiva da
Tiago

15

Estudante

6/03/2014

8º Ano

Linguagem –

3

Avaliação Neuropsicológica

Instituto da
Inteligência

Disortografia

Entrega do Relatório
Neuropsicológico

Observação
Henrique

8

Estudante

6/2/2014

4º Ano

Perturbação de

3

Desenvolvimento de estratégias

Instituto da

Ansiedade e Episódios

para um adequado controlo e

Inteligência

de Enurese

identificação dos sintomas
ansiogénicos bem como para o
controlo da enurese.
Observação

Gustavo

6

Estudante

7/03/2014

1º Ano

Sebastião

10

Estudante

Dificuldades de

1

Avaliação Neuropsicológica

aprendizagem

14/3/2014

5º Ano

Perturbação de
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Observação
Avaliação Neuropsicológica
Filipa

13

Estudante

25/3/2014

8º Ano

PHDA, do tipo

4

Apoio Psicológico

Estabelecim

desatento

ento de
Análise do impacto dos conflitos

ensino

familiares (agressão verbal e
física entre os pais) no rendimento
escolar

Estudante
Fernando

13

7º Ano-

25/3/2014

Necessidades
Educativas

Perturbação Do

1

Psicoeducação: aumento da

Estabelecim

Desenvolvimento

consciencialização de hábitos

ento de

Intelectual

alimentares saudáveis, pela

ensino

presença de obesidade

Especiais

Observação
Francisca

15

Estudante

27/3/2014

9º Ano

Humor depressivo e

5

Entrevista Clínica – Pais/Paciente

sentimentos de

Instituto da
Inteligência

Avaliação Psicológica

angústia

Psicoeducação e treino parental
Análise dos sentimentos de
angústia (Depressão – mãe e
Alcoolismo – pai)

Rita

7

Estudante

8/4/2014

1º Ano

Capacidades

1

Observação

Instituto da

Excepcionais de
Aprendizagem

Inteligência
Avaliação Psicopedagógica para
progressão escolar
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Duarte

14

Estudante

8/4/2014

7º Ano

Perturbação da

1

Observação

Instituto da

Ansiedade

Inteligência
Interpretação dos medos

Rodrigo

9

Estudante

24/4/2014

3º Ano –

PHDA e Perturbação

1

Estimulação Cognitiva

Instituto da

grave da Linguagem

Inteligência

Necessidades
Educativas
Especias

Observação
António

8

Estudante

24/4/2014

3º Ano

Dificuldades de

3

Avaliação Neuropsicológica

Aprendizagem e

Instituto da
Inteligência

Análise dos factores internos e

Perturbação da

externos que contribuem para o

Linguagem

baixo rendimento escolar

Alexandre

6

Estudante

9/5/2014

1º Ano

Capacidades

2

Observação

Instituto da

excepcionais de

Inteligência
Avaliação psicopedagógica para

aprendizagem

progressão escolar

Pedro

7

Estudante

22/5/2014

1º Ano

Perturbação de

1

Observação

Instituto da

oposição e

Inteligência
Avaliação Neuropsicológica

comportamentos
desafiantes

Observação
Vanessa

17

Estudante

9/5/2014

Perturbação do Humor

1

Entrega de Relatório

Instituto da

11º Ano

Inteligência
Encaminhamento para
acompanhamento psicológico
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Observação
Agressividade/Impulsi

Apoio Psicológico

vidade e dificuldades
Carina

39

Gestora Bancária

15/5/2014

de interacção social

3

Avaliação Psicológica

Instituto da
Inteligência

Desenvolvimento de estratégias
para a redução da agressividade

OVS – Orientações vocacionais
Segundo Müller (1998), a adolescência é uma fase do desenvolvimento onde
existe dificuldade por parte do adolescente em desvincular-se da infância para chegar à
fase adulta, onde alcança o seu papel na sociedade, tendo que optar por uma carreia
profissional (Andrade, Meira & Vasconcelos, cit. Golin, 2000).
No sentido de orientar os alunos na escolha do curso para o acesso ao ensino
secundário e posteriormente para a entrada no mercado de trabalho, no mês de Maio
foram realizadas Orientações Vocacionais (OVS) com o objectivo de avaliar os
interesses e aptidões cognitivas dos alunos do 9ºano da Escola Básica de Alenquer e do
Carregado, com base na análise quantitativa e qualitativa das provas realizadas pelos
mesmos (Tabela 6). O passo seguinte cingiu-se na entrega dos relatórios. De acordo
com o perfil dos interesses de cada aluno e tendo em consideração as suas aptidões, o
relatório expôs sugestões alusivas a uma ou mais áreas em que os respectivos alunos
sejam capazes de concretizar com sucesso. As sessões de orientação vocacional foram
realizadas em grupo, sendo aproximadamente 15 o número de elementos em cada
sessão. Para cada turma foi realiza uma única sessão, com a duração de 120 minutos. A
entrega dos relatórios foi concretizada individualmente e solicitada a presença dos
encarregados de educação. Foram entregues 190 relatórios no mês de Junho (ANEXO
F).

Elizângela Mara Pinto da Silva

137

A intervenção psicológica na criança e no adulto

Tabela 6. Provas aplicadas

Provas

Objectivo

Duração

Avaliar

BPRD (Bateria de Provas de

Raciocínio Numérico (NR)

17 minutos

Raciocínio Verbal (VR)

7 minutos

Raciocínio Espacial (SR)

16 minutos

-

INTERVALO (15 minutos)

Raciocínio Abstracto (AR)

9 minutos

Raciocínio Mecânico (MR)

15 minutos

Aptidões Diferenciais)

Interesses Profissionais)

Análise dos interesses dos alunos, com base numa lista
de profissões que se destinam ao estudo de valores
artísticos, históricos, culturais ou científicos.

Entrevista de Orientação

Recolha de informação detalhada sobre o historial do

Vocacional e Académica

aluno, designadamente, sobre o seu percurso escolar

COPS (Inventário de

Tempo Indefinido

Tempo Indefinido

e/ou profissional
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8. Conclusão
O estágio realizado no Instituto da Inteligência tinha como objectivo a
aprendizagem e cotação de provas psicológicas e neuropsicológicas, observação e
acompanhamento

psicológico.

Desta

forma,

foram

aplicados

determinados

conhecimentos teóricos apreendidos durante a licenciatura e no 1º ano de Mestrado. A
partir da observação e posteriormente a passagem à prática, foi apreendido como deve
ser elaborado um plano de intervenção psicológica, que inclui a entrevista clínica, onde
são recolhidas todas a informações do paciente, aplicação de provas para análise das
capacidades cognitivas e da dinâmica afectiva do paciente, no sentido de ser
estabelecido o acompanhamento psicológico e tendo em conta as necessidades
expressas em sessões, a Terapia Cognitivo-Comportamental, foi primordial para a
análise de pensamentos e no auxilio para mudança de condutas inadaptadas.
Os objectivos do estágio, em geral, foram cumpridos, sendo que adquiri prática
na aplicação de provas neuropsicológicas e psicológicas. Foi um período enriquecedor
de aprendizagem excepcional de provas que me eram desconhecidas. A aquisição de
conhecimentos da aérea da Neuropsicologia foi fundamental, visto que parte do públicoalvo intervencionado, apresentavam lesões cerebrais que afectavam as suas capacidades
cognitivas, emocionais e sociais. Esta aquisição permitiu que alargar os meus horizontes
e desenvolver interesse numa aérea que até o estágio, não detinha muito conhecimento.
Durante as intervenções realizadas ao longo dos 9 meses de estágio,
independentemente de um diversificado público-alvo, alguns dos paciente apresentavam
o mesmo quadro clínico, de tal modo que foi perceptível que a intervenção psicológica
para além do quadro clínico presente, deve-se ter conta a unicidade de cada paciente, a
forma como ele vive e encara a sua problemática, não descurando que cada caso é um
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caso, os sistemas social e familiar que constituem a realidade externa do mesmo.
Portanto, foi possível ter conhecimento da importância do papel do psicólogo clínico em
grande parte das valências do Instituto da Inteligência.
Os casos analisados de forma detalhada ao longo deste relatório permitiram
verificar, que experiências traumáticas que afectam o curso de vida dos sujeitos poderão
desencadear um quadro psicopatológico. Ambos pacientes apresentam alterações de
humor, com tendência para comportamentos reactivos. No que respeita às
consequências do Traumatismo Crânio-encefálico, são evidentes as lacunas a nível
biopsicossocial. Ainda verificou-se que experiências traumáticas na infância podem
desencadear sintomatologia depressiva no desenvolvimento infantil, despoletando
alterações emocionais, comportamentais e dificuldades de aprendizagem.
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9. Reflexão Final
A realização do estágio académico no Instituto da Inteligência foi um período
enriquecedor, de aquisição de conhecimentos, não só da área de Psicologia Clínica,
como também, da Neuropsicologia e da Psicologia Educacional.
Curiosamente, não foi a minha primeira opção para a realização do estágio
académico. Após a decisão tomada, fiquei com receio em ter dificuldades para intervir
neste local, visto que pela nomenclatura, previ que o público-alvo com quem iria
trabalhar estava relacionado, apenas com questões intelectuais, como por exemplo:
habilidades intelectuais superiores, área que me era desconhecida e pela vontade de
aquisição de conhecimentos de várias patologias, foi uma das hesitações na escolha
deste local de estágio. No entanto, as expectativas foram superadas, como se pode
verificar ao longo do relatório, tive oportunidade de intervir numa vasta gama de
quadros clínicos.
Para além da componente clínica evidente neste estágio, não se excluía a
componente humana, sendo o principal objectivo das intervenções o restabelecimento
do bem-estar de cada paciente.
É de salientar que ao longo do estágio, a principal dificuldade apresentada, foi de
facto, o início do estabelecimento da relação terapêutica, ou seja, o desenvolvimento de
uma atmosfera de confiança e de empatia, visto que eram paciente que estavam a ser
acompanhados por um técnico onde a relação terapêutica já tinha sido estabelecida,
sendo o estagiário um novo elemento no setting. Contudo, a flexibilidade do técnico e
dos pacientes permitiu a minha adaptabilidade neste contexto. O tempo foi reduzido
para a intervenção psicológica, conquanto, espero ter a oportunidade de continuar este
trabalho neste local de estágio, para aquisição de mais conhecimentos teóricos e práticos
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e pela experiência positiva e partilha de conhecimentos entre os técnicos do Instituto da
Inteligência.
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Anexos
ANEXO A - Síntese das actividades / horas de Estágio
ANEXO B – Sessões ilustrativas/ descrição da rotina e escrita criativa - Caso Clínico A
ANEXO C – Sessões ilustrativas – Caso Clínico B
ANEXO D – Provas Psicológicas – Caso Clínico A
ANEXO E – Provas Psicológicas – Caso Clínico B
ANEXO F – Relatório Vocacional (Exemplar)
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Síntese das actividades / horas de Estágio
Actividades

Horas

Aprendizagem, cotação e interpretação de provas

185

neuropsicológicas e psicológicas

Observação

80

Avaliações neuropsicológicas e psicológicas

45

Reabilitação Neuropsicológica

8

Elaboração dos relatórios de avaliação psicológica e

25

neuropsicológica

Sessões Individuais

54

Trabalho de Campo

7

Transcrição de Sessões

60

Trabalho de Pesquisa

110

Orientações Vocacionais

9

Interpretação das Provas de Orientação Vocacional

53

Elaboração de Relatórios das Orientações Vocacionais

36

Total
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ANEXO B
Sessões ilustrativas/ descrição da rotina e escrita criativa - Caso Clínico A

Elizângela Mara Pinto da Silva

161

A intervenção psicológica na criança e no adulto

Elizângela Mara Pinto da Silva

162

A intervenção psicológica na criança e no adulto

1 º Sessão – 16.00 – 17.00 – 21/11/2013
Temática abordada - Capacidade de recordação das actividades de vida diária.
A estagiária foi apresentada ao paciente e seu cuidador enquanto novo elemento
integrante do processo terapêutico. Tanto o paciente como a sua mãe autorizaram esta
participação, tendo colaborado e interagido com a estagiária. Ressalva-se que a
estagiária integra este caso clínico no decorrer de um processo terapêutico.
A consulta centrou-se na motivação do paciente para a sua reabilitação física e
cognitiva, atendendo aos danos cerebrais em consequência do acidente de viação,
sofrido aproximadamente há dois anos, e o qual desencadeou um grave TCE.
Trata-se de um paciente que tem revelado alterações emocionais e de
comportamento dificultando em alguns momentos o desenvolvimento e participação nas
terapias que realiza semanalmente (reabilitação cognitiva, fisioterapia e hidroterapia),
razão pela qual foi encaminhado para a consulta de psicologia, para incremento dos
factores emocionais e maior ajustamento socio-afectivo.
Nesta sessão foi solicitado ao paciente a realização de um texto descritivo da sua
rotina diária, referente ao dia anterior. O Paulo quer a nível da escrita como do seu
discurso revelou omissão e substituição de palavras, utilizando gírias para facilitação da
compreensão das suas ideias. Relativamente ao texto construi-o em aproximadamente
oito linhas, apresentando já uma tentativa de pormenorização das actividades de vida
diária, bem como revelava uma maior capacidade de recordação da informação. No
entanto, esta ainda se apresentou diminuta e portanto o paciente demonstrou
dificuldades mnésicas, segundo a orientadora. Consciente das suas dificuldades o
paciente revelou frustração e inquietação, questionando a razão do seu insucesso e do
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tempo aguardar para voltar a ter sucesso no seus desempenhos, para maior aproximação
do rapaz que era antes do acidente.
2º Sessão – 15.00 – 16.00 - 5/12/2013
Temática abordada - Anamnese clínica
Nesta consulta a orientadora permitiu a participação da estagiária no processo
terapêutico, possibilitando a realização da anamnese ao paciente.
Durante a entrevista, o paciente apresentou-se colaborante, respondendo a todas
as questões, porém com dificuldades na recordação dos acontecimentos que antecedem
e precedem ao acidente. Relativamente a sua passagem pela Força Área foi a temática
que mais recolha informativa foi possível, embora se apresente pouco pormenorizada.
A anamnese foi posteriormente completada com as informações do cuidador, a
mãe.
Reflexão: O paciente apresentava disponibilidade em falar, apesar da dificuldade
em reconhecer informações mais particularizadas da sua história.
3º Sessão – 9.30 – 12.00 -16/01/2014
Temáticas Abordadas - Início da Avaliação Neuropsicológica. Provas
Aplicadas: Toulouse Piéron, Labirintos de Porteus e Figura Complexa de Rey.
Iniciou-se a avaliação neuropsicológica. Primeiramente foi aplicada a prova foi
aplicada a prova Toulouse Piéron, onde a performance do paciente foi normativa.
Obteve o seguinte resultado: Índice de Dispersão de 2.5% (Muito Concentrado) e um
Rendimento de Trabalho de 158 (Normativo). Seguidamente aplicou-se a prova dos
Labirintos de Porteus. O paciente revelou dispraxia durante a realização dos percursos,
limitando a sua performance. O resultado foi de 75, estando fora do intervalo normativo
o qual varia entre 80 e 100, indicando um QI não normativo. Posteriormente aplicou-se
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a prova Figura Complexa de Rey. Na etapa da cópia o tempo foi de 2’55 minutos.
Apesar de apresentar dispraxia a estruturação visuo-perceptiva não está alterada. Na
etapa da reprodução com tempo de 4’10 minutos, o paciente revelou limitações
relativamente a memória visual. A reprodução da figura foi realizada a partir de um
esquema rudimentar, uma vez que o paciente desenhou uma casa.
Reflexão: Durante a aplicação das provas, o paciente apresentou-se colaborante
e motivado.
4º Sessão – 15.00 – 16.00 – 13/02/2014
Temática Abordada - Continuação da avaliação neuropsicológica
Nesta sessão foram aplicadas as seguintes provas Matrizes Progressivas de
Raven. Durante a aplicação da prova a performance do paciente foi positiva. A duração
da prova foi de 20 minutos, sendo que o paciente não respondeu a todos os itens. O
resultado da prova situou-se no intervalo 90<QI<110, Zona Intelectual Corrente. Foi
ainda iniciada a aplicação da Bateria Neuropsicológica para Adultos para compreensão
das eventuais alterações cognitivas. Os subtestes aplicados nesta sessão permitiram
verificar que Paulo revela alterações no plano mnésico verbal.
5º Sessão – 15.00-16.00 – 18/02/2014
Temática abordada- Continuação da aplicação da bateria de exame
neuropsicológico e a análise da relação do paciente com a mãe.
Nesta sessão prosseguiu-se a avaliação neuropsicológica. Durante a realização
dos subtestes o paciente demonstrou-se motivado, obtendo uma performance muito
positiva, sobretudo no que diz respeito a memória imediata. Apesar das alterações
mnésicas consequentes do acidente de viação, revelou resultados normativos na
avaliação da memória imediata.
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Nesta sessão o paciente revelou grande frustração, apresentando desde o início
da consulta a necessidade em expressar os seus sentimentos. Acentuou sobretudo, o
facto de se sentir dependente da mãe, optando maioritariamente em fazer o que a mãe
quer e não o que o próprio quer, para que a mãe não se sinta triste.
Referiu também a necessidade e desejo em voltar a conduzir, para a conquista de
uma maior autonomia, contudo tem a consciência de que ainda não o pode fazer por
limitação temporária ao nível do membro inferior direito, pela existência de dores.
Exemplificou já uma tentativa realizada, aquando a sua deslocação em visita á família,
que reside nos Açores. Disse ter tentado conduzir, ao retirar o carro da garagem da sua
casa, porém a mãe não ficou satisfeita encontrando-se ainda muito receosa pelo facto do
acidente ser muito recente e as limitações serem ainda evidentes.
Através do relato do paciente consegue-se perceber que a mãe tem um papel
bastante activo no quotidiano do mesmo, sendo a principal responsável pelas decisões
que são tomadas em relação à sua vida. O Paulo aceita e reconhece a necessidade da
presença da mãe na sua recuperação, contudo pensa que esta poderia confiar mais no
filho, dando mais oportunidades e liberdade de decisão. Exemplifica esta ideia não só
através da vontade em voltar a conduzir como nas tarefas mais simples do dia-a-dia de
uma casa, cujo seu papel é o de observador e não de participante.
No decorrer da consulta, foi bastante perceptível a revolta do estado de
dependência, pelo que passou a intitular-se de “deficiente”. Explicou que este termo não
tem a ver com a sua aparência física, mas por achar que é assim que as outras pessoas o
vêem. Além disso refere também que é uma forma de chamar atenção da mãe.
Para tentativa de maior autonomia em casa foi desenvolvida uma lista de tarefas,
conjuntamente com o paciente, e posteriormente explicada ao cuidador. Nessa lista
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constavam os exercícios físicos, os quais já realiza diariamente, a preparação do
pequeno-almoço e de outras refeições, bem como o desenvolvimento de tarefas diárias
de uma casa e cuja mãe deveria delegar no filho ou realiza-las em conjunto, enquanto
trabalho de equipa. Desta forma promover-se-ia um incremento da auto-estima e
verificação de capacidades que anteriormente ao acidente eram dominadas e realizadas
independentemente pelo Paulo.
Reflexão: Nesta consulta voltou a revelar frustração em não conseguir recordar
acontecimentos e pessoas que fizerem parte da sua vida antes do acidente. Mas verificase o gosto na recordação dos momentos que passou na Força Aérea, enquanto formando
e mais tarde enquanto militar no exercício pleno das funções de polícia aéreo.
6º Sessão – 15.00-16.00 – 20/02/2014
Trabalho de campo
A intervenção desta sessão foi planeada para ser realizada no exterior do
consultório. O objectivo residiu em trabalhar o conceito “deficiência” através da
exposição do paciente a indivíduos portadores de deficiências congénitas e adquiridas,
com idades inferiores à sua, e os quais vivem integrados na sociedade e desenvolvem
funções autónomas, em conjunto com pares e adultos sem limitações. Desta forma, o
paciente foi retirado da sua zona de conforto e encaminhado, juntamente com a
psicóloga e a estagiária, para um recinto escolar, para tentativa de integração num grupo
social heterogéneo. Foi exposto a estímulos visuais de patologias com diferentes graus,
nomeadamente indivíduos portadores de Paralisia Cerebral, que consequentemente
necessitam de se deslocar em cadeira de rodas ou cuja locomoção era possível mas
realizada de forma descoordenada. Desta forma foi possível Paulo perceber que
fisicamente é diferente destes indivíduos e que se enquadra no grupo de indivíduos sem
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limitações físicas, que se assemelha aos adultos igualmente observados no recinto.
Verificou também e concluiu que existem pessoas com mais dificuldades e
incapacidades e cujas limitações e dependência são maiores, mas que são igualmente
capazes e esforçadas em atingir os seus objectivos, que não desistem e que são aceites e
respeitadas.
Foram ainda realizadas duas actividades, uma de cariz individual e outra grupal.
Na intervenção individual apresentou-se o espaço escolar, os funcionários e respectivas
funções laborais e onde posteriormente foi solicitado ao Paulo a realização de pequenas
tarefas para observação e treino da capacidade mnésica, da organização espacial e de
planeamento e execução de tarefas. No final do dia o Paulo conclui que futuramente
poderá vir a desempenhar funções laborais, de que é capaz e principalmente de que tem
de continuar a investir na reabilitação para conseguir superar as suas limitações. Na
intervenção grupal o paciente foi integrado num grupo constituído pela psicóloga, a
estagiária e um indivíduo com paralisia cerebral, com a idade de 13 anos. A sessão foi
desenvolvida numa sala de aula. Desta interacção o paciente foi capaz de elaborar um
discurso organizado e perceptível, mantendo com facilidade um diálogo. Apresentou-se
participativo, comunicativo e com postura e comportamentos adequados. Após esta
interacção, o Paulo alterou e substitui o conceito de “deficiente” em si. Percebeu que o
seu quadro clinico é a actualmente limitador, mas que num futuro próximo, caso as
limitações persistam pode igualmente ser capaz em se adaptar, vivendo com
“normalidade”. Constatou também que para além das dificuldades que apresenta
existem outras pessoas com outras dificuldades, e que são mais afectadas fisicamente.
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Da interacção grupal salientam-se as principais reacções:
O Paulo ficou muito surpreendido, pela positiva, ao ver que um jovem com 13
anos e com um quadro clínico de paralisia cerebral (adequada flexibilidade cognitiva e
afecção dos movimentos e da marcha) apresentava-se muito comunicativo e interactivo
dentro da sala.
O jovem aluno explicou o seu quadro clínico ao Paulo, expondo-o
articuladamente e com termos técnicos a sua patologia. Seguidamente referiu: “ Quero
colocar a escola de pernas para o ar e o mundo”(sic). Foi questionada esta vontade e o
mesmo referiu “ As pessoas não deveriam ser julgadas pela sua aparência física” (sic) e
que gostava muito de adultos, referindo: “I love adultos”(sic). Também referenciou que
gostava de estar sozinho. A reacção do paciente foi de espanto, tendo respondido ao
aluno: “Estar sozinho é mau, pois é necessário manter relações onde há trocas de
sentimentos e de informação” (sic). O adolescente permaneceu calado e com um olhar
pensativo.
Para concluir o trabalho de campo, foi solicitado ao paciente a realização de uma
breve reflexão por escrito sobre o seu dia. Dessa reflexão conclui-se que o Paulo. gostou
da experiência, sobretudo por ter conhecido novas pessoas e perceber as diferentes
formas de interacção. Considerou que as suas limitações podem não ser limitadoras de
um futuro melhor.
Reflexão Final: O feedback do paciente foi bastante positivo, uma vez que o
mesmo sentiu-se livre e confortável por ter tido uma oportunidade em realizar
actividades sem a presença da mãe, possibilitando-lhe a reorganização dos seus próprios
objectivos.
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7º Sessão – 10.00 - 13.00 - 13/03/2014
Temática Abordada - Exposição do plano de intervenção ao paciente
Atendendo às carências psicossociais do paciente, à sua história pessoal,
profissional e clínica, elaborou-se um plano de intervenção novamente em contexto
externo ao consultório, mas desta vez tendo por base o centro de formação da Força
Aérea, local onde o Paulo realizou a recruta, há aproximadamente nove anos. Deste
modo, e após as diligências burocráticas realizada entre a psicóloga do Instituto da
Inteligência e a Força Aérea, foi possível a marcação de uma visita ao Centro de
Formação Militar e Técnica da Força Aérea, o CMTFA-Base da Ota. Ressalva-se que
estas diligências já decorriam antes de a estagiária iniciar a componente prática do
estágio curricular.
Após a aceitação e colaboração no processo de reabilitação do Paulo o
CFMTFA- Base da Ota agendou a manhã do dia 14/03/2013 para recepção do paciente.
O paciente foi informado desta visita tendo ficado muito entusiasmado e
afirmando: “Se tiver coisas para fazer desmarco!” (sic). O seu cuidador já havia sido
informado do planeamento desta visita, apresentando-se muito receptivo à ideia e
disponível para colaborar no que fosse preciso. Contudo, solicitou-se sempre contenção
desta informação junto de Paulo pelas expectativas que este poderia criar caso a
autorização desta visita fosse negada.
Após a exposição da sessão a realizar em 14/03/2014, o paciente, que nesta
sessão havia trazido o seu computador pessoal, quis de imediato partilhar fotografias
suas antes do acidente. À medida que ia mostrando as fotografias, verificou-se que a
memória visual não estava totalmente alterada, quer ao nível do reconhecimento dos
rostos como dos locais fotografados. Todavia, apresentou dificuldades em nomear os
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nomes das pessoas presentes na fotografia (Anomia). Também se verificou que o
paciente estava nostálgico em relação a Força Aérea, mostrando fotografias dos colegas
e dos aviões. Durante a sessão também partilhou fotografias da sua ex-namorada,
alterando o seu discurso e o seu semblante, e referindo á sua pessoa enquanto (…) ela
(…), tentando ignorar a sua presença na fotografia, dando relevância à paisagem.
Reflexão: Durante esta sessão a paciente tinha um semblante positivo, porém
quando mostrou as fotografias onde a ex-namorada aparecia, ficou pensativo e com um
semblante triste.
8º Sessão – 10.00 – 13.00 – 14/03/2014
Visita ao Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea – Base da
Ota.
Local - A visita ocorreu no Centro de Formação Militar e Técnica da Força
Aérea – Base da Ota, local onde Paulo realizou a sua recruta antes da sua colocação na
Base das Lages, nos Açores, para desempenho de funções de Polícia Aéreo (PA).
Objectivos da visita - O objectivo desta visita incidiu na exposição do paciente
a um contexto anteriormente experienciado e sentido como positivo, do qual existem
recordações. Concomitantemente compreender e desenvolver as competências sociais
do paciente, no sentido de reintegrá-lo profissionalmente, sendo uma das primeiras
etapas do processo de reintegração, perceber em contexto real a actividade indicada para
o paciente exercer futuramente.
Visita
Primeiramente é importante especificar que o paciente investiu na sua aparência
física, desde a roupa que incluiu o casaco verde tropa até ao corte de cabelo.
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No início da visita, fomos recebidos pelos Tenente V. e o Segundo Sargento S.
Foi primeiramente solicitado a entrega do documento de identificação dos visitantes. De
seguida Paulo foi com os referidos militares para o núcleo dos polícias aéreos, tendo
sido convidado a partilhar o veículo militar. A psicóloga e a estagiária deslocaram-se na
sua viatura atras do carro militar até ao referido destino, localizado já no interior do
CMTFA. Já no Núcleo dos Polícias Aéreos foi-nos oferecido um café, contudo Paulo
rejeitou a oferta pelo facto de saber que não pode, actualmente, consumir produtos á
base de cafeína.
Enquanto aguardávamos pela chegada dos antigos colegas do curso de formação
em PA, o paciente encontrava-se em conversação com o segundo sargento S. o qual
informava Paulo de que tinha sido seu colega e amigo durante o período de formação.
Primeiramente Paulo não o reconheceu nem se recordou do seu nome mas após o seu
colega dizer o nome, de imediato, a recordação ocorreu. Entretanto outros colegas
foram chegando e o Paulo aos poucos foi reconhecendo-os, mas sem especificar os seus
nomes. Depois de alguns colegas já estarem reunidos, o paciente teve a oportunidade de
visualizar fotografias do curso junto dos mesmos, onde houve partilha de experiências
entre o paciente e os colegas. Paulo fez o reconhecimento facial de outros colegas
através das fotografias do curso, mas novamente sem os nomear e afirmando que os
mesmos trabalharam com ele na Base das Lages, nos Açores.
Seguidamente, dirigimo-nos para o terreno, onde imediatamente o paciente
referiu que naquele local existia um Anger, porém foi dada a informação que o Anger
tivera sido destruído. Dirigimo-nos ao local onde foram leccionadas as aulas teóricas,
sendo que o paciente reconheceu o espaço. Novamente fomos para o terreno e guiados
até ao Museu. No percurso o 2º sargento dirigiu-se aos técnicos especificando que o
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paciente estava igual, porém fisicamente com uma ligeira assimetria no rosto. Ainda
afirmou que o paciente estava socialmente mais desinibido e mais falador e que durante
o curso era um colega que todos gostavam, uma vez que era divertido e com um sotaque
acentuado.
Á chegada ao Museu, foi proporcionado ao paciente a recordação da vida de um
soldado, nomeadamente ao chegarem a nós em plutão e a cantarem o hino dos PA. O
paciente ficou pensativo e com a estimulação e incentivo dos técnicos de seguida
começou a recordar o hino, acompanhando-o juntamente com o plutão em resposta ao
tenente.
Em homenagem ao paciente, o 2º Sargento, colocou o plutão a cantar o hino em
frente do mesmo e juntamente com o plutão o paciente voltava a cantava o hino. Ainda
neste espaço disponibilizaram o dossier das notas do ano em que o paciente frequentou
o curso. Pode-se concluir que o paciente obteve resultados que variaram entre 13 a 17
valores, finalizando o curso com a média de 15 valores. O paciente referiu que não se
esforçou para obter os respectivos resultados, indicando que gostava mais das aulas
práticas do que as teóricas, uma vez que não gosta de estudar.
Continuando a visita, fomos direccionados para o bar de todos os militares,
espaço esse que proporcionou ao paciente e ao 2º Sargento o reviver de momentos pós
aulas, em que recordaram que dirigiam-se para o bar no final da tarde para consumir
álcool, nomeadamente cerveja, para confraternizar. Medida que actualmente não está
disponível. De seguida, fomos encaminhados para a esquadra dos polícias aéreos, onde
o paciente foi surpreendido por um dos seus colegas de curso, que o desafiou ao trazer
uma arma por eles anteriormente utilizada, a G 3. O paciente ao receber a arma em
mãos, executou imediatamente os procedimentos de segurança, sem que ninguém lhe
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solicitasse alguma coisa, repetindo-os pela segunda vez e minuciosamente. Os colegas
ficaram surpreendidos, levando-os ao comentário de que “vale a pena as horas e o
número de vezes que somos obrigados a repetir esses procedimentos até sair na
perfeição. São nestes casos que vimos o quanto é importante o processo de
aprendizagem pelo qual passamos”. Esta recordação permitiu ao paciente nomear outras
armas igualmente aprendidas durante o curso. Posteriormente dirigimo-nos até ao
pavilhão de desporto, o qual se mantinha com as mesmas características e com o mesmo
instrutor. O paciente recordou todo o interior e os exercícios que lá executava, porém
não conseguiu reconhecer o instrutor, mas tinha recordações dos exercícios dados pelo
mesmo. Esta recordação ocorreu, uma vez que era um estímulo negativo para o
paciente, devido a prática de exercícios com um elevado grau de complexidade.
Seguidamente, dirigimo-nos para o dormitório. No percurso passou-se por um campo
descoberto em que o paciente referiu que no respectivo espaço eram realizados
exercícios físicos, nomeadamente basquetebol e futebol. Apesar do espaço estar
actualmente diferente, foi confirmado pelos colegas e o instrutor a realização das
actividades relatadas pelo paciente. Na chegada ao dormitório, o paciente
imediatamente dirigiu-se a um placar que continha um Poster, com um carro destruído
por um acidente. O mesmo observou e ficou pensativo. Quando o paciente entrou nos
quartos, conseguiu identificar prontamente a sua camarata.
Concluída a visita, e ainda em conversação com o tenente e o 2º sargente, os
técnicos agradeceram esta oportunidade e questionaram se havia a possibilidade de
testar a condução no paciente na escola de condução da força aérea, pois trata-se de um
outro objectivo a atingir para promoção da autonomia, uma vez que Paulo tem revelado
melhorias físicas significativas. É importante percebermos a coordenação dos
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movimentos e a capacidade atencional para a condução de veículos, pois caso existam
dificuldades será opção o encaminhamento para uma condução adaptada. Após este
comentário, os mesmos disponibilizaram-se a fazer parte deste processo de
autonomização, visto que a base da Ota tem uma escola de condução, pondo à
disposição os equipamentos, as instalações e a equipa técnica. Ainda teceram o
comentário e sugeriram uma visita à Base Militar Aérea dos Açores- Base das Lages,
repetindo o que hoje havia ocorrido, uma vez que provavelmente as recordações seriam
ainda maiores, pois Paulo havia trabalhado lá durante um período de 6 anos
consecutivos. O Tenente e o 2º Sargento concluíram a visita com o comentário de que
Paulo é um militar e como tal comportou-se desde o início da visita como um PA.
Depois da visita, foi proporcionado ao paciente, um momento de
confraternização com os técnicos, expondo-o a um almoço realizado numa esplanada,
onde o mesmo esteve adaptado socialmente, revelando autonomia durante a refeição.
No decorrer do almoço especificou o desejo de voltar a estar na Força Aérea,
independentemente da função que possa exercer, o importante é estar presente naquela
atmosfera.
Reflexão: Esta visita foi um estímulo positivo que desencadeou outras memórias
que não tinham sido expostas em gabinete. Deste modo o meio e o contexto
desencadearam outras memórias, que eram desconhecidas ao paciente e aos técnicos.
Contudo, o paciente não conseguiu temporalmente associar os rostos dos seus excolegas aos locais e identificá-los a partir dos nomes, devido às lesões cerebrais.
Durante a visita verificou-se que a memória de procedimento não tinha sofrido
alterações dentro deste contexto, uma vez que o paciente conseguiu manusear uma
arma. No que concerne à memória espacial, o paciente revelou conhecimentos do
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espaço anteriormente frequentado e actualmente modificado, conseguindo relatar o que
antigamente existia, assim como foi revelou capacidade ao nível da memória facial,
reconhecendo os rostos dos colegas, contudo, não os conseguiu associar ao contexto, ou
seja, baralhou os colegas da base da Ota com os colegas da Base das Lages. Ressalva-se
contudo, que a frequência na Base da Ota foi de aproximadamente nove meses e que na
base das Lages a permanência foi de seis anos. Conseguiu reviver experiências e
acompanhar os discursos e as recordações que os colegas faziam, apresentando um
adequado comportamento e uma linguagem fluente e organizada no tempo e no espaço.
9º Sessão – 15.00 – 16.00 – 20/03/2014
Temática abordada: Feedback relativamente à visita à Força Aérea e a relação
com a ex-namorada.
Nesta sessão primeiramente procurou-se compreender o que o paciente tinha
sentido com esta visita. O mesmo referiu que se lembrou de muitas coisas, mas não de
todas. Esperava que estivessem mais colegas para o receber, pensando que estes
estivessem a desempenhar funções na Base da Ota. Prontamente, referiu que gostou do
comentário do Tenente, quando afirmou que o paciente era capaz de fazer novamente o
curso para polícia aéreo, porém refere que não tem a certeza se é capaz de realizar o
curso, todavia gostava de voltar a fazê-lo. Indicou que se tivesse a oportunidade de
realizar outra actividade dentro da base, mas como civil também gostaria, uma vez que
o que importa é vivenciar aquela atmosfera, independentemente do cargo que possa
desempenhar. Por outro lado, afirmou que se tivesse a oportunidade de ficar na base da
Ota, mas que consequentemente tivesse que abdicar de voltar a viver nos Açores, não o
faria, excepto se tivesse uma namorada de quem gostasse, em Lisboa.
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Após esta afirmação a sessão encaminhou-se para a relação que o paciente
manteve com a ex-namorada. Paulo referiu que ainda gosta da sua ex-namorada e
sempre que vê um filme romântico, lembra-se da mesma. Afirmou: “ Não sei se
conseguirei voltar a gostar de alguém como gostei dela… talvez, mas não penso nisso
agora”(sic). Também referiu que chegou a viver com a ex-namorada em casa própria, na
altura em que também ela desempenhava funções de PA na Base das Lages. Mas
quando esta quis ser transferida para o continente, a relação alterou-se, tendo terminado,
pois o paciente não possuía autorização para poder igualmente ser transferido.
Após o acidente, refere que a ex-namorada, das poucas vezes que falou
telefonicamente com ele se comprometeu em visitá-lo, mas nunca chegou a faze-lo.
Refere ainda que se fosse ao contrário teria feito de maneira diferente, teria
acompanhando-a desde o início.
No final da sessão, relatou também que se inscreveu na junta de freguesia da sua
área de residência para realização de trabalho voluntário, tendo sido já chamado, no
fim-de-semana passado para limpeza e pintura de uma escola primária. Gostou muito de
participar, principalmente porque esteve em confraternização com outras pessoas e
também pelo facto de ter conseguido realizar as tarefas pedidas, contudo a um ritmo
mais lentificado.
Reflexão: Nesta sessão o paciente estava com um semblante positivo, sempre
com um sorriso no rosto. Descreveu os factos de forma coerente e fluente, apresentando
uma evolução a nível da recordação dos acontecimentos recentes. Nesta sessão foi
solicitado que o paciente trouxesse algumas fotografias que considerasse que fossem
pertinentes para as sessões.
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10º Sessão – 16.00 – 17.00 – 10/04/2014
Temática abordada - Visualização de fotografias - Compreender de que forma
o término da relação com a ex-namorada desestruturou o paciente a nível afectivo após
acidente.
Antes do início da sessão a mãe do paciente quis informar que o mesmo tinha
sido contactado nesse mesmo dia pela PSP, onde foram questionados factos do acidente
e solicitado que o mesmo comparece nessa entidade para dar o seu depoimento. Com
base no relato da mãe e com a confirmação do paciente, a reacção à situação foi
negativa, ou seja, o paciente teve um momento de agressividade, uma vez que não se
recorda do acidente e voltou a referir que ainda não está bem da “cabeça”,
repetidamente.
Durante a sessão, foram visualizadas fotografias do paciente com a exnamorada, onde o mesmo referiu ainda gostar muito dela. Afirmou que eram muito
apaixonados, porém enquanto ele tinha planos para o futuro, ela não, pois segundo o
paciente a mesma queria viver o presente. Afirmou que durante a relação fez coisas que
não gostava de realizar a pedido da ex-namorada, pois se não o fizesse tinha medo de a
perder. Juntamente referiu, que ao contrário da ex-namorada nunca a obrigou a fazer
algo que não quisesse, uma vez que a relação do pai do paciente com a mãe era muito
autoritária, originando grandes discussões. Referiu que independentemente do esforço
que fez para manter a relação, a mesma quis ser transferida para Lisboa e passado duas
semanas, terminou o namoro. O paciente referiu: “ Se ela gostasse tanto de mim como
eu dela, não teria terminado a nossa relação”. No período após o término da relação o
paciente mencionou que se envolveu fisicamente com outras mulheres, mas a nível
afectivo não conseguia criar laços. Depois do acidente ela contactou-o, porém o mesmo
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referiu que não queria estar com ex-namorada pois ainda gostava muito dela.
Actualmente, refere que sente atracção física por outras mulheres, mas considera que
não vai conseguir gostar de alguém como gostou da sua ex-namorada.
Reflexão: Nesta sessão paciente estava agressivo e com um discurso repetitivo.
11º Sessão – 16.00 – 17.00 – 24/04/2014
Temática abordada - Análise das expectativas do paciente em relação ao plano
de reintegração profissional.
Nesta sessão verificou-se que o paciente investiu na sua aparência física, alterou
o corte de cabelo e a roupa, portanto, apresentava um visual mais arrojado.
Imediatamente referiu que iria tocar na filarmónica perto da sua residência, onde
tem realizado ensaios. Referiu que antes do acidente, na base área era primeiro clarinete,
porém neste evento tem o papel de 2º/3º clarinete, uma vez que tem dificuldades ao
tocar algumas notas. Foi questionado ao paciente se teve que reaprender a tocar
clarinete depois do acidente. Paulo referiu que após o acidente recorda a maior parte das
notas e só tem aperfeiçoado alguns aspectos técnicos.
Seguidamente, procedeu-se á compreensão das expectativas do paciente
relativamente á possibilidade de desempenhar funções laborais, em regime de
voluntariado numa primeira fase, na Base da Ota, enquanto processo integrante da
reabilitação física e cognitiva. O paciente evidenciou entusiasmo, porém referiu a
preferência de realizar funções não como civil mas como militar.
Por fim, deu-se continuidade a visualização das fotografias no sentido de
desbloquear as emoções do paciente, no que concerne à relação afectiva que manteve
antes do acidente. Deste modo, o paciente referiu que se voltasse atrás não mudaria nada
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da relação que manteve, mesmo sabendo que iriam terminar. Ainda mencionou, que já
pensou em ser padre, visto que não consegue interessar-se por outra pessoa.
12º Sessão – 10.00 – 13.00 – 9/05/2014
Reunião no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea – Ota
No dia 9 de Maio de 2014, foi realizada uma reunião com o Comandante, o
Tenente Coronel F.V., o Tenente L. e o Tenente V. do CFMTA- Base da Ota. Esta
reunião teve como objectivo a solicitação de colaboração e participação do CFMTA no
processo de reabilitação do Paulo, isto é, os técnicos solicitaram ajuda no sentido da
Base da Ota poder integrar o paciente, em regime de voluntariado, para reintegração
sócio-profissional.
Foram debatidas as possíveis funções a desempenhar, tendo-se concluído que a
melhor função seria a de realização de funções no âmbito do secretariado da categoria
polícia aérea. Trata-se de um departamento que possui funcionário que poderão
desempenhar apoio e tutoria ao paciente no desenvolvimento dos trabalhos. Foi também
acordado a frequência de duas vezes por semana do paciente no CMFT, durante o
período da manhã, das 8h30 às 13h00. Ficou ainda estabelecido que o paciente poderá
almoçar na messe da base, para confraternização com os militares.
Todos estes detalhes foram analisados atendendo as peculiaridades do paciente,
para que o mesmo não comprometesse o trabalho dos membros desta base e que as suas
capacidades cognitivas, psicológicas e sociais sejam trabalhadas, neste contexto.
13º Sessão – 15.00 – 16.00 – 15/05/2014
Temática abordada - Informar ao paciente dos objectivos do plano de
reintegração profissional, estabelecidos na reunião realizada no CMTFA- Base da Ota
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Esta sessão foi iniciada com a mãe do paciente, onde foram transmitidas
informações do plano de reintegração profissional. Apesar de algumas limitações a nível
do transporte a mãe demostrou-se disposta a colaborar neste processo. Prontamente, a
mãe referiu que o acidente desencadeou muitas alterações de comportamento no filho,
levando-o a tentar o suicídio, exemplificando tal tentativa durante um percurso realizado
de automóvel, em que Paulo tentou abrir a porta do carro para se atirar na via. Deste
modo, considera que esta oportunidade ajudará muito o processo reabilitação do filho.
Seguidamente, foi referido ao paciente a possibilidade de retornar à vida activa,
não como PA mas como civil, mediante o exercício de funções no secretariado de PA,
duas vezes por semana, durante a manhã. O mesmo referiu que gostaria de estar mais
tempo na força aérea e exercer a antiga profissão. Deste modo, trabalhou-se junto do
paciente a consciencialização do seu estado actual e as funções que conseguira
desempenhar tendo em conta as suas dificuldades actuais.
14º Sessão – 15.00 – 16.00 – 22/05/2014
Temática abordada - Definir junto do paciente quais os cuidados a ter a nível
da aparência física para o trabalho de voluntariado na força aérea.
15º Sessão – 15.00 – 16.00 – 05/06/2014
Temática abordada - Esta sessão ficou marcada essencialmente pela
restruturação do pensamento e emocional e abordagem da relação com o pai.
Nesta sessão o paciente surgiu agitado e com necessidade de abordar a temática
responsável pelo seu estado actual, referindo que a mãe está constantemente a controlálo, dizendo o que deve comer e fazer. De tal modo, que reage com agressividade,
expressando-se através de gritos e utilizando termos inapropriados e ofensivos.
Prontamente, afirmou: “A minha vida terminou e não vou chegar à velhice!”(sic). Neste
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sentido tentou-se compreender esta afirmação, porém o paciente continuava a frisar esta
ideia, entrando quase em delírio: “A minha mente foi para outro corpo, porque eu não
me recordo de muitas coisas da minha vida e essa pessoa que está com a minha mente é
que deve saber o que aconteceu”(sic). Ao longo da sessão, junto do paciente tentou-se
compreender a posição do mesmo, mas trazendo-o à realidade, ou seja, fazendo-lhe
compreender que essas dificuldades de recordar momentos que vivenciou fazem parte
do seu quadro clínico. Ainda durante esta sessão afirmou: “Tenho coração mas não o
sinto, não consigo apaixonar-me por alguém, pois o meu coração ainda é dela (exnamorada) e mesmo que tenha tido outros relacionamentos foi para esquecê-la. Ao
contrário do meu pai, não ando com outras mulheres se tiver comprometido”(sic). Desta
forma, tentou-se compreender quais os sentimentos que o paciente apresentava em
relação ao pai. Paulo referiu que não gosta do pai, visto que é controlador e traiu
diversas vezes a mãe, não querendo aprofundar este tema.
No final da sessão, afirmou que antes do acidente o seu objectivo era concorrer
para o curso de sargento, mas actualmente deixou de ter objectivos, afirmando: “ Quero
é sair daqui! Por mim estava nos EUA, algo que já queria fazer antes de ter o acidente,
pois tenho lá família!”(sic). Assim nesta sessão foram desconstruídas as crenças que o
paciente apresentava acerca da sua situação actual e reorganização do seu pensamento.
Reflexão: Nesta sessão o paciente apresentava-se muito agitado, com o
pensamento desorganizado e discurso confuso. Encontrava-se uma vez mais em
negação do seu estado actual.
16º Sessão – 15.00 – 16.00 – 19/06/2014
Temática abordada – O papel do cuidador no processo de reabilitação do
paciente e o impacto emocional vivenciado pelo cuidador.
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Esta sessão foi realizada com a mãe do paciente. Inicialmente referiu que o
paciente teve uma crise recentemente, consignando-a como a mais grave. Tendo em
conta o relato da mãe, o paciente auto-agrediu-se, deu socos na parede e na cara. Ainda
a mãe afirmou que frequentemente vão caminhar e momentos antes da crise abandonoua e foi caminhar sozinho. Durante esse mesmo dia Paulo apresentou um olhar vazio.
Seguidamente afirmou: “Ultimamente Paulo tem estado frustrado, pois quando mais
precisamos, as pessoas viram-nos as costas… eu nunca irei abandonar o meu filho, pois
foi um milagre o que aconteceu, ele sobreviveu a um acidente muito grave e tem muita
vontade de viver, mas as pessoas não lhe têm dado oportunidades… ele tem estado a
fazer voluntariado na câmara da nossa residência, mas pensam que ele é deficiente e
colocam-no só a tratar do jardim, enquanto que o objectivo deste voluntariado, não era
esse, mas interagir com idosos… ele só quer sentir-se útil!”(sic). Durante a sessão,
mencionou as dificuldades relacionais do paciente com pai, referindo: “O pai de Paulo é
um pai ausente, que não se preocupou em estar presente em todo o processo de
recuperação do nosso filho. Paulo não quer estar próximo do pai, porque o pai nunca
teve um papel de pai nem de marido, sempre foi muito autoritário”(sic). Prontamente,
referiu que teve um relacionamento após a separação, com um indivíduo que tinha uma
problemática semelhante a de Paulo referindo: “Este homem preocupava-se tanto com o
meu filho e sempre disse que se ficássemos juntos nunca abandonaria o Paulo… sinto
tanta falta dele e sei que o Paulo. também, pois o que o pai não fazia, este homem
fazia”. Concomitantemente, referiu que a principal responsável pela desestabilização
emocional do Paulo foi a ex-namorada do mesmo, visto que após o acidente, enquanto o
paciente estava internado e com graves dificuldades mnésicas, a mesma relatou todos
acontecimentos que vivenciaram juntos e fazendo com que Paulo estabelecesse
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novamente uma ligação com a ex-namorada, mas não sendo correspondido. Desta
forma, foi-se compreendendo como a mãe tem lidado com as crises de Paulo, o impacto
de todo processo de consciencialização/aceitação desta mudança na vida do cuidador e
trabalhando as emoções da mesma, ou seja, contenção de sentimentos e alívio da tensão
emocional, que a mesma apresentou na sessão.
Reflexão: Nesta sessão o cuidador apresentou-se com um semblante triste e
preocupado e com grande necessidade de ajudar o paciente em todo o processo de
reintegração social.
17º Sessão – 15.00 – 16.00 – 25/06/2014
Temática abordada – Objectivos futuros e as motivações do paciente.
Nesta sessão o paciente apresentou-se agitado e agressivo verbalmente, contudo
à medida que a sessão foi evoluindo, estabilizou. O paciente para a sessão trouxesse um
caderno onde continha poemas da sua autoria. Foi solicitado que o Paulo lê-se os
poemas. À medida que foi lendo os poemas, foi verificado que a temática inerente aos
poemas estava associada às suas frustrações e aos seus objectivos futuros. Prontamente
foi solicitado ao paciente, que escrevesse um outro poema a seu gosto. Novamente, o
conteúdo expresso reflectia a mesma temática, ou seja, a vontade de reintegrar-se. Desta
forma, foi exposto ao paciente que este processo, de facto é moroso, mas possível.
Portanto, nesta sessão os técnicos centraram-se na contenção de sintomas
ansiogénicos, gerados pela dificuldade de adaptação à situação actual e estimular a
motivação do paciente.
Reflexão: Com base na elaboração dos poemas, verificou-se que a escrita e o
raciocínio do paciente estavam mais fluentes, porém evidenciou perseveração temática.
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18º Sessão – 15.00 – 16.00 – 10/07/2014
Temática abordada – Treino no computador
Nesta sessão foi solicitado ao paciente que dactilografasse os poemas que tem
escrito, para análise do seu desempenho em tarefas que poderá exercer no futuro e
estimular as suas capacidades.
19º Sessão - 15.00 – 16.00 – 17/07/2014
Temática abordada – Regresso aos Açores para férias
Nesta sessão, junto do paciente planificou-se as actividades que o mesmo poderá
realizar na ida aos Açores. O objectivo desta planificação centrou-se, no facto, na
importância do desenvolvimento das relações sociais.

Elizângela Mara Pinto da Silva

185

A intervenção psicológica na criança e no adulto

Exemplo das Actividades Diárias descritas em sessão pelo
paciente
Trabalho de Campo – Visita ao Recinto escolar
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Percepção do paciente face a interacção em grupo
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Descrição das Rotinas
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Escrita Criativa
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ANEXO C
Sessões ilustrativas – Caso Clínico B
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1º Sessão – 16.00 – 17.00 - 25/02/2014
Temática abordada - Relação intergrupal e o conceito Adolescência
A consulta iniciou com a apresentação da estagiária enquanto elemento
participativo do processo terapêutico. Houve aceitação da parte do paciente, bem como
do seu encarregado de educação.
Nesta sessão o Francisco referiu estar apaixonado, afirmando que o sentimento é
recíproco. Durante a consulta o paciente tinha um semblante positivo, mas quando
referiu que tem vivenciado conflitos com os colegas apresentou uma postura mais
insegura, relatando que os colegas não falam com ele, uma vez que têm surgido
conflitos entre os mesmos, sendo ele considerado o culpado. Após contenção desta
insegurança abordou-se a questão dos “amores na adolescência”. Abordou-se o conceito
“Adolescência” e a fase do desenvolvimento em que o paciente se encontra.
2º Sessão – 14.30 – 15.30 – 11/03/2014
Temática Abordada: Início da Avaliação Psicológica
A avaliação foi iniciada com a aplicação da prova Labirintos de Porteus, tendo se obtido um resultado de 75, e portanto valor que se situa ligeiramente inferior do
intervalo normativo [80-100]. De seguida procedeu-se à aplicação da Figura Complexa
de Rey, onde o paciente realizou a etapa da cópia em 5’21 minutos, obtendo a
pontuação de 27, que corresponde a um percentil inferior a 10. Na etapa da reprodução,
concluída em 2’12 minutos, o resultado apurado foi o de 3,5 pontos, que corresponde
igualmente abaixo do percentil 10. Ao longo da avaliação o paciente ia tentando
manipulando as regras das provas, ou seja, tentava muitas vezes que o técnico o
orientasse durante a realização da mesmas e justificando-se sempre à medida que ia
falhando.
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3º Sessão – 14.30 – 15.30 – 18/03/2014
Temática Abordada: Continuação da avaliação Psicológica
A sessão iniciou-se com a aplicação da WISC – III, onde o paciente colaborou
durante a realização da prova.
4º Sessão – 14.30 – 15.30 – 25/03/2014
Temática Abordada: Continuação da Avaliação Psicológica
Nesta sessão concluiu-se a aplicação da WISC – III.
5º Sessão – 11.30 – 12.30 – 1/04/2014
Temática Abordada: Continuação da avaliação psicológica - Toulouse Piéron e
Matrizes Progressivas de Raven.
Esta sessão iniciou-se com aplicação das Matrizes progressivas de Raven e a
Toulouse Piéron. O Francisco revelou resultados abaixo da média e grande necessidade
de aprovação por parte do técnico, face a sua performance na realização das provas,
referindo: “Estou a fazer muito rápido e bem, não acha?”(sic).
6º Sessão – 11.00 – 12.00 – 22/04/2014
Temática Abordada: Recolha de dados anamnésicos com o cuidador (síntese).
Nesta sessão a tia de Francisco referiu que o historial do paciente é constituído
por situações traumáticas, que causaram instabilidade emocional ao mesmo: “O
Francisco sempre viu as discussões que os pais tinham… aquele ambiente lá em casa
era de doidos”(sic). Foi questionado à tia se tinha conhecimento das características
comportamentais e afectivas do Francisco, quando ainda vivia com os pais, a mesma
referiu que não tem conhecimento acerca desta temática, afirmando: “Aquela família era
muito estranha… só posso falar do que aconteceu, depois do Miguel vir para a minha
casa”(sic). Desta forma foi aprofundado o comportamento do paciente após estar ao
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cuidado destes tios. A tia referiu: “O Francisco e a irmã, quando chegaram aqui a casa
pareciam uns bichos, cheio de medo… houve momentos que eu não aguentava mais, ou
era eu ou ele… ele gritava durante o dia todo e às vezes encontrava-lhe a chorar
sozinho”(sic). Seguidamente, referiu que estas alterações de humor duraram três anos
de forma intensa, caracterizadas por alterações de humor e agressividade: “O Francisco
partia-me as coisas em casa… um dia ia matando o meu filho, apertou-lhe o pescoço
sem parar… eu hoje tomo medicamentos para a depressão, por causa do Francisco e
algumas vezes passou-me pela cabeça em ligar para o orfanato, mas dei-lhe outra
oportunidade ”(sic).
Ainda afirmou que quando o paciente está triste o apetite fica reduzido: “Quando
o meu Francisco não come pão, já sei que ele não está bem”(sic). Juntamente, referiu
que o Francisco na escola tem tido maus resultados e não apresenta vontade de estudar.
Para a conclusão desta sessão, a tia referiu que há três meses as alterações de
humor não têm sido intensas.
7º Sessão – 14.30 – 15.30 – 29/04/2014
Temática Abordada: Continuação da Avaliação Psicológica (CDI e Desenho
da Família).
Durante a aplicação do CDI, na escolha dos itens que melhor descreviam o seu
estado emocional, o Francisco hesitava nessa escolha, no entanto, foi seleccionando os
itens que melhor descreviam o seu estado emocional e verbalmente indicou as suas
frustrações, sendo uma delas, a morte da mãe.
Ainda nesta sessão foi solicitado ao paciente que realiza-se o desenho da família,
no sentido de compreender a dinâmica familiar e a instabilidade emocional de
Francisco.

Durante

o
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emocionalmente, desenhando todos os membros da família. Quando lhe foi solicitado
que explicasse o desenho, apresentou resistência, afirmando que gosta de todos os
membros da família e que não tem muito mais para falar acerca desta temática. Devido
a resistência do paciente, não deu-se continuidade à prova.
Ainda nesta sessão, o mesmo referiu que ultimamente tem sonhado com o pai,
indicando: “O último sonho que tive, o meu pai disse que iria matar os meus tios com
umas bolinhas que ele tinha na mão… tenho muito medo que isso aconteça”(sic). Desta
forma, o técnico analisou os medos do paciente e trabalhou a nível da contenção de
sentimentos e a criação de uma atmosfera de segurança e de confiança.
8º Sessão – 16.00 – 17.00 – 13/05/2014
Temática abordada - Morte da mãe e a prisão do pai
Logo no início da sessão o paciente apresentava um semblante triste e
preocupado. No decorrer da consulta, referiu que tinha realizado no passado fim-desemana uma visita ao pai ao estabelecimento prisional. Foi-lhe questionado como tinha
corrido a visita, referindo que havia gostado mas que saiu confuso “Sinto a minha
cabeça baralhada e não sei o que pensar”(sic). A partir das questões colocadas, o
paciente referiu que uma das razões pela qual se encontra neste estado é devido ao facto
do pai ter mencionado na visita, que quando saísse da prisão iria para bem longe com os
filhos e que iria colocar o Francisco no futebol. O Francisco. manifesta ao técnico que
não devia ter contado esta informação, pois “ele pode saber!”(sic). O Francisco
apresentou-se descontente face a notícia, expressando que “ Tenho medo que ele me
leve para bem longe e me possa fazer mal e isto do futebol não me convence… e se isto
acontecer ninguém me vai poder ajudar!”(sic). O paciente informou ainda sobre o facto
do pai ter comentado de que teria liberdade condicional brevemente, hipótese que o
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levou de imediato a pensar que assim o pai teria a oportunidade de o levar para muito
longe.
Seguidamente, aludiu que questionou o pai ainda nesta visita, se realmente o pai
tinha morto a mãe. Segundo o paciente, o pai diz-se inocente, afirmando que a avó
materna do paciente é que criou esta especulação. O paciente : “Disse ao pai que tanto
ele como a mãe erraram e ele não pode apenas acusar a mãe…Acha que se eu estivesse
naquele dia no carro com a minha mãe, as coisas poderiam ser diferentes? Será que o
meu pai teria a coragem de fazer comigo o que fez com a minha mãe? … Mas acho que
ele não fez isso, porque ele disse que estava a trabalha”(sic). Ainda mencionou que
antes de a mãe falecer, tinha visto uma arma em cima de um armário e balas numa
gaveta em casa. Questionou ao pai sobre a arma e o mesmo referiu que era uma camara
de filmar do avô”(sic). Por outro lado, durante a sessão especificou outras
preocupações, o facto de uma prima ter informado que o irmão mais novo iria para um
orfanato “Não quero que ele vá para o orfanato, porque se eu não quero lá voltar, muito
menos o meu irmão, não quero que ele passe por tudo outra vez… Tenho medo… não
sei se pergunte à tia se é verdade”(sic).
Reflexão: Durante a sessão o paciente relatou todos os factos que o
preocupavam, porém com um pensamento e discurso confuso, ideias ruminantes e com
muito medo. Nesta sessão o técnico trabalhou no sentido de compreender as frustrações
de Francisco, como este tem lidado com a hipótese de institucionalização do irmão mais
novo e quais os seus receios a médio e longo-prazo e restabelecer o equilíbrio
emocional do mesmo.
9º Sessão - 16.00 – 17.00 – 20/05/2014
Temática abordada - Morte da mãe e prisão do pai
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Nesta sessão o paciente apresentava um semblante triste, porém tentava disfarçálo. Ao longo da sessão revelou que em casa era questionado sobre o que tinha sido
abordado nas consultas. Segundo o paciente, a família considera desnecessário abordar
nas sessões a morte da mãe e a prisão do pai, uma vez que o presente é que importante.
Por outro lado, o paciente referiu que não gosta de falar deste tema, pois não lhe permite
esquecer esse acontecimento. Mas refere que todos os dias pensa no que aconteceu pela
necessidade de apurar a verdade da história, ou seja, se o pai é o responsável pela morte
da mãe.
Ao longo da sessão foi apresentando um discurso e pensamento desorganizado,
referindo que considera que o pai não matou a mãe, pois o pai afirma que não o fez.
Simultaneamente refere ter medo do pai, pois se este foi realmente o responsável pela
morte da mãe, não o vai perdoar, pois o pai não poderia ser capaz de mentir. Afirma que
sente muita falta da mãe e que um dia irá descobrir o que realmente aconteceu.
Reflexão: Nesta sessão o paciente apresentou um discurso confuso e elaboração
de crenças a cerca da morte da mãe e reactividade. De tal modo, que o objectivo desta
sessão centrou-se na organização do pensamento do Francisco e na desconstrução de
crenças.
10º Sessão - 16.00 – 17.00 – 27/05/2014
Temática abordada - Continuação da sessão anterior - Morte da mãe e prisão
do pai.
Nesta sessão o paciente imediatamente referiu que falou com o pai ao telefone,
mas que a irmã não conseguiu falar com o pai, pois os telefonemas são muito rápido e a
mesma estava noutra divisão da casa. Durante a sessão o Francisco evidenciou um
discurso incoerente acerca da morte da mãe, mas aparentemente convicto de que o pai
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não era o responsável pela sua morte. Referiu: “Será que não foi o juiz que julgou mal o
meu pai? E se descobrissem que foi outra pessoa responsável pela morte da minha mãe?
Até porque eu tenho ideia de quem tenha sido responsável…” (Suspirava)(sic).
Consecutivamente referiu que não queria abordar mais esta temática, porém acabava
sempre por prosseguir este tema. Referiu: “Era bom que existisse um comprimido para
amnésia, assim esquecia- me disto tudo” (Suspirava)(sic).
Já no final da sessão questionou-se o Francisco sobre a alteração evidente ao
nível das sobrancelhas, estas apresentavam-se menores, comparativamente às sessões
anteriores. O Francisco de imediato explicou que tinha cortado as sobrancelhas pelo
facto dos colegas gozarem com ele e com a irmã, por terem as sobrancelhas muito
juntas, mas que a irmã não se importa com os comentários, contudo o paciente fica
incomodado.
11º Sessão – 16.00 – 17.00 – 3/06/2014
Temática Abordada: Acompanhamento Psicológico – Dinâmica familiar.
Nesta sessão o paciente apresentava um semblante triste, referindo que estava
chateado com os tios, visto que os mesmos referiram: “Ainda queriam que fossemos
buscar o teu irmão”(sic). Com este comentário o paciente referiu que teve vontade de
desaparecer para encontrar outra família, que o compreendesse. Prontamente, frisou que
sente que a ida para a casa dos tios, fez com que os mesmos reduzissem as actividades
de lazer, visto que considera ser um encargo para eles. Por fim, mencionou que tem
muitos sonhos onde o seu pai tenta matar os tios. No final da sessão, o paciente referiu
que se sente incompreendido e que apenas consegue conversar com o tio. Juntamente
referiu, que a relação com os restantes familiares é boa, apesar de existirem algumas
discussões com os primos.
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Reflexão: Nesta sessão trabalhou-se a nível da contenção de sentimentos e
restruturação emocional.
12º Sessão – 11.00 – 12.00 – 11/06/2014
Temática Abordada: Continuação da avaliação psicológica – Desenho da
Família.
Nesta sessão foi aplicado o desenho da família, para a análise da dinâmica
familiar, no sentido de compreender se o paciente se tem sentido integrado na casa dos
tios e se de facto, é esta família que o mesmo quer fazer parte. Durante a realização do
desenho da família real, o paciente desenhou todos os elementos da família frisando:
“Gosto de todos eles, porque tratam-me muito bem e se não fossem eles tinha ficado no
orfanato”(sic), indicando uma percepção contrária à sessão anterior. Seguidamente, foi
solicitado ao paciente que desenha-se uma família imaginária. Imediatamente desenhou
uma casa, a sua mãe e o próprio e ao descrever o desenho, referiu: “Fiz este desenho,
porque queria estar sozinho com a minha mãe, para poder conversar com ela e avisarlhe que se não tivesse cuidado, iria morrer no futuro e também porque sinto falta dela,
apesar de não ter tido muito tempo para nós”. Assim, numa tentativa de aprofundar a
relação que o paciente apresentava com a mãe, o mesmo apenas referiu: “Ela trabalhava
muito e discutia muito com o meu pai… e não me lembro de mais nada… quem ficava
mais comigo era a minha avó e dela sinto muita falta”.
Reflexão: Durante esta sessão, o paciente apresentou grande necessidade atribuir
características positivas à família actual, demonstrando medo de um novo abandono.
Quando se referia à mãe, apresentava dificuldade de referiu o nome da mesma,
afirmando: “Dói- me o coração quando digo o nome dela”. Face a sua postura durante a
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sessão, necessitava de constante aprovação por parte do técnico, utilizando
constantemente, o termo: “Não acha?”.
13º Sessão - 16.00 – 17.00 – 17/06/2014
Temática abordada – Relações íntimas e Rendimento escolar
O paciente iniciou a sessão referindo que estava bem-disposto. Explicou aos
técnicos de que não gostava mais da rapariga de quem falou nas sessões anteriores, pois
a mesma duvidou dos seus sentimentos, substituindo-a por outra rapariga. Esta temática
voltou a ser abordada explicando ao Francisco a variabilidade das escolhas, a rejeição e
os sentimentos que os indivíduos nutrem por outros.
Outro tema também abordado centrou-se nas dificuldades de aprendizagem
apresentadas neste ano lectivo e nos anos anteriores. Revela que a maiores dificuldades
são ao nível do Inglês e da Matemática, contudo, mesmo com o apoio da irmã, esta
ajuda não é suficiente, referindo ser necessário outro tipo de apoio.
Na sessão foi questionado ao paciente os resultados que obteve no 2º período
escolar, indicando que obteve 6 negativas, incluindo matemática e português.
Mencionou que o seu mau rendimento está relacionado com as faltas de material e por
dificuldades de concentração. Afirmou que a matéria tem sido muito difícil, de modo
que não tem conseguido obter bons resultados.
14º Sessão – 16.00 – 17.00 – 25/06/2014
Temática Abordada - Compreender as necessidades do paciente a nível das
relações íntimas.
Nesta sessão o paciente referiu estar apaixonado novamente, mas que tem medo
de revelar à família o seu sentimento, uma vez que a pessoa pela qual está apaixonado é
a prima. Apesar de não apresentarem qualquer laço sanguíneo, os tios não irão aprovar,
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refere o paciente. Ainda referiu que gosta muito da prima e que sente muitos ciúmes
quando a mesma se aproxima de algum rapaz. Deste modo, nesta sessão procurou-se
analisar os medos e as necessidades do paciente nas relações íntimas e junto do mesmo
criar estratégias para lidar de forma saudável com estas relações.
15º Sessão – 11.00 – 12.00 – 2/07/2014
Temática Abordada: Análise e compreensão do percurso escolar do paciente.
Nesta sessão o paciente referiu que tinha transitado de ano lectivo com três
negativas (Português, Matemática e Inglês), referindo que deveria ter ficado retido, pelo
mau rendimento escolar. Desta forma, junto do paciente foi analisado todo percurso
escolar, no sentido de encontrar factores determinantes para o baixo rendimento escolar.
O paciente indicou que no primeiro ano escolar ficou retido, devido aos conflitos entre
os pais: “Era muito complicado quando eles discutiam… eles estavam sempre a discutir
e eu não tinha vontade de estudar (suspirava)”(sic). Ainda referiu, durante todo o
processo de institucionalização e quando foi acolhido pela tia paterna, a situação escolar
agravou-se, referindo: “Quando fui para a instituição mudei várias vezes de escola… foi
uma confusão… e quando uma das minhas tias foi buscar-me à instituição (suspirou)
…não gosto de falar dela, só sei que as minhas notas melhoraram quando fiquei com
esta minha tia (cuidador actual)”(sic). Posto isto, foi questionado ao paciente perante
estabilidade emocional, se o resultados escolares convalesciam, o mesmo referiu que
sim, principalmente quando se esforçava.
Reflexão: Nesta sessão fez-se uma retrospectiva do ano lectivo, isto é, análise
das dificuldades que o mesmo foi apresentando ao longo das aulas, trabalhando a
questão de responsabilidade. Foi salientado a necessidade de criar rotinas de estudo,
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para minimizar as dificuldades de aprendizagem e melhorar os resultados escolares,
para o próximo ano lectivo.
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ANEXO D
Provas Psicológicas – Caso Clínico A
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Prova da Atenção Externa de Toulouse Piéron

Elizângela Mara Pinto da Silva

211

A intervenção psicológica na criança e no adulto

Prova Labirintos de Porteus
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Prova Figura Complexa de Rey

Cópia

Reprodução
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Prova Matrizes Progressivas de Raven
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Bateria de Exame Neuropsicológico do Adulto
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Prova SCL-90-R
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Questionário da Agressividade de Bussy & Perry (BPQA)
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ANEXO E
Provas Psicológicas – Caso Clínico B
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Prova da Atenção Externa de Toulouse-Piéron
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Prova Labirintos de Porteus
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Prova Figura Complexa de Rey

Cópia

Reprodução
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Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças – Terceira Edição
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Prova Inventário de Depressão Infantil (CDI)
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Prova do Desenho da Família

Desenho da Família Real

Desenho da Família Imaginária
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ANEXO F
Relatório Vocacional – Exemplar
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Nome: Daniela Santos Data de nascimento: 16/06/1999
Motivo: Orientação Vocacional e Académica
Data de Avaliação: Maio 2014

RELATÓRIO
A Daniela Santos foi avaliada em exame nas seguintes provas: BPRD (Bateria de Provas de
Aptidões Diferenciais), COPS (Inventário de Interesses Profissionais) e Entrevista (Entrevista
Escrita de Orientação Vocacional e Académica).
Durante a avaliação esteve vígil e cooperante no exame.
No que se refere aos seus interesses, a Daniela manifesta preferência pelas áreas Arte (Nível
Superior) e Arte (Nível Técnico). Ao nível das aptidões evidenciam-se capacidades ao nível do
Raciocínio Abstrato.
De acordo com o perfil dos seus interesses e tendo em consideração as suas aptidões sugerese o Curso Científico Humanístico: Artes Visuais ou Ciências e Tecnologias.
Sugere-se ainda um acompanhamento pedagógico suplementar, em paralelo com a escola, de
forma a suprimir eventuais dificuldades a sentir em algumas disciplinas.

Recomenda-se uma reavaliação após conclusão do 11º ano.

Alenquer, Junho de 2014
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PERFIL DE APTIDÕES
NÍVEL

PERCENTIS

ELEVADO

Acima de 75

NUMÉRICO

50 a 74

VERBAL

ESPACIAL

ABSTRATO

MECÂNICO






MEDIANO



25 a 49

BAIXO

Abaixo de 25



O que medem os Testes de Aptidões Diferenciais
RACIOCÍNIO NUMÉRICO: Capacidade para raciocinar com números e lidar inteligentemente
com dados quantitativos. Geralmente importante no trabalho escolar – especialmente em
campos como a matemática, a química, a física e a engenharia. Útil em profissões como
engenheiro, técnico de laboratório, estatístico, etc.
RACIOCÍNIO VERBAL: Capacidade para raciocinar com palavras, para compreender e usar
conceitos expressos em palavras. Importante em cursos superiores, em profissões exigindo
muita comunicação escrita ou oral e empregos envolvendo níveis elevados de autoridade e
responsabilidade.
RACIOCÍNIO ESPACIAL: Capacidade para visualizar, para pensar em três dimensões ou descrever
mentalmente a forma, o tamanho e a posição de objetos quando se mostra apenas um desenho
ou um modelo. Desenho, trabalhos oficinais, algumas partes da matemática e alguns cursos de
arte e desenho estão entre os que exigem esta capacidade. É necessário a arquitetos,
maquinistas, engenheiros, dentistas, estilistas e outros trabalhos que exijam a visualização de
figuras ou espaços.
RACIOCÍNIO ABSTRACTO: Uma medida não verbal, não numérica, da capacidade de raciocínio.
Aptidão para compreender relações entre coisas (objetos, desenhos, diagramas ou esquemas)
mais do que entre palavras e números. Útil no trabalho de oficina, de desenho e de laboratório,
em matemática, em cursos de programação de computadores, na eliminação de avarias
elétricas ou mecânicas, etc.
RACIOCÍNIO MECÂNICO: Compreensão de princípios e dispositivos mecânicos, e das leis da
física no dia a dia. Cursos no campo das ciências físicas, estudos técnicos, trabalhos manuais
em oficinas, são mais fáceis para os que têm resultados elevados nesta prova, como também
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no trabalho de reparação mecânica, em engenharia e numa grande variedade de profissões
em fábricas.
PERFIL DE INTERESSES – DOMÍNIOS PROFISSIONAIS

Arte Nível Superior – Engloba profissões que implicam expressão individualizada de
talento criativo ou musical.
Algumas profissões neste domínio: Produtor Teatral; Produtor de Televisão;
Arquitecto; Desenhador Ilustrador; Desenhador e Criador Industrial; Maestro;
Desenhador Modelista Industrial; Estilista; Decorador.
Arte Nível Técnico – Engloba profissões que implicam a aplicação de habilidades
artísticas em campos como a fotografia, artes gráficas e o design.
Algumas profissões neste domínio: Desenhador ilustrador; Desenhador Projectista;
Técnico de Restauro e Conservação; Fotógrafo; Agente Publicitário; Operador de
Imagem; Coreografo.
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Onde se lê: Contudo, o início desta disciplina ocorreu nos Estados Unidos da
América, em 1896 após Segunda Guerra Mundial, com Lightner Witmer (1867-1956)
doutorado pela Universidade de Leipzig em 1892. O desenvolvimento da psicologia
clínica nesta época permitiu o tratamento do foro psicológico inerente às vítimas da
guerra (Schultz & Shultz, 2004 citado por Leal, 2008).

Deve ler-se: O termo Psicologia Clínica foi introduzido pela primeira vez nos
Estados Unidos da América, em 1896, com Lightner Witmer (1867-1956) doutorado
pela Universidade de Leipzig em 1892 (Leal, 2008). No entanto, esta disciplina apenas
ganhou notoriedade após a Segunda Guerra Mundial, permitindo o tratamento do foro
psicológico inerente às vítimas da guerra (Schultz & Shultz, 2004 citado por Leal,
2008).

