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RESUMO 

 

Nos últimos anos, o Brasil vem atravessando um período de grande preocupação no contexto 

da saúde, devido ao aumento significativo dos casos de crianças diagnosticadas com microcefalia 

em decorrência do Zika vírus. Por esta razão, os grupos familiares se veem apreensivos em relação 

aos cuidados a serem tomados com esses bebês desde seu nascimento e ao longo do seu 

desenvolvimento. Dentre os profissionais que compõem essa equipe multiprofissional, existe o 

neuropsicólogo, que tem como principal objetivo dentro dessa perspectiva, correlacionar as 

alterações observadas no comportamento do paciente com as possíveis áreas cerebrais envolvidas, 

realizando, um trabalho de investigação clinica que utiliza testes e exercícios neuropsicológicos. 

Por meio de intervenções fundamentais para melhorar, compensar, contornar ou adaptar o paciente 

às suas dificuldades, na adequação das expectativas de melhora e reestruturação dos planos de vida 

individuais e familiares. Diante dos aspectos existentes em volta da microcefalia, verifica-se a 

necessidade de realizar uma reabilitação neuropsicológica. Portanto, este estudo oferece como 

problema de pesquisa: qual a importância da reabilitação neuropsicológica para os casos de 

microcefalia? Assim, o objetivo geral é apresentar a importância da reabilitação neuropsicológica 

para os casos de microcefalia. Tendo como objetivos específico: 1) averiguar o contexto histórico 

da reabilitação neuropsicológica; 2) conceituar a reabilitação neuropsicológica; 3) discutir 

propostas de reabilitação neuropsicológica nos casos de microcefalia. Para elaboração deste estudo 

utilizou-se da abordagem qualitativa mediante ao método bibliográfico.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, o Brasil vem atravessando um período de grande preocupação no contexto 

da saúde, devido ao aumento significativo dos casos de crianças diagnosticadas com microcefalia 

em decorrência do Zika vírus. Por esta razão, os grupos familiares se veem apreensivos em relação 

aos cuidados a serem tomados com esses bebês desde seu nascimento e ao longo do seu 

desenvolvimento. 

Compreende-se que estas famílias vivenciam um processo de resiliência, que é gerado diante 

as expectativas futuras que surgem acerca do desenvolvimento da criança, como também a criação 

de estratégias para ajudá-la através de alguns recursos, como o apoio familiar, suporte 

multiprofissional e dentre outros, que possibilitem a realização de bem-estar desta. 

  Dentre os profissionais que compõem essa equipe multiprofissional, existe o 

neuropsicólogo, que tem como principal objetivo dentro dessa perspectiva, correlacionar as 

alterações observadas no comportamento do paciente com as possíveis áreas cerebrais envolvidas, 

realizando, um trabalho de investigação clinica que utiliza testes e exercícios neuropsicológicos 

(RIVERO, 2007). 

Através de uma avaliação minuciosa das habilidades e possíveis déficits cognitivos, o 

neuropsicólogo desenvolverá um programa de reabilitação neuropsicológica, cujo objetivo deste é 

contribuir para sua qualidade de vida, reintegração ao seu meio familiar e social. Entendemos que 

a reabilitação neuropsicológica poderá auxiliar na redução dos efeitos de déficits cognitivos, e 

alterações de comportamento, que se constituem como obstáculos ao desempenho adequado em 

tarefas do cotidiano, ou seja, permitir o aproveitamento das funções total ou parcialmente 

preservadas por meio do ensino de estratégias compensatórias, aquisição de novas habilidades e a 

adaptação às perdas permanentes (RIVERO, 2007). 

Por meio de intervenções fundamentais para melhorar, compensar, contornar ou adaptar o 

paciente às suas dificuldades, aborda não apenas as suas manifestações no dia-a-dia, mas também 

outros aspectos significativos, como suas potencialidades, autoestima, emoções, adequação das 

expectativas de melhora e reestruturação dos planos de vida individuais e familiares. Diante dos 
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aspectos existentes em volta da microcefalia, verifica-se a necessidade de realizar uma avaliação e 

reabilitação neuropsicológica (RIVERO, 2007). 

Portanto, este estudo oferece como problema de pesquisa: qual a importância da reabilitação 

neuropsicológica para os casos de microcefalia? Esse questionamento norteou o andamento da 

pesquisa, possibilitando respostas no sentido de conscientizar a sociedade que enfrenta na 

atualidade esses eventos traumáticos e contribuir para a realização de uma avaliação e reabilitação 

mais adequada para essas crianças.   

Assim, o objetivo geral é apresentar a importância da reabilitação neuropsicológica para os 

casos de microcefalia. Tendo como objetivos específico: 1) averiguar o contexto histórico da 

reabilitação neuropsicológica; 2) conceituar a reabilitação neuropsicológica; 3) discutir propostas 

de reabilitação neuropsicológica nos casos de microcefalia. 

Esta pesquisa tem como contribuição para neuropsicologia, o enriquecimento da literatura 

em esfera nacional, com conhecimentos fundamentados em bases cientificas através da 

investigação do problema proposto neste estudo, além disso, oferecer a sociedade, mais 

precisamente ao sujeito que é analisado neste projeto informações referentes a temática. 

 

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS  

 

2.1. Histórico da reabilitação neuropsicológica 

Provavelmente, foi na Alemanha que as atividades de reabilitação neuropsicológica tiveram 

início, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, surgindo, na ocasião, com o intuito de auxiliar a 

recuperação de soldados sobreviventes de lesões cerebrais. Durante esse episódio histórico, na 

União Soviética, Luria teve papel importante na reabilitação neuropsicológica, porque foi ele o 

grande responsável pela organização de um hospital para soldados com lesões cerebrais 

(NOMURA et al., 2000).  

A reabilitação tem como objetivo melhorar a qualidade de vida não só dos pacientes, mas 

também dos familiares, otimizando o aproveitamento das funções total ou parcialmente 

preservadas por meio do ensino de estratégias compensatórias, aquisição de novas habilidades e a 

adaptação às perdas permanentes. O processo de reabilitação promove a conscientização do 

paciente sobre suas capacidades remanescentes, levando-o a uma mudança na auto-observação e, 

possivelmente, a uma aceitação de sua nova realidade (D’ALMEIDA et al., 2004). 

A reabilitação neuropsicológica é também chamada de reabilitação cognitiva, mas, sobre 

isso, Wilson (1996) faz uma breve diferenciação, destacando que a reabilitação cognitiva visa 
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“capacitar pacientes e familiares a conviver, lidar, contornar, reduzir ou superar as deficiências 

cognitivas resultantes de lesão neurológica”, focando-se principalmente na melhora das funções 

cognitivas, através dos treinos cognitivos. Já a reabilitação neuropsicológica é mais ampla, porque 

além de almejar tratar os déficits cognitivos, também visa tratar as alterações de comportamento e 

emocionais, melhorando a qualidade de vida do paciente.  

Ainda sobre isso, Prigatano (1999) diz que a reabilitação cognitiva é apenas um componente 

da reabilitação neuropsicológica, e esta abarca ainda a psicoterapia, o estabelecimento de um 

ambiente terapêutico, o trabalho com familiares e o trabalho de ensino protegido com os pacientes.  

Há mais de uma maneira de se planejar um programa de reabilitação eficiente e é sempre 

importante ressaltar para o cliente que a restauração da função cognitiva prejudicada pode não ser 

possível, não é garantia, mas é possível compensá-la, buscando-se maneiras de minimizar os 

problemas cotidianos. Para isso, o primeiro passo é a realização de uma avaliação neuropsicológica 

para que se mensurem os prejuízos cognitivos e as funções intactas.  Segundo o Portal Educação 

(S/D) O planejamento de uma reabilitação neuropsicológica é indicada para os casos em que um 

agravo leva a perda da capacidade do indivíduo para manejar, parcial ou completo, sua própria 

vida e a intervenção sobre os aspectos cognitivos do paciente pode levar a recuperação desta 

capacidade ou à adaptação de como viver com sua nova condição. Nesta situação, a intervenção é 

feita junto ao paciente e também a sua família.  

A avaliação comportamental é vista como uma extensão da avaliação neuropsicológica e é 

uma etapa importante. Uma das diferenças em relação aos testes padronizados é que geralmente a 

avaliação comportamental é parte do tratamento em si, pois através dela se identificam problemas 

a serem trabalhados e também pode avaliar-se a eficácia do mesmo. Desse modo, o tratamento 

pode passar por modificações ou alterações em resposta a uma informação observada. A avaliação 

comportamental deriva do behaviorismo, uma filosofia que explica a análise do comportamento 

(SKINNER, 1974/2006) e que foi fundada por John B. Watson, sendo ajustada por B. F. Skinner 

(BAUM, 1999).  

De Vreese et al. (2001) ressaltam ainda que os hábitos, o afeto e a motivação do cliente 

interferir significativamente no nível de funcionamento diário de reabilitação e por isso precisam 

ser levados em conta no processo de avaliação, devendo ser também analisados. Em consonância, 

Nomura et al. (2000) destacam a importância do papel do terapeuta, que deve ter uma postura de 

respeitar o ritmo e a velocidade do cliente, cuidando para que seus próprios anseios não interfiram 

no trabalho com o paciente. 

Historicamente, é possível observar avanço significativo nos modelos teóricos, métodos e 

técnicas utilizados na reabilitação neuropsicológica. Sobre ela, Wilson (1996) referiu quatro 

grandes mudanças:  
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(a) Definição de metas para o planejamento da RN – negociadas com o paciente, família 

e equipe; tendo como benefício maior o auxílio na regulação motivacional; as metas são 

focadas em demandas cotidianas; permitem a identificação de prioridades, avaliação do 

progresso e dividem a RN em etapas.  

(b) O reconhecimento de que, além das dificuldades cognitivas, os aspectos emocionais e 

psicossociais também podem ser incluídos na reabilitação. 

(c) Aumento do uso da tecnologia para a compensação dos déficits cognitivos – a 

tecnologia pode ser utilizada no contexto da avaliação, e também para auxiliar o paciente 

a desenvolver mecanismos compensatórios para os déficits apresentados;  

(d) A realização da RN necessita de diferentes bases teóricas – um único modelo teórico 

é insuficiente para lidar com as diferentes demandas e consequências de um transtorno.  

 

É importante destacar, então, que para compreender os primórdios da existência da 

reabilitação neuropsicológica é necessário compreender como se deram os estudos iniciais sobre 

neuropsicologia, reconhecendo que eles são antigos, datando desde a antiguidade, em que notamos 

que o homem buscou compreender as relações ente cérebro, comportamento e cognição. A história 

da neuropsicologia pode, portanto, ser dividia em três períodos: hipótese cardíaca versus hipótese 

cerebral, localizacionismo versus holismo e funcionalismo versus cognitivismo. Tal divisão não se 

fundamenta nos períodos históricos clássicos, mas configura-se em torno de temas predominantes 

nos seus estudos (HAMDAN et al 2011). 

 

2.2 Conceito de reabilitação neuropsicológica 

A reabilitação neuropsicológica compõe o tratamento de clientes com lesões cerebrais e/ou 

distúrbios neurológicos e neuropsiquiátricos. Os programas de reabilitação podem utilizar os 

procedimentos comportamentais, sobretudo porque a ciência da análise do comportamento dispõe 

de ferramentas importantes para a modificação do comportamento e do auxílio nos processos de 

aprendizagem (PONTES; HÜBNER, 2007).  

A Reabilitação Neuropsicológica (RN) objetiva desenvolver a melhoria dos déficits 

cognitivos, sociais e emocionais provocados por acidentes cerebrais. Outra finalidade da RN é 

promover, dentro das possibilidades, bem-estar ao sujeito (ÀVILA, 2003).  

Os serviços de reabilitação existentes na atualidade dão resposta à reabilitação na fase aguda, 

no entanto, ainda são poucas as ofertas de serviços que desenvolvam a promoção de um programa 

de RN que determine uma resposta integrada, multidisciplinar e intensiva adaptadas às 

necessidades desta população (GUERREIRO et al., 2009).  
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A ampliação de diversas teorias sobre os mecanismos de recuperação tornou possível a 

implementação do treino cognitivo nos programas de reabilitação, sendo realçada a análise dos 

processos como explicação para o entendimento da plasticidade e adaptabilidade cerebral quer no 

processo desenvolvimental, quer ao longo da recuperação após a lesão (BEN-YISHAY et al, 1985).  

Assim, enfatiza-se a interação entre os processos fisiológicos e as influências geradas através 

do ambiente, destacando a capacidade do cérebro lesionado para alcançar estratégias que levem à 

solução pretendida (atingir os objetivos funcionais), já que as competências passadas para a 

resolução de problemas se encontram comprometidas (BEN-YISHAY et al, 1985).  

Diferentes termos são utilizados para definir as intervenções que podem ser realizadas com 

pacientes que possuem lesões congênitas ou adquiridas, ou ainda transtornos funcionais. Na 

neuropsicologia, os procedimentos mais comuns são: reabilitação cognitiva, treino cognitivo e 

reabilitação neuropsicológica (WILSON, 2013).  

Verifica-se que a reabilitação cognitiva (RC) envolve estratégias de intervenção ou técnicas 

que ajudam na redução dos déficits cognitivos provocados por lesões ou disfunções. O objetivo 

maior é estimular as funções cognitivas alteradas e, para isto, pode dispor de uma sequência de 

treinos cognitivos (WILSON, 2005).  

O termo “reabilitação neuropsicológica” (RN) é usado para se referir ao processo clínico 

mais amplo destinado a melhorar déficits no funcionamento cognitivo e comportamental 

decorrentes de dano cerebral ou transtorno funcional (WILSON, 2013). Independentemente do que 

se objetive com a reabilitação, espera-se sempre que é as atividades realizadas promovam 

mudanças em áreas importantes para a vida diária do paciente, isto é, que tenha validade ecológica.  

A Reabilitação Neuropsicológica, ou cognitiva, é o nome que se dá a um conjunto de 

processos terapêuticos de estimulação sensorial, aplicados a pacientes que tiveram suas funções 

cognitivas comprometidas devido a algum tipo de dano cerebral.  Segundo Florenzano (2012) as 

principais funções cognitivas se estendem à percepção, atenção, memória, raciocínio e linguagem. 

Um tratamento de reabilitação cognitiva fundamenta-se na estimulação das funções cognitivas, 

aplicando-se exercícios que reproduzem situações do cotidiano. Tais exercícios podem ser 

apoiados por diversos formatos de mídia como formulários, figuras e vídeos, até mesmo um 

computador pode se tornar a ferramenta mais completa para um processo de reabilitação cognitiva, 

porque reúne requisitos audiovisuais para a aplicação de exercícios específicos.  

Percebe-se que a reabilitação neuropsicológica vai além da promoção de benefícios 

cognitivos e é mais ampla que uma reabilitação cognitiva, pois ela contempla o indivíduo como 

um todo, ao considerar a qualidade, o fator emocional, à reintegração social, objetivando facilitar 

o desempenho em tarefas relacionadas às habilidades cognitivas e não ocupar-se somente no 

tratamento das funções da cognição. Assim, a reabilitação neuropsicológica envolve desde treino 
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cognitivo e uso de estratégias compensatórias, até uma visão mais holística do processo de 

intervenção (ANDERSON et al 2010). Na prática, existem muitas abordagens e uma ampla gama 

de técnicas de reabilitação neuropsicológica (FUENTES, 2008).  

A reabilitação neuropsicológica tem como objetivo, portanto, reabilitar ou habilitar, no caso 

de crianças, as habilidades comportamentais, cognitivas e emocionais em pacientes com déficit no 

desenvolvimento maturacional do Sistema Nervoso Central (SNC), ou mediante lesão cerebral 

adquirida, ajudando o paciente a superar barreiras, reabilitando suas funcionalidades. Isso acontece 

através de técnicas pré-estabelecidas no plano terapêutico, que tem como intuito transformar as 

memórias explicitas em implícitas, ou seja, automatização das ações, por meio da intervenção com 

repetições de tarefas que posteriormente se transformam em novas aprendizagens com base no 

mecanismo da neuroplasticidade (SALES, 2009).  

 Por neuroplasticidade pode-se compreender que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, 

sendo capaz de fazer novas conexões neuronais, por meio das sinapses químicas e elétricas, 

conduzindo para novas respostas comportamentais, cognitivas e emocionais (SALES, 2009).  

A reabilitação neuropsicológica pediátrica deve-se partir da linha de base retirada da 

avaliação neuropsicológica, para se estabelecer o plano individual de intervenção que 

compatibilize com as estratégias e técnicas de acordo com as necessidades de cada criança. O plano 

de intervenção pode centrar-se nas áreas cognitivas mais deficitárias ou menos estruturadas, nas 

áreas cognitivas mais preservadas/adequadas, ou em ambas (LOURENÇO, 2014).  

Segundo Lourenço (2014) ao longo dos anos têm sido desenvolvidas várias investigações e 

teorias quanto a forma como tratar tais alterações neurológicas e neuropsicológicas. Os primeiros 

programas sistemáticos de reabilitação neuropsicológica surgiram na Alemanha, durante a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e desde então que se têm originado inúmeras técnicas de 

reabilitação cognitiva. O psicólogo Reuven Feuerstein ao rejeitar a crença de que os sujeitos ao 

nascerem trazem uma estrutura pré-determinada e fixa de inteligência, dá origem a concepção de 

modificabilidade cognitiva estrutural que compreende o ser humano como um sistema aberto, 

passível à mudança em qualquer etapa do seu desenvolvimento. A modificabilidade cognitiva 

estrutural consiste na capacidade potencial do ser humano de transformar e transformar-se, 

resignificar conhecimentos, conceitos, capacidades, procedimentos, atitudes e competências.  

Verifica-se que as capacidades cognitivas dos indivíduos podem ser potencializadas por meio 

de um processo de mediação.  Logo, a modificabilidade cognitiva advém da experiência de 

aprendizagem mediada, que permite ao ser humano responder de uma forma autoplástica às 

exigências apresentadas pelo contexto que se encontra, por sua vez, em constante modificação. A 

auto plasticidade proporciona mudanças no organismo, fazendo com que a criança use, 

progressivamente, formas mais elaboradas de funções mentais, concebendo com isso organizar a 
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realidade e usar experiências passadas como um modo de planear, antecipar e facilitar situações 

desejáveis e, também, prevenir as indesejáveis da sua concretização (LOURENÇO, 2014).   

A reabilitação e o treino cognitivo pretendem estes mesmos objetivos, isto é, potenciar ao 

máximo os recursos intelectuais do sujeito por meio de um treino das funções mais deficitárias, 

através de um conjunto de técnicas que permitem atingir um maior rendimento nas atividades 

intelectuais assim como uma excelente integração e adaptação sócio afetiva. A estimulação 

cognitiva específica, executada diariamente, é capaz de melhorar o metabolismo nas áreas cerebrais 

estimuladas.  Assim, confirma que os ambientes mais estimulantes e enriquecedores favorecem o 

desenvolvimento e a recuperação das funções mentais, ocorrendo o contrário se a criança for 

insuficientemente estimulada (LOURENÇO, 2014).   

Lourenço (2014) nos afirma que o objetivo da reabilitação neuropsicológica e do treino 

cognitivo é conseguir a melhoria das funções mentais, através de exercícios específicos, buscando 

potencializar as áreas mais deficitárias do sistema nervoso para gerar mudanças consolidadas na 

sua estrutura neuroquímica. A plasticidade cerebral permite que o treino cognitivo produza 

melhorias significativas tanto em sujeitos saudáveis, como em sujeitos com lesões e alterações 

cerebrais, em qualquer momento do ciclo de vida. 

 

2.3 A importância da equipe multiprofissional para a interação dos progenitores com a 

reabilitação neuropsicológica do filho microcefálico 

Diante o diagnóstico de microcefalia, a família, principalmente os pais e a criança 

microcefálica, necessitam de suporte psicológico. Segundo Garcia (2012) a postura do psicólogo 

diante da família, contribuiu para uma ideia mais positiva e realista da deficiência. É importante 

salientar que no contexto da saúde da criança deficiente, as intervenções terapêuticas podem 

melhorar a qualidade de vida das mesmas, e isso contribui para um melhor bem-estar. O principal 

objetivo de um psicólogo deve ser de conduzir a criança e sua família na busca de uma qualidade 

de vida frente às dificuldades encontradas, visando à saúde mental e a possibilidade de conseguir 

a adaptação a novas realidades (KOVÁCS, 1997). 

Além disso, o auxílio da escuta, aconselhamento e orientação psicológica poderão auxiliar o 

indivíduo na mudança de certos comportamentos relacionados ao seu bem-estar, lidando assim 

com algo que possa vir a ameaçá-lo. Desta maneira, contribui na vantagem de estar associada na 

área de prevenção e adaptação à deficiência (TRINDADE; TEIXEIRA, apud BOGO; CAGNINI; 

RADUENZ, 2014). 

Conforme Lopes (2002) a criança com deficiência e sua família permeiam profissionais 

ligados à saúde e à educação. De acordo com o tipo de deficiência, necessita-se de orientações 

quanto aos cuidados necessários, entre elas, destacam-se: fornecer estímulos adequados, como 
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higienizá-la, alimentá-la, carregá-la e, sobretudo, como realizar as adaptações que irão facilitar o 

dia-a-dia dessa família.  

Para que os pais continuem avançando no processo de aceitação, é indispensável o suporte 

da equipe multiprofissional, juntamente com o auxílio do psicólogo, reduzindo os efeitos da 

generalização da deficiência o fazendo perceber que ela não representa todo o sujeito, mas sim 

apenas parte de um todo a ser conhecido, amado e cuidado (BUSCAGLIA, 2010, apud BOGO; 

CAGNINI; RADUENZ, 2014). 

Dentro dessa perspectiva percebe-se a importância do trabalho em equipe multiprofissional, 

que consiste numa modalidade de trabalho coletivo, onde configura-se uma relação recíproca entre 

as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais que 

podem atuar em uma relação pai e filho (PEDUZZI, 2001, p. 108 apud INHAN, S/D). 

Dentre os profissionais que compõem essa equipe multiprofissional, existe o neuropsicólogo, 

que tem como principal objetivo dentro dessa perspectiva, correlacionar as alterações observadas 

no comportamento do paciente com as possíveis áreas cerebrais envolvidas, realizando, um 

trabalho de investigação clinica que utiliza testes e exercícios neuropsicológicos (RIVERO, 2007). 

Através de uma avaliação minuciosa das habilidades e possíveis déficits cognitivos, o 

neuropsicólogo desenvolvera um programa de reabilitação neuropsicológica para contribuir na 

melhora de sua qualidade de vida e reintegração ao seu meio familiar e social. A reabilitação 

neuropsicológica vai auxiliar na redução dos efeitos de déficits cognitivos e alterações de 

comportamento que se constituem como obstáculos ao desempenho adequado em tarefas do 

cotidiano, ou seja, permitir o aproveitamento das funções total ou parcialmente preservadas por 

meio do ensino de estratégias compensatórias, aquisição de novas habilidades e a adaptação às 

perdas permanentes (RIVERO, 2007). 

Segundo Rivero (2007) por meio de intervenções fundamentais para melhorar, compensar, 

contornar ou adaptar o paciente às suas dificuldades, aborda não apenas as suas manifestações no 

dia-a-dia, mas também outros aspectos significativos, como suas potencialidades, autoestima, 

emoções, adequação das expectativas de melhora e reestruturação dos planos de vida individuais 

e familiares. Diante dos aspectos existentes em volta da microcefalia, verifica-se a necessidade de 

realizar uma avaliação e reabilitação neuropsicológica. 

Perante o diagnóstico de microcefalia é certo que o pai juntamente com a família enfrentará 

dificuldades na chegada dessa nova criança, dificuldades estas, que estão relacionadas à aceitação, 

preconceito, sentimento de insegurança e as inúmeras ocasiões imprevisíveis que terão de ser 

enfrentadas após o nascimento. Por essas situações é extremamente importante que a sociedade e 

a comunidade científica estejam atentas a essa interação pai-filho e no que isso contribui para o 

desenvolvimento infantil. Vale ressaltar, o quão relevante é o suporte de uma equipe profissional 
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composta por médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros, que ajudem não só ao 

pai, mas a família no geral, para essa nova adaptação de vida (LOPES, 2002). 

Segundo Lopes (2002) a função do psicólogo poderá contribuir para ampliação da visão dos 

pais em relação à deficiência do filho, mostrando-o que com estímulos adequados a sua criança 

poderá ter um bom desenvolvimento, juntamente com a avaliação e reabilitação neuropsicológica, 

mas para isso ela precisa ser amada, cuidada, acompanhada e estimulada. Vale salientar, que o 

envolvimento da equipe multiprofissional juntamente com os psicólogos, ajudam não só ao pai, 

mas a família, para essa nova adaptação de vida.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A escolha pela utilização da pesquisa qualitativa mediante o método bibliográfico como 

recurso para elaboração da presente pesquisa deve-se pelo fato do mesma ser uma técnica 

apropriada para essa produção. Conforme Medeiros (2006) afirma, a pesquisa bibliográfica é feita 

a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meio escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica que permite ao pesquisador, conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto.  Embora, existam pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas como o objetivo de recolher informações 

ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, possibilitou uma melhor compreensão sobre a microcefalia no contexto atual. 

Entende-se que as pesquisas e literaturas ainda são muito escassas, mas há a possibilidade de 

adequar a literatura da neuropsicologia nos casos de microcefalia, ou seja, a realização prévia da  

avaliação neuropsicológica, poderá  auxilia no planejamento de intervenções mais eficazes e 

adequadas às características do paciente, já que permite identificar tanto os processos cognitivos 

comprometidos quanto os preservados. 

Ressalta-se a importância da neuropsicologia, no que diz respeito a possibilidade de 

contribuir com a identificação no córtex cerebral da localização da área lesionada, evidenciando a 

importância para reabilitação e para a testagem de hipóteses teóricas não só não diminuiu, mas 

também aumentou. Dentro da perspectiva da reabilitação, a neuropsicologia contribui com a 

caraterização do perfil de funções comprometidas e preservadas. A interpretação teórica do padrão 
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de comprometimento também colabora para a formulação de programas de reabilitação mais 

individualizados e mais bem fundamentados. Ademais, a avaliação neuropsicológica continua 

sendo uma estratégia de testagem de hipóteses teóricas. 

Verifica-se a necessidade de aprofundar com novas pesquisas, utilizando um estudo 

longitudinal, pois a microcefalia ainda é uma área sem muitas informações que não se pode prever 

os danos provocados no córtex cerebral das crianças atingidas pela microcefalia. A literatura 

utilizada nesta pesquisa, permite compreender que os profissionais da área de saúde ainda terão 

uma longo percurso a seguir, pois cada criança apresenta déficits distinto da outra. 

 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 18.02.2019 

 

 

Diego Gomes da Silva Melo  
Mikaelly Cavalcanti Borges 

12 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDERSON, N.; WINOCUR, G.; PALMER, H. Principles of cognitive rehabilitation. In: 

J. Gourd; U. Kischka; J. Marshall (Eds.), Handbook of Clinical Neuropsychology. (pp. 50-77). 

New York, US: Oxford University Press. 2010.  

 

ÁVILA, R. Resultados da reabilitação neuropsicológica em paciente com doença de 

Alzheimer leve. Revista Psiquiatria Clínica, 30(4), 139-146. 2003.  

 

BAUM, W. Compreender o Behaviorismo: Ciência, comportamento e cultura. Porto 

Alegre: ArtMed Editora, 1999.  

 

BEN-YISHAY, Y.;  RATTOK, J.; LAKIN, P.;  PIASETSKY, E.B.;  ROSS, B.; SILVER, 

S.; ZIDE, E.; EZRACHI, O. Neuropsychological rehabilitation: quest for a holistic approach. 

Seminars in Neurology, 5(3), 252-259. 1985.  

 

BOGO, M. L.; CAGNINI, F.  Z. V.de S.; RADUENZ, M. Momento do Diagnóstico de 

Deficiência: sentimentos e modificações na vida dos pais. Psicologado, Guaramirim, 2014. 

Disponível em: https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/momento-do-

diagnostico-de-deficiencia-sentimentos-e-modificacoes-na-vida-dos-pais Acesso em: 13 de 

outubro de 2018. 

 

D’ALMEIDA, A; PINNA, D.; MARTINS, F.; SIEBRA, G.; MOURA, I. Reabilitação 

cognitiva de pacientes com lesão cerebral adquirida. CienteFico; IV (I). 2004.  

 

DE VREESE, L.P. et al.  Memory rehabilitation in Alzheimer's disease: a review of 

progress. Int J Geriatr Psychiatry 16: 794-809, 2001. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/momento-do-diagnostico-de-deficiencia-sentimentos-e-modificacoes-na-vida-dos-pais
https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/momento-do-diagnostico-de-deficiencia-sentimentos-e-modificacoes-na-vida-dos-pais
https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/momento-do-diagnostico-de-deficiencia-sentimentos-e-modificacoes-na-vida-dos-pais
https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/momento-do-diagnostico-de-deficiencia-sentimentos-e-modificacoes-na-vida-dos-pais


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 18.02.2019 

 

 

Diego Gomes da Silva Melo  
Mikaelly Cavalcanti Borges 

13 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

FIORENZANO, G. Neuropsicologia e as funções cognitivas. Disponivel em: 

http://espacoaprendente.blogspot.com/2012/10/neuropsicologia-e-as-funcoes-cognitivas.html   

Acesso em 13 de outubro de 2018.  

 

FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L. F.; CAMARGO, C. H. P.; CONSENZA, R. M. 

Neuropsicologia: Teoria e Prática. Porto Alegre: Editora Artmed. 2008.  

 

GUERREIRO, S.; ALMEIDA, I.; FABELA, S.; DORES, A.; CALDAS, A. Avaliação de 5 

anos de reabilitação neuropsicológica no Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. Vila 

Nova de Gaia, Portugal: CRPG. 2009.  

 

HAMDAN, A. C.; PEREIRA, A. P. A.; RIECHI, T. I. J. S. Avaliação e reabilitação 

neuropsicológica: desenvolvimento histórico e perspectivas atuais. Interação em Psicologia, 

15, 47-58. 2011. Disponível em:  https://revistas.ufpr.br/psicologia/%20article/view/25373/17001 

Acesso em 12 de outubro de 2018.  

 

INHAN, J. F. O portador de deficiência e a necessidade da formação de equipe 

multiprofissional - aspectos relevantes. Disponível em: 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/C6/F4/B0/8B/68709310A3858E83180808FF/012011.pdf 

Acesso em: 13 de outubro de 2018. 

 

KOVÁCS, M. J. Deficiência adquirida e qualidade de vida- possibilidades de 

intervenção psicológica. Deficiência: alternativas de intervenção. São Paulo, Casa do 

Psicólogo, 1997. 

 

LOPES, B. G.; KATO, L. S.; CORRÊA, P. R. C. Os pais das crianças com deficiência: 

reflexões acerca da orientação em reabilitação motora. São Paulo, v.4, n.2, 2002.  

 

LOURENÇO, F. A importância da Reabilitação Neuropsicológica e do Treino 

Cognitivo. Disponível em: http://www.blog.estimulopraxis.com/?p=635  Acesso em 04 de 

Dezembro de 2018. 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt
https://plus.google.com/116636780509188795533
https://revistas.ufpr.br/psicologia/%20article/view/25373/17001
http://www.blog.estimulopraxis.com/?p=635


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 18.02.2019 

 

 

Diego Gomes da Silva Melo  
Mikaelly Cavalcanti Borges 

14 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 8ª. 

ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

NOMURA, S.; GARCIA, J. L.; FABRÍCIO, A. M.; BOLOGANI, S.A.P.; CAMARGO, C. 

H. P. Reabilitação neuropsicológica. In: Forlenza, O.V.; Caramelli, P. Neuropsiquiatria 

Geriátrica. Atheneu, São Paulo, 2000.  

 

PONTES, l. M. M.; HÜBNER, M. M.C. A reabilitação neuropsicológica sob a ótica da 

psicologia comportamental. Rev. Psiq. Clín 35 (1); 6-12, 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rpc/v35n1/v35n1a02 Acesso em 13 de outubro de 2018.  

 

PORTAL EDUCAÇÃO. Objetivos da avaliação neuropsicológica. Disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/objetivos-da-avaliacao-

neuropsicologica/54638 Acesso em 13 de outubro de 2018.  

 

PRIGATANO, G.P. Recovery and Cognitive Retraining after Cranio cerebral Trauma. 

J.Learning Disabilities. E U A, n. 20, p. 603-613, 1999. 

 

RIVERO, S. T. Neuropsicologia: O que é e como se faz?. Rede Psi, 2007. Disponível em: 

http://www.redepsi.com.br/2007/04/21/neuropsicologia-o-que-e-como-se-faz/ Acesso em: 

13 de outubro de 2018. 

 

SALES, D. C. S. Reabilitação Neurológica e Neuroplasticidade. Extraído do livro 

“Tópicos em Neurociência Clínica”-Elisabete Castelon Konkiewitz-editora UFGD-2009. 

 

WILSON, B. A. Reabilitação das deficiências cognitivas. In: Nitrini, R; Caramelli, P; 

Mansur, L.L. Neuropsicologia: das bases anatômicas à reabilitação. Clínica Neurológica 

HCFMUSP, São Paulo, pp. 314-343, 1996. 

 

WILSON, B. Neuropsychological rehabilitation: Theory and practice. Swets & 

Zeitlinger; 2005. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://www.scielo.br/pdf/rpc/v35n1/v35n1a02
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/objetivos-da-avaliacao-neuropsicologica/54638
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/objetivos-da-avaliacao-neuropsicologica/54638
http://www.redepsi.com.br/2007/04/21/neuropsicologia-o-que-e-como-se-faz/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 18.02.2019 

 

 

Diego Gomes da Silva Melo  
Mikaelly Cavalcanti Borges 

15 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

 

WILSON, B. Neuropsychological rehabilitation: state of the science. South African 

Journal of Psychology; 43(3): 267-77. 2013. 

  

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

