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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar propostas de intervenções neuropsicológicas 

realizadas em oficinas de treino e estimulação cognitiva, publicadas no período de 2011 a 2014 nas 

bases de dados SciELO e BIREME. Os dados conclusivos foram organizados em duas tabelas; 

sendo que a primeira contém informações sobre os trabalhos selecionados com os objetivos 

propostos e resultados, e a segunda tabela contém o procedimento das oficinas realizadas e as 

habilidades cognitivas envolvidas.  
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INTRODUÇÃO 

 

O cérebro e o comportamento humano estão intimamente relacionados ao sentimento, à 

expressão do corpo, ao aprendizado, ao planejamento e à execução; além disso, tem despertado 

grande interesse científico-social pelo modo como acontecem essas interações. A neuropsicologia 

traz em seu campo de estudo, justamente essa relação entre o cérebro e o comportamento, ou seja, 
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traz como enfoque o desenvolvimento de uma ciência do comportamento humano baseada no 

funcionamento cerebral. 

O termo neuropsicologia foi utilizado pela primeira vez por Sir William Osler, no ano de 

1913 em uma conferência nos Estados Unidos (Adda, 2007) e ao longo da história pode-se dizer 

que ocorreu uma discordância entre duas escolas quanto à organização e o funcionamento do 

cérebro; sendo que de um lado tinham-se os localizacionistas e de outro, os holistas. Os estudiosos 

da primeira escola acreditavam em um funcionamento cerebral fragmentado, isto é, cada região do 

cérebro teria uma função específica; enquanto que, os que defendiam a hipótese holística, 

acreditavam que a atuação do cérebro ocorria como um todo no comando do comportamento e das 

funções mentais (Cosenza, Fuentes, & Malloy-Diniz, 2008). Atualmente a neuropsicologia entende 

o cérebro em funcionamento interligado, considerando-o como um sistema funcional, de modo que 

as áreas cerebrais são interdependentes e inter-relacionadas, ou seja, há uma comunicação entre as 

regiões cerebrais (Costa, Azambuja, Portuguez, & Costa, 2004). 

O conhecimento sobre o desenvolvimento e o funcionamento cerebral tem permitido, em 

estudos recentes, compreender cada vez mais os comprometimentos, os déficits, as disfunções 

cognitivas, podendo estas ser resultantes de lesões congênitas (pré, peri ou neonatais), doenças, ou 

então, decorrentes do processo de envelhecimento. 

Diante disso, a avaliação neuropsicológica tem um papel fundamental, pois, auxilia em 

diagnósticos diferenciais de demências, quadros neurológicos e psiquiátricos, além de apresentar 

um prognóstico ao indivíduo e familiares. Para tanto, a avaliação baseia-se num conjunto complexo 

de coleta de dados com familiares e aplicação de testes para poder avaliar as diversas funções 

cognitivas, tais como, memória, linguagem, inteligência, funções executivas, percepção, atenção e 

função visuo-espacial (Miotto, 2007). 

A partir de dados levantados em avaliação, a neuropsicologia ainda pode contribuir com a 

estimulação e com a reabilitação dos sujeitos. Trata-se de um campo de estudo que se tornou 

reconhecido após a I e a II Guerra Mundial, quando diversos métodos foram desenvolvidos para 

minimizar os quadros de distúrbios cognitivos encontrados em soldados sobreviventes, portanto, a 

reabilitação neuropsicológica auxilia na correção, na atenuação, como também contribui para 

compensar ou aliviar déficits cognitivos, motores ou comprometimentos cerebrais (Miotto, 2007), 

por isso, uma boa avaliação possibilita um planejamento adequado a um programa de reabilitação 

eficiente. 

Corrêa (2009) salienta que a reabilitação neuropsicológica está além da promoção de 

benefícios cognitivos e é mais ampla do que uma reabilitação cognitiva, isto é, contempla o 
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indivíduo como um todo ao considerar a qualidade de vida, 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 (memória, atenção, compreensão).  

Ainda neste contexto, quando referimo-nos ao processo de reabilitação neuropsicológica, 

convém destacar que a condução do mesmo pode ocorrer com apenas um paciente ou então em 

grupo. No primeiro caso, o trabalho de intervenção é baseado nas dificuldades do dia a dia do 

paciente, é personalizado e flexível, pois, pode-se contemplar um plano terapêutico conforme as 

preferências do paciente. Deste modo, se o sujeito, por exemplo, gosta de futebol; as tarefas de 

reabilitação podem referenciar esta temática como motivação ao tratamento. Já no segundo caso, 

quando a reabilitação é grupal, esta pode ocorrer de três modos diferentes:  1. Psicoeducação - que 

consiste em informar os pacientes sobre a patologia, sobre as dificuldades cognitivas, emocionais e 

comportamentais; 2. Resolução de problemas / planejamento de estratégias - que refere-se a uma 

organização grupal (encontros grupais) onde os participantes trocam experiências entre si a fim de 

auxiliar no planejamento de estratégias ou na resolução de problemas que um outro membro do 

grupo esteja necessitando e; 3. Treino cognitivo - que é o trabalho interventivo realizado a partir de 

um plano terapêutico, focado em tarefas de estimulação cognitiva (Gindri et al.,  2012). 

Neste último modelo de reabilitação grupal, denominado treino cognitivo, cabe citar que a 

abordagem do terapeuta pode ser uni ou multimodal, isto é, a estimulação cognitiva pode ser focada 

em apenas um componente cognitivo (ex. atenção), que seria a abordagem unimodal ou em diversos 

componentes cognitivos (ex. atenção, memória, funções executivas) contemplando a abordagem 

multimodal, a depender da necessidade do paciente e do plano terapêutico traçado.  

Os avanços da neurociência trouxeram colaborações importantes relacionadas à reabilitação 

neuropsicológica e um ponto de destaque neste contexto refere-se à plasticidade neural, que 

corresponde à habilidade do cérebro de recuperar uma função através da migração e de interações 

sinápticas (Santos, 2005). Em outras palavras, Ferrari (2001) explica que o sistema nervoso em 

interação com o ambiente implica na modificação, tanto do ambiente como também do sistema 

nervoso, assim, a plasticidade neural pode ser definida como uma mudança estrutural do sistema 

nervoso que pode ocorrer em função das interações com o meio ou ainda por conta de traumatismos 

ou lesões. Deste modo, devido à plasticidade, a reabilitação pode ser pensada para os casos de 

indivíduos que sofreram lesão, mas também como prevenção ou adiamento dos sintomas de 

demências, além de estimulação cognitiva em decorrência de algum déficit ou disfunção. Apesar 

disto, ainda é comum que a reabilitação seja associada em um primeiro momento, à perda de alguma 

função cognitiva, por isso, convém salientar que estudos têm mostrado (Gindri et al., 2012) que 
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indivíduos sem patologia diagnosticada também se beneficiam da reabilitação, pois, há situações 

em que a demanda laboral, acadêmica ou social, exigem um aprimoramento de alguma função 

deficitária e neste caso, a reabilitação é direcionada os treinamentos para a estimulação de 

habilidades específicas como, por exemplo, treinamento específico (unimodal) da memória.  

Tendo em vista a importância desta temática envolvendo a Neuropsicologia e a reabilitação 

associada à melhoria na qualidade de vida dos sujeitos, objetivou-se através deste estudo, identificar 

através da revisão de literatura, propostas de intervenções neuropsicológicas realizadas em oficinas 

de treino e estimulação cognitiva para maior conhecimento das práticas profissionais. 

 

 

MÉTODO 

  

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura, uma forma de pesquisa que utiliza 

como fonte de dados a literatura sobre um tema específico. Sampaio (2007) salienta que as revisões 

sistemáticas são particularmente úteis para integrar informações de estudos que foram 

desenvolvidos separadamente sobre determinada intervenção, além de identificar temas que 

necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras. Neste aspecto, cabe 

relembrar que a ciência neuropsicológica, apesar dos avanços, ainda demanda contínuas 

investigações para o aperfeiçoamento das técnicas de estimulação e reabilitação cognitiva.  

Como já introduzido, o objetivo desta revisão foi identificar propostas de intervenções 

neuropsicológicas realizadas em oficinas de treino e estimulação cognitiva. Para tanto, num 

primeiro momento, foram feitas pesquisas em livros, revistas e artigos científicos nas bases de dados 

The Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME), considerando temas como reabilitação cognitiva, neuropsicologia, plasticidade neural, 

atenção, memória, treino cognitivo, função executiva e raciocínio lógico.  

Os descritores (keywords) selecionados para o rastreamento das publicações foram: 

cognição (cognition), treino cognitivo (cognitive training), aprendizagem (learning), avaliação 

(evaluation), memória (memory), técnicas cognitivas (cognitive thecniques), atenção (attention) e 

funções executivas (executive functions).  

As publicações selecionadas compreenderam estudos brasileiros associados à temática 

referentes ao período de 2011 a 2014, com o intuito de identificar as propostas de intervenções mais 

recentes, sendo que o total, resultou em seis trabalhos. Foram excluídos desta revisão os artigos 
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científicos que não continham o desenvolvimento ou aplicação de oficinas / sessões grupais de 

intervenção, já que seria inviável ao objetivo proposto.  

Após a seleção, realizou-se a leitura dos resumos, métodos e resultados com o propósito de 

refinar e analisar os dados obtidos que posteriormente foram organizados em tabelas. Na primeira, 

as informações correspondem aos dados referenciais dos artigos selecionados, os objetivos, números 

de participantes, número de sessões (oficinas) e resultados. Já na segunda tabela, os dados foram 

organizados com informações sobre o procedimento de cada oficina objetivando possibilitar uma 

melhor visualização e compreensão ao leitor. Após análise detalhada, cada atividade interventiva / 

oficina foi identificada com um nome e com as principais habilidades envolvidas no processo de 

estimulação. Por fim, foram analisados e discutidos os dados sobre possíveis adequações das 

oficinas em relação ao tema, número de sessões, tempo e resultados obtidos. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1, denominada “Fichamento dos trabalhos selecionados”, contém os dados dos 

artigos científicos utilizados neste estudo. Trata-se da primeira etapa do levantamento e da 

organização dos dados, na qual as informações foram distribuídas em tabela com os dados 

referenciais dos artigos, isto é, nome dos autores, título do trabalho, local e ano de publicação; 

objetivos, números de participantes, número de sessões (oficinas) e resultados obtidos.  

A tabela 2, denominada “Atividades de estimulação neuropsicológica”, corresponde às 

atividades que foram desenvolvidas e aplicadas nas oficinas de treino e estimulação cognitiva, 

conforme o levantamento realizado. A organização da mesma se deu a partir de três colunas, sendo 

que a primeira contém o nome da atividade interventiva, na segunda coluna, tem-se o procedimento 

sintetizado da oficina e por fim, na última coluna, constam as habilidades requeridas para o 

desenvolvimento de cada treino. A saber, para a execução das atividades listadas, levou-se em conta 

a estimulação das seguintes funções: atenção, memória, sequência lógica, categorização, fluência 

verbal, fonemas, habilidades numéricas, velocidade de processamento, raciocínio lógico, ordenação, 

flexibilidade cognitiva e resistência à distraibilidade, sendo que, as habilidades mais requeridas 

foram memória e atenção. Exemplos de atividades que contemplam estas duas funções são: 

“Dominó fonológico”, “Sequência temporal”, “Identificação de letras e aliteração”, “Repetição 

inversa”, “Compra de produtos” e “Que som é esse?”.  

Outros estudos foram realizados com foco em consciência fonêmica (Soares & Carnio, 

2012), treino cognitivo em adultos maduros e idosos (Teixeira-Fabrício et al., 2012), estratégias de 
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categorização e cálculos semelhantes a tarefas do cotidiano do idoso (Silva et al., 2011), estimulação 

de capacidades intelectuais (Zampieri, Schelini, & Crespo, 2012) e atenção, memória e funções 

executivas na cognição de idosos saudáveis (Irigaray, Gomes Filho, & Schneider, 2012). 

Com relação ao número de sessões e tempo de cada oficina, o levantamento mostrou a 

variância de 5 a 13 encontros com tempo estimado de 40 minutos a 2 horas, porém, convém ressaltar 

que nos treinamentos mais longos, foram realizadas diversas abordagens teóricas, ou seja, se a 

atividade de determinado encontro objetivava trabalhar a estimulação da memória, antes, os 

instrutores explicavam aos participantes o conceito de memória, os tipos de memória e assim, 

conforme o que havia sido planejado. Outra consideração importante é que, em alguns casos, mais 

de uma atividade foi aplicada num mesmo dia e o encontro foi organizado e subdividido de modo a 

ter um início, meio e fim, como por exemplo, apresentação conceitual, execução prática da atividade 

e reflexão/discussão da tarefa realizada. 

Em todas as intervenções de treino cognitivo, considerando as atividades contidas na tabela 

2, foi possível constatar resultados positivos, tais como: evolução no desempenho escolar, ganhos 

cognitivos, aumento na velocidade de processamento e na utilização de estratégias, melhora no 

desempenho em tarefas de memorização, cálculos e melhorias no desempenho cognitivo, conforme 

demonstrado na tabela 1. 

Deste modo, salienta-se que esses resultados corroboram com os estudos sobre a temática, 

do quanto a reabilitação e a estimulação das funções executivas podem contribuir com o 

desenvolvimento dos sujeitos e até mesmo com melhorias em campos específicos da aprendizagem, 

levando em conta o próprio treino da cognição como também a plasticidade cerebral.  

Por fim, é relevante mencionar que a intervenção neuropsicológica ainda pode favorecer a 

diminuição de sintomas depressivos, considerando que as atividades, quando realizadas em grupo, 

tem direta influência com o relacionamento social; tal como resultou o trabalho interventivo de 

Lima-Silva & Yassuda (2012) que em análise pós-oficinas, além dos resultados em ganhos 

cognitivos, constatou-se também a diminuição de sintomas depressivos. Neste contexto, demais 

benefícios também podem ser conquistados, visto que o caráter grupal das atividades trabalha uma 

variedade de fatores emocionais envolvendo a autonomia, a autoestima, a iniciativa, entre outros. 

Por isso, pode-se concluir que os resultados interventivos da neuropsicologia ultrapassam o campo 

da cognição, pois, além de possibilitar a melhoria das funções cognitivas, ainda favorece o campo 

psicossocial.   
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Tabela 1: 

Fichamento dos trabalhos selecionados 

 

Dados referenciais dos artigos 

selecionados 

 

Objetivo 

Número de 

participantes nas 

oficinas 

 

Número 

de 

sessões 

 

Resultados 

 

Lima-Silva, T. B., & Yassuda, M.S. 

(2012). Treino cognitivo e intervenção 

psicoeducativa para indivíduos 

hipertensos: efeitos na 

cognição. Psicologia: Reflexão e 

Crítica, 25(1), 30-40. 

 

Avaliar a possibilidade de aliar o treino 

cognitivo à intervenção psicoeducativa de 

oito sessões sobre hipertensão visando 

melhor manejo desta condição crônica em 

idosos. 

 

Total: 64; sendo Grupo 

experimental: 35 e 

Grupo controle: 29 

 

08 

 

Podem ocorrer ganhos cognitivos associados a 

uma intervenção psicoeducativa para idosos 

hipertensos. 

 

Soares, A.J.C., & Carnio, 

M.S.(2012). Consciência fonêmica em 

escolares antes e após oficinas de 

linguagem. J. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 24(1),69-75. 

 

Verificar o desempenho de escolares em 

consciência fonêmica antes e após a 

realização de oficinas de linguagem. 

 

Total: 49; sendo Grupo 

Inicial: 12; Grupo 

Intermediário: 21 e 

Grupo Avançado: 16. 

 

05 

 

O desempenho de escolares em consciência 

fonêmica evolui consideravelmente após a 

realização de oficinas de linguagem. 

 

Teixeira-Fabrício, A., Lima-Silva, T.B., 

Kissaki, P.T., Vieira, M. G., Ordonez, 

T.N., Oliveira, T.B., Aramaki, F.O., 

Souza, P.F. & Yassuda, M.S. (2012). 

Treino cognitivo em adultos maduros e 

idosos: impacto de estratégias segundo 

faixas de escolaridade. Psico-USF, 

17(1), 85-95. 

 

Testar a eficácia de treino cognitivo de seis 

sessões, baseado na apresentação e prática de 

estratégias de memória (categorização) e na 

realização de atividades que recrutam as 

funções executivas, oferecido a idosos. 

Objetivou-se, também, identificar e 

comparar as estratégias mnemônicas 

utilizadas pelos participantes antes e após 

treino, segundo faixas de escolaridade. 

 

Total: 31; sendo Grupo 

1 (com até 8 anos de 

escolaridade): 13 e 

Grupo 2 (com 9 anos ou 

mais): 18 

 

06 

 

Os resultados indicaram a influência da 

escolaridade no uso de estratégias de memória 

no pré-teste. No pós-teste, apontaram para 

aumento na velocidade de processamento e na 

utilização de estratégias.  

 

Silva, T.B.L., Oliveira, A.C.V., Paulo, 

D.L.V., Malagutti, M.P., Danzini, 

V.M.P., & Yassuda, M.S. (2011). 

Treino cognitivo para idosos baseado 

em estratégias de categorização e 

cálculos semelhantes a tarefas do 

 

Testar a eficácia de um programa de treino 

cognitivo baseado em tarefas ecológicas, que 

mimetizam tarefas de compra, envolvendo a 

memorização de itens de supermercado e 

cálculos matemáticos simples. 

 

Total: 33; sendo Grupo 

Experimental:  21 e 

Grupo Controle:  12. 

 

08 

 

Os resultados sugerem que o treino cognitivo 

pode gerar melhora no desempenho em tarefas 

de memorização e cálculos entre idosos. 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 20/09/2015 

 

 

Daniele Motokio Leite Spadacio, Edvaldo Soares 

cotidiano. Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, 14(1), 65-74. 

 

Zampieri, M., Schelini, P.W., & Crespo, 

C.R. (2012). Eficácia de um programa 

de estimulação de capacidades 

intelectuais. Estudos de Psicologia 

(Campinas), 29(3), 353-362. 

 

Desenvolver atividades para estimulação de 

três componentes - Inteligência Fluida, 

Inteligência Cristalizada e Memória de Curto 

Prazo -, bem como implementar um 

programa de estimulação e avaliar sua 

eficácia. 

 

Total: 22; sendo Grupo 

I: 15 e Grupo II: 7 

(participantes em 

grupos separados 

conforme 

disponibilidade de 

horário dos mesmos no 

programa).  

 

13 

 

Os resultados apontaram aumento significativo 

no escore total da Escala Wechsler em todas as 

análises e no Teste de Desempenho Escolar, no 

que se refere à estimulação da inteligência 

cristalizada e memória de curto prazo, o que 

parece ser indicativo da eficácia do programa 

 

Irigaray, T.Q., Gomes Filho, I., & 

Schneider, R.H. (2012). Efeitos de um 

treino de atenção, memória e funções 

executivas na cognição de idosos 

saudáveis. Psicologia: Reflexão e 

Crítica, 25(1), 182-187. 

 

Verificar os efeitos de um treino de atenção, 

memória e funções executivas na cognição 

de idosos saudáveis. 

 

Total: 76; sendo Grupo 

Experimental: 38 e 

Grupo Controle: 38.   

 

12 

 

O treino revelou resultados significativos para 

uma intervenção de doze sessões, indicando 

que idosos saudáveis podem melhorar seu 

desempenho cognitivo. 
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Tabela 2: 

 Atividades de estimulação neuropsicológica 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

 

 

Procedimento a 

 

Habilidades envolvidas 

“Motivo” de 

Cecília Meirelles. 
Realizar a leitura e procurar onde estavam algumas das palavras mencionadas pela instrutora. 

Estimulação da atenção e memória 

auditiva. 

Memória auditiva 

de palavras. 
Contar mentalmente quantas vezes uma palavra é mencionada em um pequeno texto lido pela instrutora. 

Estimulação da memória auditiva, 

atenção e habilidade numérica.  

Dominó 

fonológico. 

Um participante fala uma palavra, por exemplo, dieta, e o seguinte deve dizer uma palavra com a sílaba 

final da palavra do participante anterior (tabaco). 

Estimulação da atenção auditiva, 

memória e fonemas. 

Ordem alfabética. 
Os participantes devem colocar em ordem alfabética palavras lidas pela instrutora, como xaxim, casa e 

beterraba (beterraba, casa e xaxim). 

Estimulação das funções executivas, 

ordenação, sequência lógica e memória. 

Encontrar 

quadrados. 
Os participantes devem achar todos os quadrados em uma folha repleta de pequenas figuras geométricas. Estimulação da atenção visual. 

Cálculo de Sódio. 
Cada participante deve anotar os nomes dos alimentos que consome e a quantidade, para poder calcular 

as quantidades de sódio consumidas. 

Estimulação das funções executivas e 

habilidades numéricas. 

Exercício de 

categorização. 

Os participantes recebem uma lista com dez itens de alimentos categorizáveis em saudáveis e não 

saudáveis. Depois, devem agrupar esses itens de acordo com a categoria a que pertencem.  

Estimulação de estratégias de 

categorização. 

Sequência 

temporal. 

Os participantes devem colocar palavras ditas pela instrutora (adulto, bebê, adolescente) na sequência 

temporal correta (bebê, adolescente, adulto). 

Estimulação da atenção, memória 

operacional e sequência lógica. 

Manchete de 

revista. 

Os participantes devem ouvir uma lista de seis manchetes sobre hábitos de vida saudáveis e, a cada 

manchete, devem levantar a mão direita ou esquerda, se considerarem uma boa ou má notícia, 

respectivamente. Também devem recordar-se da última palavra de cada notícia. 

Estimulação da atenção auditiva, 

alternada e dividida. 

Hora do remédio. 

Os participantes devem receber cartões orientando-os a tomar medicamento em um horário, como por 

exemplo: “o senhor deverá tomar este medicamento duas vezes ao dia de doze em doze horas...”. Depois, 

pergunta-se a cada participante, com diferentes horários “se o senhor tomá-lo às 8 horas, a que horas terá 

que tomar o medicamento novamente?” 

Estimulação da memória operacional, 

raciocínio lógico e habilidade numérica. 
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O que levar? 
Cada participante deve falar “eu vou ao médico e vou levar...”. Cada pessoa, antes de falar o objeto que 

levaria, deve falar também o objeto que as pessoas anteriores falaram. 

Estimulação da fluência verbal, 

memorização e atenção concentrada. 

Beatriz. 
Os participantes devem detectar dentre uma lista de palavras escritas em uma folha quais aparecem na 

música Beatriz de Chico Buarque. 

Estimulação da atenção auditiva, visual 

e memória. 

Memória visual. 
O participante deve receber uma folha com uma imagem a ser estudada e posteriormente deve responder 

algumas perguntas sem olhar a figura. 

Estimulação da atenção, memória 

episódica e visual. 

Stop 
Os participantes devem pensar em itens como frutas, flores, animais, nomes próprios com uma 

determinada letra e escrevê-las no papel. 

Estimulação da velocidade de 

processamento, fluência verbal, 

memória. 

Formação de 

frases. 

A instrutora deve ler palavras desorganizadas. Os participantes devem ouvir e organizá-las de modo a 

formar frases. 

Estimulação das funções executivas e 

raciocínio lógico. 

Ordenação de 

palavras. 

Os participantes devem receber sequências de palavras e dizer o que acontece primeiro, por exemplo, 

dormir, acordar, sonhar (dormir, sonhar, acordar). 

Estimulação da ordenação temporal e 

sequenciação lógica. 

Identificação de 

letras e aliteração. 

Deve-se fazer a apresentação dos cartões para os participantes identificarem as vogais. Em seguida, eles 

devem sortear uma letra e entregar ao instrutor, que diz o som em voz alta. Na sequência, os participantes 

devem dizer palavras que comecem com o som sorteado.  

Estimulação da atenção auditiva, 

memória de curto prazo e fonemas. 

Descobrindo as 

rimas. 

 

O aplicador deve sortear uma palavra do envelope e ler em voz alta. Quem tiver em sua folha uma figura 

cujo nome rime com a palavra sorteada deve colocar uma peça colorida sobre ela, até que todas as figuras 

estejam marcadas. O participante que preencher primeiro a folha é o vencedor. 

Estimulação da velocidade de 

processamento, atenção auditiva e 

discriminação fonêmica. 

Jogo da memória 

com rimas. 

 

Os participantes devem encontrar pares de figuras que rimem entre si. (Exemplos: galinha e 

farinha/caminhão e avião). 

Estimulação de fonemas, memória 

visual e leitura. 

Passa ou repassa. 

 

O participante deve descobrir a palavra-alvo contida nas fichas de perguntas que são lidas pelo aplicador, 

entretanto, a palavra-alvo é apresentada através de pseudopalavras e o participante, para descobrir, deve 

fazer  a transposição fonêmica.  

Estimulação fonêmica, raciocínio 

lógico, atenção e viso construção. 

Repetição inversa. Após a leitura de dez palavras, pelo instrutor, os participantes devem repeti-las em ordem inversa. 
Estimulação da resistência da 

distraibilidade, atenção e memória. 
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Compra de 

produtos. 

Na primeira rodada, os participantes devem pegar três itens com preços etiquetados (embalagens do mini-

mercado), somar mentalmente e pagar com o dinheiro exato usando notas e moedas. Na segunda rodada, 

devem pegar mais três itens, somar mentalmente e pagar apenas com notas de valores maiores a fim de 

haver a conferência do troco.   Em seguida, o instrutor deve perguntar quais foram os itens que cada um 

comprou na primeira rodada. 

Estimulação da habilidade numérica, 

atenção, memória operacional. 

Troco errado. 

Os participantes devem escolher quatro itens e  pagar somente com notas, mas devem receber 

obrigatoriamente o troco errado. Os participantes devem conferir o troco mentalmente e dizer qual era o 

valor correto. 

Estimulação da habilidade numérica, 

atenção, memória operacional. 

Resgate de 

produtos. 

Um participante deve ser o comprador e outro deve fazer o papel do caixa, fornecendo o troco de vários 

produtos. Após isso, deve-se fazer o resgate, em memória, dos itens que foram comprados. 

Estimulação da habilidade numérica, 

atenção, memória operacional. 

Maria e Joana vão 

à praia. 

Um participante deve falar “Maria foi à praia e levou.... (deve-se falar o nome de uma flor) e Joana levou 

(deve-se falar uma fruta)” e assim, cada participante deve repetir o que o outro falou. 

Estimulação da fluência verbal, 

memorização, atenção alternada e 

concentrada. 

O que sou eu. 

Consiste na leitura, pelo instrutor, de adivinhações, ou seja, frases que contenham informações sobre um 

objeto ou pessoa, que deve ser nomeado (a) pelos participantes. Ex.: Sou a cor do céu, da água da piscina 

e de alguns olhos. A resposta esperada é “azul”. 

Estimulação da inteligência cristalizada, 

flexibilidade cognitiva e raciocínio 

lógico. 

Onde morei? 
O participante deve anotar o nome dos diferentes lugares onde já morou (cidades, estados, bairros, 

endereços, etc.) 

Estimulação da orientação espacial, 

temporal e memória de longo prazo. 

Que som é esse? 
Os participantes devem ouvir uma gravação com diferentes sons (fragmentos de conversas, ruídos de 

automóveis, risadas, etc.) e devem identificar mentalmente os diferentes sons. 

Estimulação da discriminação auditiva, 

memória e atenção concentrada. 

Objeto amarelo. 
Os participantes devem observar com atenção todos os objetos ao redor que tenham a cor amarela, contar 

os objetos e tentar lembrar-se de cada um deles na mesma seqüência que os viu. 

Estimulação da atenção, ordenação, 

sequência lógica, memória. 

"Dona Cristina 

Perdeu a Memória" 

Os participantes devem assistir ao filme "Dona Cristina Perdeu a Memória" (filme de curta metragem 

com 13 minutos de duração) e após isso, responder e seguir as instruções: 1. Qual era o nome dos 

personagens? 2. tema central? 3. algum diálogo que tenha achado interessante. 4. Como estavam vestidos 

os dois personagens principais? 5. Como era o penteado da personagem principal? 6. Em que lugar 

transcorreu o filme? 7. Escreva seus comentários. 8. Discussão em grupo sobre os aspectos verificados. 

9. Assista novamente ao filme para verificar se as apreciações foram adequadas. 

Estimulação da atenção sustentada, 

memória, flexibilidade cognitiva e 

contextualização. 

Mundo ao contrário 

Em duplas, cada participante deve dizer todas as coisas contrárias ao que são: "acima é embaixo, grande 

é pequeno...". Deve-se comunicar com o colega, dizendo, por exemplo, "te odeio porque você é grande e 

feio, e isso é o que eu sinto fora do meu coração", ao invés de dizer: "te amo porque você é pequeno e 

bonito, e isso é o que eu sinto dentro do coração". 

Estimulação da atenção alternada, 

fluência verbal, memória de trabalho. 

Comercial e 

revista. 

Os participantes devem assistir a cinco comerciais televisivos seguidos, ao mesmo tempo em que folheiam 

uma revista. Após, deverão procurar lembrar-se dos assuntos que foram tratados em cada um deles e 

Estimulação da atenção dividida, 

memória visual e auditiva. 
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descrever a imagem que viram durante esse intervalo de tempo. Após o término da tarefa, devem anotar 

as informações percebidas e verificar se essas informações estavam corretas. 

O que vi na foto. 
Os participantes devem observar fotos individualmente por três minutos, depois em pares contar para o 

seu par tudo que foi visto na foto, agora não mais visível 

Estimulação da fluência verbal, atenção 

e memória visual. 

Batidas. 
O instrutor faz seqüências de batidas na mesa que deverão ser transformadas em dígitos. Por exemplo: 

*** * ** se transforma em 3, 1, 2 

Estimulação da discriminação auditiva, 

memória e ordenação. 

Papa – rá. 

Os participantes devem observar um padrão desenhado na lousa contendo diversos quadrados, círculos, 

triângulos e corações e, enquanto repetem uma seqüência silábica em voz alta (pa-pa-ra-pa-pa) devem 

contar quantas figuras de cada tipo estão desenhadas na lousa. 

Estimulação da atenção dividida, 

habilidade numérica, raciocínio lógico. 

Operações 

matemáticas. 

Os participantes devem realizar operações matemáticas simples mentalmente colocadas na lousa (8 x 2, 

3 x 4, 7 x 5) e depois somam os resultados parciais. 

Estimulação da memória operacional, 

habilidade numérica e atenção 

concentrada. 

História lógica. 

Cada participante deve receber um conjunto diferente com cinco cartões ilustrados, que, quando 

organizados corretamente, retratam uma estória. As figuras devem ser organizadas para criar uma estória 

que tenha lógica. A história deverá ser escrita e apresentada ao grande grupo. 

Estimulação das funções executivas, 

flexibilidade cognitiva, raciocínio 

lógico, ordenação e atenção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos voltados à neuropsicologia têm caminhado com resultados positivos ao longo 

dos anos, trazendo cada vez mais a inter-relação entre cérebro e comportamento, bem como os 

benefícios conquistados pela nova ciência.  O presente trabalho buscou identificar propostas de 

intervenções neuropsicológicas realizadas em oficinas de treino e estimulação cognitiva, a partir 

de uma revisão de literatura.  Para tanto, foram consideradas as bases de dados SciELO e BIREME 

referente ao período de 2011 a 2014. Os dados conclusivos foram organizados em tabelas com 

informações sobre os trabalhos selecionados, procedimento de cada oficina e habilidades 

cognitivas envolvidas nas intervenções, como por exemplo: atenção, memória, sequência lógica, 

habilidades numéricas, velocidade de processamento, raciocínio lógico, categorização, fluência 

verbal, entre outros. 

Através deste estudo de revisão, concluiu-se que as intervenções de treino cognitivo 

desenvolvidas pelos pesquisadores dos trabalhos aqui selecionados, possibilitaram desde a 

evolução no desempenho escolar, como também ganhos cognitivos, aumento na velocidade de 

processamento e na utilização de estratégias, melhora no desempenho em tarefas de memorização, 

cálculos e melhorias no desempenho cognitivo. Considerando também a importância do fator 

psicossocial ao relacionar a participação dos sujeitos nas intervenções com o relacionamento 

social, tal como destacado por Lima-Silva & Yassuda (2012), que em análise pós-teste do treino 

cognitivo, obtiveram resultados com indicação de diminuição dos sintomas depressivos.    

Tendo em vista a importância da temática, sua relação com a melhoria na qualidade de vida 

dos sujeitos e considerando a carência de publicações científicas, novos estudos ainda são 

necessários e bem-vindos ao desenvolvimento da neuropsicologia. 
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