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RESUMO 

 

Como referido anteriormente por nós, a conjugação dos conhecimentos das neurociências 

com o conhecimento das várias escolas de psicoterapia, permitem perceber a clara importância de 

se desenvolverem estudos que permitam compreender a optimização destas duas disciplinas. A 

neuropsicoterapia nasce assim como uma forma de conjugar estas duas áreas e a psicoeducação 

tem aqui um papel importantíssimo na sua aplicabilidade. Neste artigo, apresenta-se uma breve 

reflexão e revisão acerca da articulação entre a neuropsicoterapia e psicoeducação.  
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ENQUADRAMENTO 

 

No seguimento de publicação anterior (Maia, 2017), damos aqui continuidade ao 

aprofundamento dos modelos teóricos que permitem o desenvolvimento da neuropsicoterapia já 

numa escala mundial, ao momento presente. 

O termo neuropsicoterapia tem tido várias definições, todavia, todas são concordantes com a 

ideia de se conjugar um modelo de intervenção psicoterapêutico global que leve em conta todo o 

conhecimento que as neurociências trouxeram para o campo das disciplinas psicoeducativas e 

clínicas aplicadas, e neste caso, a psicoterapia (Grawe, 2007; Maia, 2017; Seigel, 2001). 

Laaksonen & Ranta (2013), num manual de referência neste campo, intitulado Introduction 

to Neuropsychotherapy - Guidelines for Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric 

Patients Throughout the Lifespan, exploram bem a grande importância de se apresentar uma visão 

geral teórica e diretrizes clínicas para a aplicação da neuropsicoterapia. Sustentam-se numa 

abordagem multidisciplinar, combinando conhecimento neuropsicológico com conceitos recentes 

das neurociências e psicoterapia. 

Assim, a neuropsicoterapia tenta conectar as hipóteses básicas de neurociência e psicoterapia 

(Walter, Berger & Schnell, 2009), enfatizando os fundamentos neurocientíficos da psicoterapia 

(Grawe, 2007). 

Em neuropsicoterapia, um ambiente enriquecido é criado para que um cliente possa melhorar 

o crescimento dos neurónios e a integração de redes neurais, individualmente modificados para 

responder às necessidades básicas de cada cliente e sintomas (Cozolino, 2010; Maia, 2017). 

Nesse sentido, uma explicação baseada no funcionamento cerebral é conceptualizada para 

entender os fundamentos neurais dos processos psicopatológicos do paciente, e desta forma, a 

psicoeducação é muitas vezes utilizada para “despatologizar” as percepções mais clássicas clínicas, 

bem como para envolver o utente no processo de terapia, levando-o a entender melhor e, assim, 

valorizar melhor os seus sintomas (Cozolino, 2006). 

 

PSICOEDUCAÇÃO 

 

A psicoeducação é um método educativo voltado para fornecer informações e treino 

necessários para as famílias com pessoas com doença psiquiátrica para trabalhar juntamente com 

os profissionais de saúde mental como parte de um plano geral de tratamento clínico para os 
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membros da família (Bhattacharjee, Kumar Rai, Kumar Singh, Kumar, Kumar Munda & Das, 

2011). 

Nos últimos anos, o campo de aconselhamento verificou um aumento do interesse 

relacionado às neurociências. Novos livros didáticos de neurociências orientados por e para 

conselheiros (Badenoch, 2008; Chapin e Russell-Chapin, 2013; Lucas, 2015; McHenry, Sikorski, 

& McHenry, 2014) e o aumento do número de artigos de neurociências editadas em revistas de 

aconselhamento profissional (Echterling, Presbury, & Cowan, 2012; Field, Beeson & Jones, 2015; 

Ivey, Ivey e Zalaquett, 2011; Makinson & Young, 2012; Miller & Barrio Minton, 2016) fornecem 

fortes evidências académicas desta tendência (vêr Miller, 2016). 

A psicoeducação está entre as mais eficazes práticas baseadas em evidências que surgiram 

em variadíssimos ensaios clínicos e estudos envolvendo a comunidade global (Lukens & 

McFarlane, 2004). Devido à flexibilidade do modelo, que incorpora informações específicas da 

doença e ferramentas para gerenciar circunstâncias relacionadas, a psicoeducação tem um amplo 

potencial para muitas formas de perturbações e variados desafios da vida (Lukens & McFarlane, 

2004). 

Como referido por Lukens e McFarlane (2004), “para melhor estabelecer a eficácia, a 

pesquisa projetada para avaliar o impacto das intervenções nos resultados ao longo do tempo e 

em uma variedade de contextos é fundamental compreender o impacto da ligação da psicoedução 

com as neurociências. Para conduzir esses estudos, são necessários objetivos e princípios de 

tratamento, claros e prontamente disponíveis, medidas de processo e resultados cuidadosamente 

definidos, e manuais de currículo e treino para facilitar a implementação e a replicação por 

profissionais de saúde mental, educadores e investigadores”.  

Os autores referem ainda que “Ao nível individual e familiar, as medidas de resultado devem 

incluir conhecimentos, atitudes, função social e vocacional, auto-eficácia e auto-estima e outros 

indicadores de qualidade de vida e saúde”.  

Outros autores referem ainda que “No nível de serviços e da comunidade, os indicadores 

devem incluir conhecimento e atitudes entre os cuidadores, documentação dos comportamentos 

de saúde, acesso e uso de serviços e custo-efetividade” (Dixon et al., 2000; Dixon et al., 2001; 

Lukens & Thorning, 2001, 1998).  

Ao nível da política, e como sustentadado por vários autores (Cunningham, 2000; Dixon, 

Goldman, & Hirad, 1999; McFarlane et al., 2003) há dois desafios: primeiro, avaliar a prontidão 

para a implementação e, segundo, determinar a aceitação e a integração ampla da abordagem no 

nível de serviço” (trad. do autor). 
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PSICOEDUCAÇÃO E NEUROCIÊNCIAS 

 

Ao mesmo tempo do referido anteriormente, houve um crescimento recente de publicações 

de pesquisas demonstrando que o conhecimento neurobiológico pode ser utilizado na terapia 

psicológica e psicoeducativa (e.g., Cozolino, 2010; McHenry, Sikorski, & McHenry, 2014). 

Cada disciplina das neurociências tem algo a acrescentar à compreensão crescente de como 

as construções neurais do nosso cérebro se relacionam e afetam a nossa saúde mental. Por exemplo, 

as “neurociências afectivas” continuam a demonstrar de que forma diferentes regiões dos sistemas 

cerebrais funcionam e que, através de neurotransmissores químicos, geram consciência e afetos 

que impulsionam a nossa vida cotidiana como seres humanos, quer positivamente quer 

negativamente (Panksepp, 2005, 2010, 2011a, 2011b; Panksepp & Biven, 2012; in Gross, 

2016).Para além disso Goss (2016, p. 905) sustenta que “Além da literatura, existem sociedades e 

grupos em desenvolvimento em todo o mundo, voltados para a integração dos campos da 

neurociência e várias formas de psicoterapia” (cf. Goss, 2016). 

Num estudo recente sustentou-se a importância da psicoeducação e do conhecimento do 

funcionamento cérebro-mente. Os autores (Duran & Barlas, 2016) apresentam os seus estudos da 

seguinte forma: o estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da psicoeducação no bem-estar 

subjetivo e auto compaixão dada aos pais de pessoas com deficiências mentais. Para isso 

conduziram o estudo com 66 pais (33 em controle e 33 grupos de estudo), todos com filhos 

diagnosticados com deficiências mentais que frequentam um Centro de Educação e Reabilitação 

Especial e uma Escola Técnica de Educação Especial, bem como centros de formação profissional. 

Levaram a cabo um pré-teste e pós-teste para examinar a eficácia do programa de psicoeducação 

em ambos os grupos de controle e de estudo. As escalas de compaixão foram usadas para obter 

dados dos grupos de controle e estudo. Os autores identificaram um aumento significativo no bem-

estar subjetivo dos pais e nos níveis de autocompaixão após oito sessões de psicoeducação (p 

<0,05). Como resultado, os autores referem que há muito poucas práticas de intervenção dirigidas 

aos pais de crianças com deficiências mentais e que essas práticas devem ser reforçadas (cf. Duran 

& Barlas, 2016). 

A psicoeducação tem sido também essencial na ajuda a pais de crianças com perturbações de 

comportamento e do desenvolvimento. Assim, Martinez, Lau, Chorpita & Weisz (2015) 

desenvolveram a seguinte investigação que aqui se dá conta. Os autores defendem que o 

envolvimento dos pais no tratamento do comportamento disruptivo da criança tem sido associado 

a melhores resultados da criança nos cuidados educativos, de saúde e no global. No entanto, muitas 

famílias que recorrem a cuidados profissionais não recebem uma forma adequada de tratamento, e 

os pais muitas vezes não estão envolvidos, nesse mesmo processo. Os autores avaliaram os 
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terapeutas no uso da psicoeducação, uma prática terapêutica utilizada para apresentar informações 

factuais para abordar problemas e tratamentos, e sua associação com o envolvimento dos pais na 

psicoterapia infantil. Os participantes foram selecionados do Sistema Infantil de Melhoramento do 

Tratamento. O estudo multisite de projetos contrasta os tratamentos baseados em evidências 

padrão, o tratamento modular, ou cuidado usual. Foi considerada uma amostra etnicamente 

diversificada de 46 jovens (7 a 13 anos) que receberam tratamento para comportamento disruptivo 

em tratamento modular ou tratamento usual. Um sistema observacional confiável de codificação 

foi desenvolvido para avaliar o uso de psicoeducação por parte dos terapeutas durante as sessãos 

bem como as estratégias seguidas (por exemplo, discutir as causas do mau comportamento, 

descrevendo e fornecendo razões para tratamento, etc.), bem como outras estratégias de 

envolvimento terapêutico (por exemplo, definição de metas colaborativas, expectativas, etc.), na 

fase inicial do tratamento. Os autores referem que os seus dados permitem referir que os terapeutas 

treinados no tratamento psicoeducativo forneceram mais psicoeducação e outras estratégias de 

adesão terapêutica comparadas com terapeutas de cuidados habituais. Finalmente, o uso da 

psicoeducação pelos terapeutas como estratégia de discutir as causas do mau comportamento da 

criança, mediadas pelos efeitos do tratamento da condição de envolvimento dos pais na terapia dos 

seus filhos é fortemente apontado como uma necessidade de mudar os esquemas cerebrais que pais 

e filhos têm acerca do que são comportamentos inadequados e como a disciplina assertiva pode ser 

aplicada, a partir de uma redução cerebral e funcional. Esses dados sugerem que a implementação 

de estratégias de psicoeducação na entrada em cuidados de saúde e educativos promove um maior 

envolvimento em psicoterapia infantil para comportamento disruptivo (Martinez, Lau, Chorpita & 

Weisz, 2015), como demonstrado em diversas dimensões fenomenológicas disfuncionais e 

clínicas. 

Por exemplo, num extremo etário oposto, Reijnders, van Heugten & van Boxtel (2015) 

apresentam as suas ideias plasmadas num estudo publicado no relevante Journal of Educational 

Gerontology. Foi desenvolvido um programa psicoeducacional de treino face-to-face (cara-a-cara 

- Keep Your Brain Fit!) para apoiar a população trabalhadora no coping de mudanças cognitivas 

relacionadas à idade e ser capaz de tomar medidas preventivas proativas para manter a saúde 

cognitiva. Foi realizado um estudo de viabilidade para testar o programa de treino apresentado num 

formato de workshop. Os participantes preencheram um questionário on-line imediatamente após 

o workshop e três semanas depois. O questionário avaliou a apreciação do workshop pelos 

participantes e a avaliação do funcionamento cognitivo subjectivo. Desta forma, 155 homens e 

mulheres entre 40 e 65 anos de idade (média de idade: 53,8) participaram dos workshops. Os 

resultados mostraram que os participantes consideraram relevante o conhecimento adquirido ao 

participar do workshop. A participação no estudo reduziu as emoções negativas para o 

funcionamento cognitivo em 69% dos participantes, e quase 50% indicaram que eram mais capazes 
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de lidar com os desafios cognitivos. Este programa psicoeducacional pode oferecer uma 

contribuição valiosa para as estratégias de enfrentamento dos cuidadores no envelhecimento.  

Estas hipóteses foram já postuladas por nós em diversos artigos e outras obras onde se 

avaliam as relações do termo psicoeducação com a necessidade de alteração de comportamentos e 

práticas que podem levar à própria alteração cerebral, e vice e versa (Maia, Correia & Leite, 2009; 

Maia, 2017, 2014, 2011, 2006a, 2006b, Silva, Macedo Silvério, Rodrigues & Maia, 2005). 

 

CONCLUSÃO INTEGRATIVA 

 

Conforme previsto por Fuchs (2004, citado por Maia, 2017, p. 3), 

 

“O diálogo entre a psicoterapia e neurobiologia apenas está a começar. Em ambos 

os lados, todos os tipos de posições estão ainda a ser encontradas, de antagonismo 

fervoroso, ceticismo ou indiferença ao endosso entusiástico de alguma futura 'neuro-

psicoterapia' (...). Assim, Kandel congratula-se com a possibilidade de 

acompanhamento do processo de psicoterapia por métodos de neuroimagem. Grawe 

já desenvolveu uma 'psicoterapia geral' baseada em grande parte nas bases 

neurobiológicas, incluindo conexionistas e teoria de sistemas” (p. 483-484). 

 

Estes resultados foram indicados em mais de 100 pesquisas de neuroimagem que indicam 

não apenas a eficácia das terapias baseadas na fala, como conjuntamente apresentam alterações 

cerebrais permanentes produzidas por tais intervenções no cérebro (Maia, 2017, p. 5).  

Como referido por nós anteriormente (Maia, 2017), o primeiro grande estudo aceite como 

muito importante para a aceitação da implicação de mudanças terapêuticas nas estruturas cerebrais 

foi realizado por Thomas Furmak e colaboradores (Furmark et al., 2002) na Universidade de 

Uppsala, na Suécia, apresentando mudanças permanentes no cérebro, como resultado de uma 

intervenção psicoterapêutica clássica. Desde lá, este campo de estudo tem sido sobejamente 

explorado com claros resultados inspiradores. 

Não obstante todas dificuldades que devem ser superadas para fortalecer o campo da 

Neurospicoterapia, em países como a Austrália (bem como nos Estados Unidos, Brasil, etc.), esta 

disciplina é já bem aceite e há desenvolvimentos para certificar clínicos como neuropsicoterapeutas 

(vêr Rossouw, 2015, 2014). 
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Assim, estão lançadas todas as condições para que um modelo neuropsicoterapeutico / 

psicoeducativo ganhe cada vez mais força e proeminência, podendo vir, num futuro próximo, a 

fazer parte dos modelos de formação das licenciaturas e mestrados em psicologia em Portugal e no 

mundo. 
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