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REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Duração: 30 horas

Alicerçada nas técnicas de avaliação neuropsicológica e com um forte contributo da neuroanatomia 

clínica, a presente formação pretende apresentar os principais modelos de reabilitação 

neuropsicológica, considerando sempre uma abordagem holística e integrada do indivíduo. Numa 

componente mais prática serão apresentadas e discutidas várias técnicas de reabilitação cognitiva 

dos principais défices neuropsicológicos como memória, funções executivas ou cálculo, com 

demonstração e discussão de casos clínicos.

- Dominar dos principais conceitos em que assenta a Reabilitação Neuropsicológica, desde a 

neuroplasticidade aos mecanismos de recuperação e compensação dos défices neuropsicológicos.

- Distinguir os principais modelos de reabilitação e os princípios em que se alicerçam.

- Aprofundar o conhecimento acerca das técnicas de estimulação cognitiva de défices 

neuropsicológicos, enquadradas nas várias neuropatologias que se encontram na sua etiologia.

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS

- Introdução aos principais conceitos de Reabilitação Neuropsicológica.

- Reabilitação Holística.

- Intervenção Orientada para Objetivos.

- Técnicas de psicoterapia após lesão cerebral.

- Reabilitação cognitiva dos principais défices neuropsicológicos: Perceção; Memória; Linguagem; 

Atenção e Funções Executivas; Cálculo; entre outros.

CONTEÚDOS

Estudantes de Psicologia ou de mestrado em Neuropsicologia; licenciados em Psicologia; e outros 

profissionais mediante análise curricular.

DESTINATÁRIOS

Susana Oliveira: Psicóloga Clínica, Mestre em Neuropsicologia Clínica. Supervisora de estágios 

clínicos em Neuropsicologia e docente do Seminário de Investigação no Mestrado em 

Neuropsicologia Clínica; investigadora do Departamento de Psicologia do Instituto Superior de 

Ciências da Saúde Norte (ISCS-N). Exerce prática privada em diversas clínicas e no Instituto de 

Psicologia e Neuropsicologia do Porto. Formadora certificada pela DGERT.

Sandra Guerreiro: Licenciada em Psicologia, pela FPCEUP em 1996, pós graduada em 2001 pela 

mesma Faculdade em Psicoterapia e Orientação Vocacional, fez um Curso de Pós-graduação em 

Neuropsicologia Clínica em 2003. Atualmente é doutoranda no Curso Doutoral em Psicologia. 

Trabalha no Centro de Reabilitação Profissional de Gaia desde 2001, foi responsável pela criação e 

desenvolvimento de um Programa de Reabilitação Neuropsicológica dirigido a pessoas com lesão 

cerebral adquirida. É membro associado da European Brain Injury Society e membro fundador da 

QOLIBRI Society.

Marisa Filipe: Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde na FPCEUP. O particular interesse pelas 

questões da avaliação e da reabilitação neuropsicológica e do neurodesenvolvimento esteve e está 

presente no seu percurso académico e profissional. Desenvolveu atividade nas consultas de 

Psicologia do CRIAR e no serviço de Neurologia do Hospital São João. Desde 2010, frequenta o 

Programa Doutoral em Psicologia da FPCEUP com uma bolsa de doutoramento financiada pela 

FCT. Desde 2011, colabora na consulta de Neuropsicologia da FPCEUP.
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