População Destinatária
Pessoas idosas com deterioração
cognitiva, atraso cognitivo ou dano
cerebral;
Pessoas com défices cognitivos
provocados por acidente vascular
cerebral, Traumatismo Crânio-Encefálico ou
Tumor cerebral;
Pessoas idosas com doenças degenerativas que apresentam comprometimento cognitivo (Doença de Alzheimer e
outras demências);
Idosos com queixas subjetivas de
memória relacionadas com a idade que
carecem de intervenção cognitiva para
prevenir os esquecimentos que afetam as
suas atividades da vida diária;
Crianças com
Aprendizagem
e/ou
desenvolvimento
comportamental.
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cognitivo
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e
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O que é?

Consulta Psicológica e Psicoterapia

A Unidade de Neuropsicologia Clínica
(UNC) será uma resposta social e de saúde mental, desenhada e organizada para
oferecer programas de reabilitação Neuropsicológica e intervenção cognitiva à
população com défices neurológicos, alterações do desenvolvimento cognitivo e
deterioração cognitiva.

Promoção de sessões de psicoterapia para
utentes que necessitem de
cuidados de
saúde mental
particularizados.

Objetivo Geral
A UNC tem como principal objetivo promover um serviço especializado voltado
para a avaliação e reabilitação de pacientes neurológicos, envolvendo as disfunções cognitivas associadas com as diversas patologias que afetam o sistema nervoso central.

Consulta de Memória e Estimulação
Cognitiva

Serviços Prestados
Programa de Avaliação Neuropsicológica
Realização de Avaliações Neuropsicológicas
mediante a aplicação de provas, testes e
protocolos específicos. O Programa focaliza
a
deteção
de
sequelas
cognitivas,
emocionais, de conduta, de personalidade
e sociais que o utente apresenta.

Programa de Reabilitação Neuropsicológica
O objetivo é a reabilitação de funções cognitivas superiores tais como: atenção, perceção, memória, cálculo, linguagem, orientação temporo-espacial, praxia, gnosia,
raciocínio e função executiva.

Programa de Assessoria e Apoio
Familiar
Realização programas de intervenção
psicoeducacional e psicoterapia com a
família.

Projetada para pessoas idosas com queixas subjetivas de memória
associada
com a idade e como medida de prevenção
de deterioração.

Consulta de Avaliação e Despiste de
Dificuldades Especificas da Aprendizagem (CADDA)
Dirigida a crianças com dificuldades de
aprendizagem e alterações desenvolvimentais . O serviço tem como principais
objetivos:


A avaliação/despiste e acompanhamento das dificuldades específicas de
aprendizagem: dislexia, disgrafia,
disortografia, discalculia, défice de
atenção e concentração, hiperatividade, Etc.



A avaliação das aptidões cognitivas
da criança: inteligência, atenção,
concentração, perceção, memória,
funções executivas, raciocínio indutivo, linguagem oral e escrita, cálculo
e orientação.

