
  

A Neuropsicologia 
estuda o 

comportamento e a 
sua relação com o 

funcionamento 
cerebral. 
Engloba a 

avaliação, o 
diagnós;co e a 
reabilitação de 

doenças 
neurológicas, 
psiquiátricas e 

outras que 
envolvam 

alterações no 
funcionamento 

cogni;vo. 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Morada: Rua Pinheiro Manso,  

nº3 R/C, Drt.  

4935-169 Darque 

Telefone: 258 321 000 

Telemóvel: 926 344 881 

Saiba mais em www.clicenter.pt 
 

Rastreio  
Cognitivo 

& 
Avaliação 

Neuropsicológica 

Conheça melhor o seu desempenho 

cognitivo e saiba como melhorá-lo... 



  

 
Acerca de... 

O envelhecimento cons;tui o principal 
causador do aparecimento de défices a 
nível cogni;vo, principalmente porque 
aumenta a probabilidade de aparecimento 
de Perturbações Neurodegenera;vas. No 
entanto, não é o único mo;vo, havendo 
outros fatores que podem levar ao declínio 
do funcionamento cogni;vo normal. 
 

 

 

 

 

 
 

 
O que são défices cogni=vos? 

 

São alterações no normal funcionamento 
cogni;vo, levando à existência de falhas 
em um ou mais domínios da cognição. As 
dificuldades de memória são as mais vezes 
relatadas, no entanto, podem também 
acontecer alterações ao nível da atenção, 
da concentração, do comportamento, da 
linguagem, ou da capacidade para resolver 
problemas no dia a dia.  
 

 

 
CASO TENHA INTERESSE EM FAZER O SEU 

RASTREIO COGNITIVO, PODE DIRIGIR-SE AO 

BALCÃO DE CONSULTAS OU CONTACTAR A 

CLICENTER PELO TELEFONE - 258 321 000 OU 

PELO TELEMÓVEL - 926 344 881 

O Rastreio Cogni=vo... 
 

A realização do Rastreio Cogni;vo pode 
auxiliar na diferenciação entre o 
envelhecimento normal e envelhecimento 
patológico, bem como na deteção precoce de 
sintomas de alterações cogni;vas. As 
conclusões re;radas do Rastreio podem 
auxiliar no diagnós;co precoce, uma vez que 
informam acerca do funcionamento 
cogni;vo. O rastreio cogni;vo permi;rá a 
tomada de decisões clínicas sobre o 
tratamento farmacológico e não farmacólogo, 
de forma a prevenir ou controlar os sintomas.  
 
 

A Avaliação Neuropsicológica... 
 

Consiste na avaliação obje;va das funções 
cogni;vas, através de instrumentos de 
avaliação adaptados a cada domínio.  
A Avaliação Neuropsicológica observa 
detalhadamente o funcionamento 
cogni;vo, permi;ndo a deteção de 
doenças neurodegenera;vas, como por 
exemplo a Doença de Alzheimer, a Doença 
de Parkinson ou outro ;po de doenças 
neurodegenera;vas.  
A realização da Avaliação Neuropsicológica 
é indicada também no Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), Trauma;smo Crânio-
Encefálico (TCE), Esclerose Múl;pla (EM), 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), e 
noutras patologias neurocogni;vas  
A Avaliação Neuropsicológica, permite 
ainda tomar decisões clínicas sobre a 
necessidade de realização de treino 
cogni;vo, que possibilitará melhorar as 
funções cogni;vas ou abrandar a sua 
deterioração. 
 
 

Para mais informações contacte a 
CliCenter! 

 

 

 

 

 

 

Nas queixas de memória, o rastreio cogni;vo 
ajudará na prevenção, no diagnós;co e 

tratamento. 


