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Resumo: A Neuropsicologia é uma área interdisciplinar de atuação, que
congrega conhecimentos e modelos teóricos de outras áreas, como a
Psicologia, a Neurologia, a Psiquiatria, entre outras. A intervenção em
Neuropsicologia contempla o processo de avaliação e reabilitação, sendo
importantes para identificar e tratar déficits oriundos de lesões e
disfunções neurológicas. O Ambulatório de Neuropsicologia do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre proporciona atendimento à comunidade
através da realização de avaliações neuropsicológicas, além de fornecer
orientações aos pacientes e aos cuidadores, sempre contando com uma
troca sistemática de conhecimentos com a equipe do Serviço de
Neurologia, o que contribui para o diagnóstico e o acompanhamento dos
casos. Ele é composto por equipe multidisciplinar incluindo médicos,
psicólogos e fonoaudiólogos, bem como estudantes de graduação dessas
diversas áreas. O objetivo deste trabalho é apresentar um relato da
experiência em atividades como extensionista do Ambulatório de
Neuropsicologia do HCPA, que é parte de um convênio realizado entre o
Serviço de Neurologia do HCPA e o Departamento de Psicologia do
Desenvolvimento e da Personalidade do Instituto de Psicologia da
UFRGS e funciona desde abril de 2007. Por meio desse projeto são
realizadas avaliações neuropsicológicas de pacientes atendidos pelo
Serviço de Neurologia do HCPA. As atividades desenvolvidas como
extensionista no ambulatório visam contribuir essencialmente na logística
e funcionamento ordenado do mesmo. Dentre as atividades realizadas,
estão: a organização dos materiais das avaliações neuropsicológicas
realizadas com os pacientes do ambulatório; gerenciamento e atualização
do banco de dados dos pacientes para fins de pesquisa; estimulação da
comunicação interna da equipe, zelando pelo trabalho interdisciplinar;
participação nas reuniões clínicas do ambulatório; elaboração de
cronograma das atividades e reuniões do ambulatório. São oferecidas
também oportunidades de treinamento em avaliação neuropsicológica,
bem como acompanhamento de avaliações no leito do Serviço de
Neurologia e realização de pesquisas a partir do banco de dados. A
execução das atividades de Extensão do Ambulatório de Neuropsicologia
do HCPA proporciona um grande aprendizado, especialmente pelo
convívio com profissionais de diferentes áreas que conseguem
estabelecer de forma muito evidente a interdisciplinaridade e a troca de
experiências dentro da equipe, sempre com o objetivo de avaliarem da
melhor forma seus pacientes. A participação nas reuniões clínicas tem



sido um momento de produção de novos conhecimentos a partir da
discussão dos casos atendidos e de trocas significativas com o restante
do grupo. Além disso, é importante ressaltar que a oportunidade de estar
aprendendo mais sobre Neuropsicologia está tendo um papel
fundamental na minha formação, possibilitando com que eu faça
importantes relações da ciência com os atendimentos realizados nos
estágios curriculares da graduação.


