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Ce este evaluarea neuropsihologică
și când este necesară

• Monica Bolocan
Psiholog clinician, Clinica Regina Maria, Bucureşti

Neuropsihologia clinică se ocupă cu 
înţelegerea relaţiei dintre funcţionarea 
creierului şi  comportamentul uman. O 
evaluare neuropsihologică oferă informaţii 
concrete despre cum poate o problemă de 
sănătate a creierului (organică sau funcţională) 
să impacteze asupra abilităţilor de concentrare 
a atenţiei, memoriei sau capacităţii de a 
raţiona şi de a rezolva probleme ale persoanei 
afectate. Investigaţiile medicale (ex: EEG, 
CT, RMN) arată anomaliile organice sau 
de funcţionalitate electrică a structurilor 
neuronale, dar nu spun foarte mult despre 
cât de mult afectează aceste anomalii 
comportamentul persoanei şi mai ales 
funcţionarea sa adaptativă (abilităţile de viaţă, 
de zi cu zi).

Evaluarea neuropsihologică “scanează” 
cele mai cunoscute funcţii cognitive (ex: 
atenţie, diferite tipuri de memorie, funcţii 
senzoriomotorii, limbajul receptiv şi expresiv, 
raţionamentul etc.) asociate unor arii corticale 
specifice, pentru a stabili gradul de afectare 
a acestora. Evaluarea neuropsihologică 
include şi evaluarea psihologică clinică 
a stării afectiv-emoţionale, oferind un 
input valoros în diagnosticul diferenţial al 
tulburărilor neurologice şi psihiatrice, în 
urmărirea evoluţiei copilului înainte, în timpul 
şi după tratament medical sau intervenţiile 
chirurgicale (mai ales dacă acestea includ 
anestezia generală).

Astfel, neuropsihologul ajută atât medicii 
(neurologi, psihiatri, neurochirurgi, etc.) cât şi 
părinţii să înţeleagă:

•  Care este relaţia dintre problemele 
medicale ale creierului şi problemele 
afective, de comportament sau de învăţare 
ale copilului

•  Cum poate fi ajutat copilul să îşi 
îmbunătăţească performanţa în învăţare şi 

abilităţile sale adaptative
•  Dacă există şi alte tulburări psihologice 

asociate problemelor neurologice şi cum 
pot fi acestea gestionate

•  Cum evoluează funcţionarea cognitivă 
şi starea psihică a copilului aflat sub 
tratament medical sau dupa o intervenţie 
neurochirurgicală

În procesul de evaluare se folosesc 
informaţii utile din surse multiple şi contexte 
diverse (obţinute prin intermediul şi cu acordul 
părinţilor):

•  intervievarea părinţilor şi solicitarea de 
informaţii de la alte persoane relevante 
(ex: cadre didactice, alte persoane de 
îngrijire) prin intermediul unor chestionare 
standardizate;

•  analiza unor materiale personale ale 
copilului (desene, picturi, modelaje, caietul 
de teme şi alte documente școlare);

•  evaluarea directă a copilului de către 
psiholog.

Testele de evaluare vor fi selectate în funcţie 
de ipotezele psihodiagnostice rezultate din 
interviul de anamneză, dar şi de cerinţele 
specifice ale medicului care a solicitat acest tip 
de evaluare, în funcţie de problema specifică a 
copilului. 

Neuropsihologul va adresa anumite 
întrebări copilului şi îi va cere acestuia să 
execute anumite cerinţe, sub formă de joc. 
Testele de evaluare sunt foarte atractive şi 
includ materiale care trezesc interesul copiilor. 
Acest tip de evaluare presupune un număr 
de 2 până la 5 şedinţe de evaluare directă, 
stabilite în funcţie de vârsta copilului, natura 
solicitării şi complexitatea diagnosticului.

În ce situaţii este necesară o evaluare 
neuropsihologică?

Iată care sunt cele mai frecvente situaţii:
•  afecţiuni neurologice organice sau 

funcţionale;
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•  afectarea cerebrală ca urmare a unui 
traumatism cranio-cerebral, accident 
vascular, lipsa oxigenului, infecţii etc. sau 
consecutiv expunerii la substanţe nocive, 
droguri, alcool, gaze (ex: monoxid de 
carbon);

•  alte probleme medicale asociate 
prematurităţii, diabetului, afecţiunilor 
cronice respiratorii sau cardiovasculare, 
anumitor boli genetice, afecţiunilor 
oncologice etc.;

•  în cazul suspicionării unor tulburări de 
neurodezvoltare: ADHD, tulburări de 
spectru autist, tulburări de limbaj şi 
comunicare, tulburări specifice de învăţare 
(dislexie, disgrafie, discalculie), deficit 
intelectual, etc;

•  în orice situaţie în care se constată o 
modificare bruscă în personalitatea, 
comportamentul, starea afectivă, 
performanţă sportivă sau şcolară a 
copilului etc.

Specialiştii în tulburări de neurodezvoltare 
din întrega lume apelează  la evaluarea 
neuropsihologică în diagnosticul ADHD, 
tulburărilor de  limbaj (receptiv şi expresiv) sau 
tulburărilor specifice de învăţare.   
Astfel, cu ajutorul unor baterii de testare 
neuropsihologică  (disponibile şi în România) 
precum WISC IV şi Nepsy II poate fi  stabilit cu 
acurateţe diagnosticul de tulburare specifică 
de învăţare.   
În practica clinică, una dintre cel mai frecvent 
întâlnite evaluări  neuropsihologice este 
cea pentru diagnosticul dislexiei, aceasta 
şi datorită noilor prevederi legislative care 
asigură suport specific elevilor diagnosticaţi 
cu această tulburare (Ordinul nr. 3124 / 
2017  pentru aprobarea metodologiei pentru 
suportul necesar elevilor cu  tulburări de 
învăţare).

Ce este DISLEXIA?
Dislexia – sau tulburarea cititului – face 

parte din grupul „tulburărilor specifice de 
învăţare”(TSI) ce au la bază o disfuncţie 
neuro-biologică care afectează dezvoltarea 
capacităţii de a citi. Un copil poate fi 
diagnosticat ca fiind dislexic abia spre finalul 

clasei a II-a, dupa ce a parcurs învăţarea tuturor 
literelor. Copiii cu forme ușoare de dislexie - și 
mai ales cei cu inteligenţa peste medie care 
reușesc să compenseze parţial dificultăţile pe 
care le au - pot trece neobservaţi până prin 
clasa a IV-a, când așteptările privind fluenţa și 
comprehensiunea cititului întrec performanţa 
lor. Dislexia poate afecta atât corectitudinea 
(decodarea și pronunţarea corectă a literelor 
și silabelor) cât și fluenţa (rapiditatea) și 
comprehensiunea (înţelegerea) cititului.

Ce Nu este dislexia?
Pentru a lua în considerare diagnosticul de 

„dislexie”, este nevoie să fie întâi eliminate alte 
cauze ale performanţei scăzute a copilului în 
învăţarea cititului, mai exact:

• Nivelul său cognitiv (IQ) să fie normal;
•  Performanţa sa şcolară să nu fie afectată 

de un mediu familial și social defavorizant, 
de lipsa stimulării adecvate sau de alte 
aspecte culturale (ex: necunoașterea 
suficientă a limbii) sau chiar de lipsa 
motivaţiei interne pentru a învăţa;

•  Copilul să nu sufere de o afecţiune 
medicală, tulburare psihiatrică (ex: 
depresie, anxietate, etc) sau neurologică 
(ex: epilepsie, afecţiuni organice cerebrale 
etc) cu impact general asupra capacităţii 
sale de învăţare;

•  Dificultăţile de învăţare să nu se datoreze 
unor deficite senzoriale (vizuale, auditive, 
motorii).

Important de reţinut!
Dislexia, ca și celelalte TSI, Nu depinde 

de nivelul de inteligenţă. Chiar și copiii cu 
inteligenţa superioară sau supradotaţi pot 
avea tulburări specifice de învăţare, datorită 
faptului că, în cazul TSI, este vorba doar de 
afectarea unor capacităţi parţiale specifice 
(anumite funcţii cognitive), în timp ce 
abilităţile adaptative generale sunt nealterate.

Copilul dislexic are o integrare școlară și 
socială normală, problemele lui apărând doar 
atunci cand trebuie sa citeasca. Numai reacţia 
nepotrivită a celor din jur și catalogarea sa 
greșită ca „leneș”, „prost” sau „rău-intenţionat” 
poate duce la probleme de adaptare școlară.
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Prin urmare în TSI nu este vorba 
despre afectarea simultană atât a întregii 
capacităţi de învăţare cât și a funcţionării 
adaptative (cum este cazul în retardul 
cognitiv sau tulburările de spectru autist). 
Astfel, în TSI, afectarea capacităţilor parţiale 
de învăţare poate apărea la nivelul dezvoltării 
slabe a abilităţilor motorii fine sau grosiere, a 
posturii, echilibrului și orientării în spaţiu, la 
nivelul orientării în schema corporală, spaţiu și 
timp, la nivelul atenţiei, procesării și memorării 
informaţiei vizuale, auditive și tactile, precum 
și în prelucrarea secvenţială a informaţiei 
auditive sau vizuale. Astfel, nu există doi copii 
dislexici cu simptome identice, deoarece 
disfuncţiile cognitive specifice (afectarea 
capacităţilor parţiale) apar în combinaţii 
variate și grade de severitate diferite.

Există o predispoziţie pentru dislexie?
Există mai multi factori de risc, printre care 

putem enumera:
•  Predispoziţia moştenită genetic (există 

şi alţi membri ai familiei care au avut 
probleme similare);

•  Leziuni minore ale sistemului nervos 
central („disfuncţia minimă cerebrală”) 
apărute în timpul sarcinii sau al 
complicaţiilor din timpul naşterii (ex: 
hipoxie) sau post-natale;

•  Prematuritatea sau greutatea foarte mică 
la naştere (retardul de creştere fetală);

•  Unele întârzieri în dezvoltarea 
psihomotorie (ex: limbaj, motricitate).

Datorându-se unor disfuncţii neurologice 
prezente încă de la naştere, dislexia prezintă 
manifestări ce pot fi observate de multe ori 
încă din perioada preşcolară, odată ce copilul 
a început să vorbească. Frecvent, copiii care 
vorbesc târziu şi incorect, manifestând diverse 
forme de dislalii sau alte tulburări de limbaj, 
sunt predispuşi către dislexie la vârsta şcolară, 
însă nu întotdeauna copiii dislexici au avut 
în istoricul lor de dezvoltare o întârziere 
în dezvoltarea limbajului, existând alte 
forme ale dislexiei (ex: dislexia vizuală) care 
nu au legătură cu dezvoltarea limbajului. Prin 
urmare, dislexia Nu este exclusiv o tulburare 

de limbaj asa cum, uneori, este greșit 
catalogată.

Simptomele predispoziţiei spre dislexie 
pot fi observate încă din perioada preşcolară, 
în vorbire, motricitate, abilităţi de orientare 
în spaţiu şi timp, atenţie, percepţie (auditivă 
sau vizuală) sau memorie. Întrucât, în general, 
tulburările specifice de învăţare sunt extrem 
de eterogene, fiecare copil este unic prin 
manifestările sale, astfel că, în unele cazuri, 
sunt observabile mai multe simptome 
uşoare, iar în alte cazuri, deși numărul 
simptomelor este mai mic, severitatea 
acestora este considerabil mai mare. În plus, 
dislexia se asociază frecvent atât cu alte 
tulburări specifice de învăţare (disgrafia, 
disortografia, discalculia), cât și cu alte 
tulburări de neurodezvoltare (ex: ADHD, 
tulburarea de dezvoltare a coordonării 
motorii sau dispraxia, tulburările de limbaj şi 
comunicare). 

Copiii dislexici nu îşi pot însuşi abilităţile de 
scris-citit cu metodele de predare obişnuite, 
având nevoie de metode şi de terapii specifice. 
Deşi tulburările de învăţare Nu se pot 
vindeca ci doar remedia, ignorarea acestora 
poate avea urmări grave în ceea ce priveşte 
dezvoltarea emoţională a copilului, conducând 
la tulburări în dezvoltarea personalităţii şi, 
ulterior la dificultăţi majore de integrare 
socială şi profesională ale acestuia.
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