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DESEMPENHO COGNITIVO

MODERADO

Resultados de

INDICADORES DE BEM-
ESTAR

11/22

Foram detectados índices
moderados de bem-estar.

ntervalo ideal: 14-22
Pontuação obtida: 11

PERFIL COGNITIVO

8 /22

Foi detectado um desempenho
cognit ivo baixo.

Intervalo ideal: 17-22
Pontuação obtida: 8

AVALIAÇÃO

INDICADORES AVALIADOS  BEM-ESTAR BAIXO  AUDICEIA LOPES

Bem-estar físico  0-2  3

Bem-estar psicológico  0-5  4

Bem-estar social  0-1  4

Perfil cognitivo  0-10  8

Recomendamos que Audiceia Lopes comece um treinamento para melhorar as
habilidades cognitivas enfraquecidas e continue praticando hábitos saudáveis.

Recomendamos iniciar um programa personalizado de treinamento cerebral de
CogniFit.

CONCLUSÕES



Avaliação Cognit iva Geral CAB  3

00DESCRIÇÃO DA BATERIA DE

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
Audiceia Lopes ralizou a Bateria de Avaliação Cognitiva (CAB) em 04/11/18 , aos 38 anos de
idade. A avaliação do índice cognitivo usa testes normalizados e validados para pessoas de 38
anos de idade.

A Bateria de Avaliação Cognitiva (CAB) de CogniFit é um teste cognitivo completo criado para
ajudar os profissionais da saúde a detectar as áreas cognitivas deficientes em pessoas com ou
sem patologias, através de testes cognitivos online. Esta bateria de avaliação cognitiva mede as
funções cognitivas e foi validada em vários estudos, além de ser usada por milhões de usuários
nos últimos 15 anos.

A ferramenta de avaliação neurocognitiva ajuda a avaliar uma ampla gama de habilidades
cognitivas e hábitos saudáveis que estão intimamente vinculados ao funcionamento cognitivo
correto.

O relatório automatizado desta avaliação cognitiva oferece conclusões sobre o funcionamento
das diferentes áreas e funções cerebrais.

01

INDICADORES DE

BEM-ESTAR

As respostas do questionário
focarão nas seguintes áreas:

Bem-estar físico
Bem-estar psicológico
Bem-estar social

02

PERFIL COGNITIVO

Nesta seção, você encontrará um
diagrama circular próximo a cada
área avaliada, que indicará a
pontuação do usuário com base no
percentil e padrão para sua idade e
gênero. Por exemplo, uma pontuação
de 500 será calculada dependendo da
faixa etária do usuário. Os valores de
CogniFit são calculados em
percentis, mas são exibidos de
maneira ajustada em uma escala de 0
a 800. Portanto, quanto mais alta a
pontuação, melhor.

Ve rde : Fortalezas cognitivas
Am a re lo : Habilidades cognitivas
normais
Ve rm e lho : Deificiências cognitivas

03

CONCLUSÕES

No nal do relatório , você
encontrará:

Uma descrição do índice de bem-
estar físico do usuário, bem-estar
psicológico e implicações no
perfil cognitivo.
Recomendações especí cas e
um plano de ação personalizado.

O RELATÓRIO DO CAB TEM TRÊS PARTES PRINCIPAIS:
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01 INDICADORES DE BEM-ESTAR
O conceito  de qualidade de vida é amplo que abrange o bem-estar físico , mental, social,
material, emocional e cognitivo . O bom funcionamento do desempenho cognitivo resulta de
uma série de fatores como nutrição , sono, estímulos externos, ocupação ou estudos. A OMS
de ne a saúde como: "Um estado de completo bem-estar físico , mental e social e não apenas a
ausência de doença ou enfermidade". CogniFit é um instrumento de prevenção e saúde
cognitiva on-line para pessoas que apresentam ou não transtornos neurocognitivos.

AUDICEIA LOPES TEM

BOA SAÚDE FÍSICA,

PSICOLÓGICA E

SOCIAL, MAS PODE

MELHORAR ALGUMAS

HABILIDADES

COGNITIVAS.

3/6

BEM-ESTAR FÍSICO

BEM-ES T AR MODERADO
Estudos recentes forneceram  inform ações valiosas para
nos ajudar a entender a estre ita re lação entre  o bem-estar
físico e  m ental. O sono, a dieta e  o exerc íc io são fatores
que determ inam  o bem -estar físico e  condic ionam a
função cognitiva adequada.

4/11

BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

MAU BEM-ES T AR
O bem -estar psicológico inc lui aspectos cognitivos,
afetivos e  em ocionais nas diferentes áreas da vida
hum ana.

4/5

BEM-ESTAR SOCIAL

BOM BEM-ES T AR
Um a vida social rica e  consistente pode contribuir para a
saúde cognitiva e  m ental. Estar com  outras pessoas faz
com  que aprendam os nos adaptar aos outros e  implica
em patia, tempo de inatividade, diversão e  sensação de
com panhia e  coletividade.
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BEM-EST AR MODERADO

RELATÓRIO COMPLETO DE BEM-

ESTAR PARA AUDICEIA LOPES

De acordo com os resultados, Audiceia Lopes mostra um índice de bem-estar
psicológico que está abaixo da média para a idade. Recomendamos mostrar essas
informações para um prof issional.

PERFIL DE AUDICEIA LOPES

RIS CO BAIXO  RIS CO MODERADO  RIS CO ALTO

Bem-estar físico

Bem-estar psicológicoBem-estar social
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BEM-ESTAR FÍSICO

BEM-ESTAR MODERADO

Audiceia Lopes mostra um índice moderado na área de bem-estar físico. Alguns estudos têm relacionado
o bem-estar físico com a ausência de doenças e como um mecanismo de prevenção, o que permite
usufruir de uma boa saúde física e mental.

Audiceia Lopes respondeu negativamente aos seguintes itens que estão relacionados a um nível
alto de bem-estar físico:

T reina ou faz exercícios com frequência
Cuida de sua alimenação e se alimenta bem.
Se sente bem e tem energia.

BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

MAU BEM-ESTAR

Audiceia Lopes mostra um índice de ciente na área de bem-estar psicológico. O bem-estar psicológico é
o bom funcionamento de nossos processos mentais e emocionais, bem como a maneira pela qual nossa
cognição permite realizar várias tarefas, como ler um livro, fazer compras, lembrar planos, conversar com
amigos ou resolver problemas cotidianos.

Audiceia Lopes respondeu negativamente aos seguintes itens que estão relacionados a um nível
alto de bem-estar psicológico:

Fala dois (ou mais) idiomas com fluência.
Lembra facilmente o que leu.
Acha que tem boa memória.
Geralmente se concentra no que está lendo.
Gosta de escrever e tomar notas.
Gosta de ler e curte a leitura.
Ele/ela organiza bem o seu tempo.

EM DETALHE:
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BEM-ESTAR SOCIAL

BOM BEM-ESTAR

Audiceia Lopes mostrou um bom índice de bem-estar social. O bem-estar social é a percepção e o
relacionamento que temos com os outros. Relações ricas e saudáveis permitem que o cérebro se adapte
a diferentes opiniões, compreender os outros e tornar-se mais empático.
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02PERFIL COGNITIVO
Nesta seção, você encontrará um diagrama circular próximo a cada área avaliada, que indicará a
pontuação do usuário  com base no percentil e padrão para sua idade e gênero. Por exemplo ,
uma pontuação de 500 será calculada dependendo da faixa etária do usuário . Os valores de
CogniFit são calculados em percentis, mas são exibidos de maneira ajustada em uma escala de
0 a 800. Portanto , quanto mais alta a pontuação, melhor.

OS RESULTADOS DE

AUDICEIA LOPES DA

AVALIAÇÃO

MOSTRAM

FRAQUEZAS

COGNITIVAS

SIGNIFICATIVAS NO

PERFIL COGNITIVO.

RACIOCÍNIO

593/800
Capacidade de usar efic ientem ente (organizar,
re lac ionar, etc .) inform ações adquiridas.

MEMÓRIA

96/800
Capacidade de reter e  m anipular novas
inform ações e  recuperar lem branças do passado.

ATENÇÃO

315/800
Capacidade de selec ionar distrações e  se
concentrar em  inform ações re levantes.

COORDENAÇÃO

108/800
Capacidade de realizar de form a efic iente e
prec isa movim entos organizados.

PERCEPÇÃO

287/800
Capacidade de interpretar estím ulos do entorno.
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MAU BEM-EST AR

RELATÓRIO COGNITIVO

COMPLETO PARA AUDICEIA LOPES

Audiceia Lopes apresentou um per l cognitivo que indica um alt o risco cognit ivo. Os
resultados da avaliação mostram que o pont o fort ede Audiceia Lopes é raciocínio,
enquanto que memória, atenção, coordenação, percepção são áreas de melhoria.
 Recomendamos mostrar essas informações a um prof issional.  

PERFIL DE AUDICEIA LOPES

RIS CO BAIXO  RIS CO MODERADO  RIS CO ALTO

Raciocínio

Memória

AtençãoCoordenação

Percepção
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593/800

PLANEJAMENTO 

Pontuação recebida: 180

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de planejamento. É a capacidade
de "pensar no futuro" e antecipar mentalmente a melhor maneira de realizar uma tarefa.
Por exemplo: você vai ter um dia atarefado, então você terá que planejar seu tempo
para se certi car de que pode trabalhar, ir à academia, ao banco e jantar com sua
família.

REAÇÃO A MUDANÇA 

Pontuação recebida: 800

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação elevada na área de alteração. É a capacidade
de redirecionar a atenção de um canal de informação para outro. Por exemplo, você
está cuidando de um bebê. Ele está profundamente adormecido e você começa a ler
um artigo interessante no jornal. Quando você ouve o bebê chorar, você deixa
imediatamente de ler para atender ao bebê.

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO 

Pontuação recebida: 800

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação elevada na área de velocidade de
processamento. A velocidade de processamento pode ser de nida como o tempo que
leva uma pessoa a fazer uma tarefa mental. Por exemplo: reconhecer padrões visuais
simples em tarefas de exploração visual, julgar quais testes exigirão a tomada de
decisão, fazer cálculos mentais ou executar tarefas de raciocínio sob pressão.

96/800

MEMÓRIA A CURTO PRAZO 

Pontuação recebida: 20

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de memória de curto prazo. A
memória de curto prazo é a capacidade de lembrar uma pequena quantidade de
informações que serão usadas em um curto período de tempo. Por exemplo: é comum
aceitar que possamos armazenar 7 ± 2 elementos em nossa memória de curto prazo,
como um número de telefone ou apartamento ou o nome de alguém que você acabou
de conhecer.

EM DETALHE: ÁREAS COGNITIVAS

RACIOCÍNIO

MEMÓRIA

180

80 0

800

80 0

800

80 0

20

80 0
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MEMÓRIA AUDITIVA A CURTO PRAZO 

Pontuação recebida: 31

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de memória auditiva de curto
prazo. É a capacidade de lembrar informações auditivas durante um curto período de
tempo. Por exemplo: você ouve no rádio um anúncio que chama sua atenção. Você
memoriza o número de telefone da loja e apressa-se a anotá-lo.

DENOMINAÇÃO 

Pontuação recebida: 62

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de designação. É a capacidade
de lembrar e recuperar uma palavra do nosso vocabulário , nomes de pessoas, animais,
objetos, etc. Por exemplo: você está caminhando pela rua e vê alguém com quem você
estudou. Você deve lembrar o nome da pessoa rapidamente e sem hesitação.

MEMÓRIA VISUAL A CURTO PRAZO 

Pontuação recebida: 103

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de memória visual de curto
prazo, que é a capacidade de lembrar temporariamente uma pequena quantidade de
informações visuais. Por exemplo: enquanto você está dirigindo na rodovia, você
passa um sinal com os 4 destinos mais próximos. Depois de alguns segundos, você
tenta lembrar a distância para cada um dos destinos.

MEMÓRIA DE TRABALHO 

Pontuação recebida: 99

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de memória operacional, que se
refere ao armazenamento temporário e à manipulação das informações necessárias
para ralizar tarefas cognitivas complexas. Por exemplo: quando você está no
supermercado, percebe que deixou seu cartão de crédito em casa e só tem R$ 50,00
em dinheiro. Você olha seu carrinho e adiciona o preço de todos os itens que você tem
e lembra do total. Você então percebe que não pode comprar mais nada e vai para o
caixa.

31

80 0

62

80 0

103

80 0

99

80 0
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MEMÓRIA NÃO VERBAL 

Pontuação recebida: 180

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na memória não verbal, que é a
capacidade de codi car, armazenar e recuperar informações informações sobre
rostos, formas, imagens, músicas, sons, cheiros, gostos e sentimentos. Por exemplo:
lembrar a melodia de uma música clássica requer nossa memória não-verbal.

MEMÓRIA CONTEXTUAL 

Pontuação recebida: 177

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de memória contextual, que é a
capacidade de memorizar e reconhecer a fonte real de uma memória especí ca. Por
exemplo: alguém lhe conta uma história e você percebe que já ouviu isso antes. Você
reflete e lembra de quem o contou há anos em uma tarde chuvosa.

315/800

INIBIÇÃO 

Pontuação recebida: 169

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de inibição, que é a capacidade
de controlar reações impulsivas (ou automáticas), e criar respostas usando a atenção
e raciocínio. Por exemplo: quando estamos trabalhando, a inibição nos ajuda a evitar a
tentação de usar o celular, doodle, levantar e assim por diante.

ATUALIZAÇÃO 

Pontuação recebida: 95

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de atualização, que é a
capacidade de supervisionar a ação que está sendo realizada para garantir que ela
esteja sendo executada adequadamente. Por exemplo: se estamos a caminho de uma
reunião importante, devemos nos certi car de que estamos seguindo o caminho
correto. Vamos usar a atualização para veri car se estamos no caminho certo,
especialmente se houver alguma rua interditada ou se você tiver que desviar-se.

ATENÇÃO

180

80 0

177

80 0

169

80 0

95

80 0
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ATENÇÃO FOCADA 

Pontuação recebida: 252

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação moderada na área de atenção focada, que é a
capacidade de gerenciar diferentes estímulos visuais e auditivos durante um período de
tempo para priorizar as ações. Por exemplo: em nossa vida cotidiana, usamos
constantemente o foco, como quando algo cai no chão, ao fazer comida ou ao limpar
a farinha de rosca que caiu na mesa.

ATENÇÃO DIVIDIDA 

Pontuação recebida: 744

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação elevada na área de atenção dividida, que é a
capacidade de fazer mais de uma ação por vez, prestando atenção a alguns estímulos
diferentes por vez. Por exemplo: você está assistindo T V com um amigo e ele coloca
um filme que você já viu. Então você divide sua atenção entre o filme e seu telefone.

108/800

TEMPO DE RESPOSTA 

Pontuação recebida: 68

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de tempo de resposta, que é a
capacidade de perceber e responder a um estímulo simples. Por exemplo: você está
dirigindo na estrada e vê que o carro à sua frente começa a frear de repente. Você
precisa responder rapidamente para evitar um acidente.

COORDENAÇÃO OLHO-MÃO 

Pontuação recebida: 147

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de coordenação óculo-manual,
que é a capacidade de fazer atividades que exigem o uso simultâneo de mãos e olhos.
Por exemplo: quando você precisa retirar dinheiro de um caixa eletrônico, deve
coordenar as mãos e os olhos para pressionar os botões corretos na tela.

COORDENAÇÃO

252

80 0

744

80 0

68

80 0

147

80 0
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287/800

RECONHECIMENTO 

Pontuação recebida: 96

Audiceia Lopes obteve uma pontuação baixa na área de reconhecimento, que é a
capacidade de identi car estímulos, como situações, lugares, pessoas, objetos, etc.,
que você já viu antes. Isso permite reconhecer pessoas, lugares e coisas. Por exemplo:
se alguém cumprimentar você na rua, use o reconhecimento para descobrir se o rosto
ou a voz da pessoa é familiar para você e identificar quem ela é.

PERCEPÇÃO VISUAL 

Pontuação recebida: 238

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação moderada na área da percepção visual, que é a
capacidade de interpretar a informação captada pelos olhos dos estímulos visuais que
existem no ambiente. Exemplo: você caminha pela rua olhando para um ônibus. À
medida que você se aproxima, a imagem do ônibus na retina do seu olho se torna cada
vez maior. Outras proporções também mudam. No entanto, seu cérebro não interpreta
essas mudanças como mudanças reais no próprio ônibus. Você continua "vendo" o
ônibus como o mesmo objeto, não importa o quão perto ou quão longe você está.

EXPLORAÇÃO VISUAL 

Pontuação recebida: 301

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação moderada na área de exploração visual, que é
a capacidade de reconhecer as informações relevantes do seu ambiente de forma
rápida e e ciente. Exemplo: uma grande variedade de esportes requer uma detecção
ágil e precisa de estímulos relevantes (companheiros de equipe, rivais, bola, meta). Se
quisermos passar a bola para um colega de equipe, teremos que fazer uma busca
visual para encontrá-lo no campo, considerando que cada segundo é importante.

PERCEPÇÃO ESPACIAL 

Pontuação recebida: 403

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação elevada na área de percepção do espaço, que
é a capacidade de avaliar como as coisas estão organizadas no espaço e entender sua
relação com o ambiente. Por exemplo: você decide visitar a nova cafeteria no
shopping. Quando chegar, dê uma olhada no mapa, localize a cafeteria em questão e
siga o caminho certo para chegar lá.

PERCEPÇÃO

96

80 0

238

80 0

301

80 0

403

80 0
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PERCEPÇÃO AUDITIVA 

Pontuação recebida: 152

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação baixa na área de percepção auditiva, que é a
capacidade de perceber a diferença entre os sons. Por exemplo: você ouve um carro
buzinar, seu amigo falando e um telefone tocando.

ESTIMATIVA 

Pontuação recebida: 532

Audiceia Lopes recebeu uma pontuação elevada na área de estimativa, que é a
capacidade de calcular a localização futura de um objeto com base na velocidade e na
distância. Por exemplo: você está dirigindo seu carro e tem que usar as pistas para
ultrapassar outro carro. Para fazer isso, você tem que olhar ao redor e estimar a
velocidade e a distância do outro carro para evitar um acidente.

152

80 0

532

80 0
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MEMÓRIA DE TRABALHO

Tem muita dificuldade em lembrar
informações sem usar abreviaturas.

Não é capaz de lembrar o que foi dito
depois de ser interrompido.

VELOCIDADE DE

PROCESSAMENTO

Entende as instruções e geralmente
não precisa que sejam repet idas.

Encontra facilmente as palavras
certas para explicar as ideias em
detalhes.

ATENÇÃO FOCADA

Tem dificuldades em prestar
atenção e se distrai facilmente.

Faz as coisas de forma rápida e
desatenta, ou devagar e incompleta.

REAÇÃO A MUDANÇA

É capaz de pensar em planos
alternat ivos se um não funcionar.

Cria soluções alternat ivas para um
problema ou situação.

FUNÇÃO EXECUTIVA

As funções executivas são o nosso conjunto mais sofisticado de habilidades cognitivas, que permitem
dirigir comportamentos, pensamentos e sentimentos. Essas funções executivas incluem atenção,
memória, gerenciamento de tempo, planejamento, alteração cognitiva e outras habilidades. As funções
executivas estão localizadas principalmente no lobo pré-frontal e são as nossas habilidades mais
evoluídas, permitindo a melhoria e o desenvolvimento de nossas habilidades. 

Nossas funções executivas nos ajudam a: 

Mudar os planos para corrigir os erros.
Gerenciar o tempo e alcançar os objet ivos adequadamente.
Controlar os comportamentos automát icos.
Supervisionar as ações para garant ir que elas estão sendo devidamente executadas.
Prever as consequências e situações inesperadas.
Estabelecer metas.
Planejar e estabelecer as etapas necessárias para alcançar um determinado objet ivo.
Iniciar, desenvolver e concluir as ações.
Recusar a interferência, evitando dist rações por est ímulos irrelevantes.

É POSSÍVEL QUE AUDICEIA LOPES:
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BEM-EST AR MODERADO

AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES

EXECUTIVAS PARA AUDICEIA

LOPES

 Audiceia Lopes recebeu pontuações na área de funções executivas que indicam que
essas habilidades estão abaixo da média para a idade, o que pode ser um indicador de
que essas habilidades devem ser melhoradas.  As áreas mais fortes das funções
executivas de Audiceia Lopes são velocidade de processamento, reação a mudança,
enquanto as áreas que precisam ser melhoradas são memória de trabalho, atenção
focada. É por isso que recomendamos usar essas informações para obter diagnóstico
mais preciso.

PERFIL DE AUDICEIA LOPES

RIS CO BAIXO  RIS CO MODERADO  RIS CO ALTO

Memória de T rabalho

Velocidade de
Processamento

Atenção focada

Reação a
mudança
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03CONCLUSÕES
Audiceia Lopes mostra pontuações moderadas ou baixas em Áreas avaliadas. Por isso ,
recomendamos manter estilos de vida saudáveis e melhorar as relações sociais e as
habilidades cognitivas.

Além da interpretação das áreas e do per l cognitivo avaliado, os seguintes critérios devem ser
considerados por um profissional qualificado:

Crit é rios ge ra is do que st ioná rio que  Audice ia  Lope s re sponde u S IM a :

Usa óculos ou lentes de contato.
Usa aparelho auditivo.
Usa frequentemente um mouse de computador.
É destro(a)

Crit é rios ge ra is do que st ioná rio que  Audice ia  Lope s re sponde u NÃO a :

Usa frequentemente um tablet ou telas táteis.

CONCLUSÕES

De acordo com os resultados, Audiceia Lopes tem um bem-estar físico, social e/ou cognitivo que pode ser
melhorado. Se você achar que Audiceia Lopes pode ter algum transtorno ou dificuldade que não foi avaliado,
recomendamos consultar um profissional.

Comece um programa de treinamento cognitivo para melhorar os pontos fortes cognitivos e trabalhar as habilidades
mais fracas. Em CogniFit, temos uma série de jogos clínicos cientificamente validados para treinar as funções
executivas e outras habilidades cognitivas.

Certifique-se de ter respondido todas as perguntas com cuidado e corretamente, além de ter realizado a avaliação em um
ambiente silencioso e sem distrações, pois os resultados podem ser alterados. Os dados coletados neste relatório
correspondem a um momento pontual na vida de Audiceia Lopes e podem variar ao longo do tempo.

COMENTÁRIOS


