
Treinamento de memória operacional Cogmed™

Ficha Técnica

Uma intervenção baseada em evidências para otimizar a memória operacional

O Treinamento Cogmed Programas Cogmed

Cogmed em sua região

Treinamento de
Memória Operacional

O Treinamento de Memória Operacional Cogmed é um 
programa baseado em evidências para auxiliar crianças, 
adolescentes e adultos a melhorar a atenção de forma 
sustentável através do treino de sua memória operacional.

O programa ,  baseado em sólidas pesquisas científicas, é 
realizado sob supervisão de um tutor Cogmed Qualificado 
e pode ser feito tanto em casa quanto em qualquer outro 
ambiente saudável desejado.

O programa completo inclui:

• Entrevista inicial
• Sessão inicial
• Cinco semanas de treinamento online com ligações 

semanais do tutor
• Sessão de encerramento
• Entrevista de acompanhamento após 6 meses
• Acesso para conseguir monitorar o processo do seu 

treinamento Cogmed

Fornecido por uma rede de especialistas em atenção, todos 
qualificados pela equipe Cogmed.

Treinamento feito  em computador, usando um PC ou MAC 
em casa ou em qualquer outro ambiente saudável desejado.

O software ajusta o nível de complexidade para cada exercício, 
em tempo real, para maximizar os efeitos do treinamento.

São 25 sessões de 30-40 minutos cada, realizadas durante 5 
semanas.

Apoiado por um tutor Cogmed que conduz o treinamento, 
rastreia os resultados, dá suporte e motivação.

O usuário/família estabelece o programa de treinamento junto 
com o tutor Cogmed, com ampla flexibilidade.

Todos os usuários podem ter acesso online ao seu próprio 
resultado de treino e ao nível de progresso.

O Treinamento Extensivo Cogmed permite ao usuário aguçar 
ainda mais a capacidade adquirida e verificar os resultados 
mantidos ao longo do tempo.

O Treinamento de Memória Operacional Cogmed é 
apresentado em três versões de software fáceis de usar e 
direcionadas a idades específicas.

Pré-escola
Crianças menores usam sua 
memória operacional para 
várias coisas, como focar, 
seguir instruções
e permanecerem sentadas 
para completar atividades 
independentes.

Idade escolar
A  memória operacional é 
crucial para crianças e
adolescentes tanto na escola 
quanto na socialização.
Ler, resolver problemas de 
matemática, planejar e
acompanhar uma conversa 
são tarefas que dependem da 
memória operacional.

Adulto
A  memória operacional 
na vida do adulto e do 
profissional é crítica para 
enfrentar desafios como 
planejar, focar, resistir a 
distrações e cumprir prazos.

Para aprender mais sobre nossos programas e sobre 
memória operacional visite www.cogmed.com.br
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Pesquisa

Benefícios A Rede Cogmed

A Rede Cogmed

Vários estudos mostram consistentemente 
que a maioria das pessoas com déficits 
de atenção têm um atraso na memória 
operacional. Isto acontece em relação aos 
problemas de atenção como TDAH, lesão 
cerebral, envelhecimento comum
ou déficits gerais decorrentes de memória 
operacional sobrecarregada. Também 
acontece em relação a problemas
de concentração mais suaves.

A pesquisa também mostrou que os déficits 
na memória operacional estão relacionados 
a uma performance acadêmica ou 
profissional empobrecida. Por outro lado, 
uma capacidade de memória operacional.

A memória operacional é fundamental para focar, impedir a entrada de distrações 
e para pensar complexamente. Otimizar a capacidade da memória operacional gera 
uma melhora na atenção e no controle dos impulsos. Oito a  cada dez usuári- os que 
completam o treinamento apresentam efeitos mensuráveis de melhora.

Crianças - Dados clínicos e de pesquisa 
demonstram melhora nas notas daqueles 
que seguem o treinamento Cogmed. 
Pais e professores observaram melhoras 
nas habilidades sociais, na tomada de 
iniciativa, na lembrança
de instruções e em completar tarefas de 
maneira mais independente.
O objetivo é melhorar os resultados 
acadêmicos, particularmente em relação à 
interpretação de texto e à matemática.

Converse com um Profissional Qualificado Cogmed de sua escolha e aprenda 
mais sobre as pesquisas e sobre como você ou seu filho podem se beneficiar do 
Treinamneto Cogmed

Adultos - treinando sua memória 
operacional, você será mais capaz de 
manter o foco, ignorar distrações, 
planejar os próximos passos, se 
lembrar de instruções e iniciar e 
terminar tarefas.
O objetivo é melhorar a performance 
profissional e a resistência de atenção.

fortalecida está estreitamente relacionada com 
inteligência.

Um crescente e substancial grupo de trabalhos 
documentam a eficácia do Treinamento 
de Memória operacional Cogmed. Mais 
notavelmente, um estudo de Klingberg em 
2005 com crianças em idade escolar com TDAH 
mostrou a eficácia desse treinamento em um 
grupo controlado com
placebo e ensaios multi centrados.

Houveram efeitos de tratamento significantes 
estatística e clinicamente sobre as medidas não-
estudadas de

memória operacional, de inibição da resposta 
e de raciocínio complexo.

A redução substancial e duradoura dos 
problemas de atenção, seguidas por 
melhorias de memória operacional induzidas 
por treinamento é um avanço na pesquisa.

As principais equipes de pesquisa 
americanas e européias têm replicado agora a 
pesquisa utilizando os produtos e protocolos 
Cogmed. Elas apresentaram resultados em 
vários congressos. Para acessar os últimos 
resultados e pôsteres, visite www.cogmed.
com/research (em inglês).

O Cogmed foi fundado em 2001 por 
neurocientistas, no Instituto Karolinska, em 
Estocolmo, Suécia. O treinamento Cogmed está 
sendo usado com sucesso na Suécia desde 2003 
e nos Estados Unidos e Canadá desde 2006. O 
sistema Cogmed hoje é aplicado em mais de 20 
países e em 10 línguas.

Em 2010, o Cogmed se associou  ao Grupo 
Pearson de Avaliação Clínica. O Pearson é 
um líder mundial em educação, fornecendo 
materiais educativos, tecnologias, avaliações e 
serviços relacionados
a professores e estudantes de todas as idades. 
Conheça mais em www.psychcorp.com

O treinamento de Memória Operacional Cogmed 
está disponível em todo o mundo, em várias línguas, 
através de uma rede de Práticas Qualificadas Cogmed. 
São mais de 180 profissionais, todos 
qualificados pela Cogmed. Cada 
um deles é supervisionado por 
um psicólogo licenciado ou por 
um médico.

Eles trabalham juntamente 
com sua equipe de tutores 
para garantir o maior nível 
de qualidade em todos os 
treinamentos.

Disponível através de uma rede mundial de fornecedores qualificados
Para mais informações sobre Cogmed, visite a página www.cogmed.com.br

Direitos autorais 2014 Pearson, Inc. ou suas  afiliadas. Todos  os  direitos reservados. O  Treinamento de Memória Operacional  Cogmed não pretende ser um  substituto para uma  
consulta  a um profissional, nem  um  substituto para medicação prescrita. Os resultados  podem  variar.

As pesquisas mostram um aumento 
na atividade cerebral das tarefa 
relacionadas com o pré-frontal e com 
o parietal após o treinamento (azul).

Olesen et al, (2004) 

Efeitos comprovados do treinamento 
(com base em testes neuropsicológicos) 
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