APRESENTAÇÃO DO LIVRO
Avaliação Psicológica de Condutores Idosos:
Validade de Testes Neurocognitivos
no Desempenho de Condução Automóvel

Para compreender esta finalidade, foi
realizado um protocolo de cooperação entre a
Faculdade de Psicologia da Universidade de
Coimbra, o Laboratório de Psicologia do Instituto
da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (contexto
onde foram realizadas Avaliações Psicológicas em
condutores) e o Automóvel Club de Portugal
(entidade responsável pelas provas práticas de
condução).
Os dados de investigação permitiram
identificar a utilidade de testes psicológicos
específicos na previsão do desempenho de
condução em pessoas idosas (nomeadamente
testes que examinam a perceção visual, a atenção
visual e as funções executivas) e concluir a
existência de testes psicológicos de uso corrente
em Portugal com utilidade limitada para prever a
capacidade de condução em adultos idosos.
Estes resultados sinalizam a necessidade de
aperfeiçoar a metodologia de avaliação psicológica
de condutores no nosso país, e justificam a
continuidade de investigações neste domínio.
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TESE DE DOUTORAMENTO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A avaliação psicológica de condutores idosos
constitui um tema muito atual e de relevância
crescente em Saúde Pública. O envelhecimento da
população e o aumento do número de condutores
com alterações cognitivas associadas à idade ou a
doenças determinam a necessidade de testes
psicológicos válidos, que permitam a identificação
de condutores com diminuição da capacidade de
condução e maior risco de acidente de viação.
No âmbito da investigação científica atual,
não
existe
um
consenso
sobre
testes
psicológicos/cognitivos indicados para a população
de condutores idosos. Em Portugal, não eram
igualmente conhecidas publicações com dados de
investigação teórica ou empírica sobre a validade
de testes psicológicos para condutores.
A tese de doutoramento “Avaliação
Psicológica de Condutores Idosos: Validade de
Testes Neurocognitivos no Desempenho de
Condução Automóvel”, da autoria de Inês Saraiva
Ferreira, e orientação científica do Professor
Doutor Mário Rodrigues Simões, teve o objetivo de
determinar quais os testes cognitivos mais
indicados para avaliar os condutores idosos,
comparando os resultados nos testes com o
desempenho de condução em contexto real de
trânsito.
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