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Marcos Ríos Lago é Doutor en

Cando se produce un dano cerebral adquirido

Psicoloxía pola Universidade
Complutense de Madrid.

(DCA) xéranse gran número de cambios na vida

Magíster en
Cognitiva.

Neuropsicoloxía
Universidade

Complutense de Madrid.

Coordinador da Unidade de Dano Cerebral
do Hospital Beata María Ana de Madrid (Red
Menni de Servizos de Atención ao Dano
Cerebral). Madrid.
membro

do

equipo

ata os máis importantes, por duraderos, os que
conciernen á organización da súa familia. As
características dun DCA, como a aparición

Profesor de Psicoloxía Básica II da UNED.
Madrid.

Neuropsicólogo,

da persoa afectada, sendo os máis inmediatos e

de

investigación do Hospital Ruber Internacional.
Madrid
Premiado na área de Neuropsicoloxía Clínica
Adultos no ano 2014 poa CNC.
A súa actividade investigadora céntrase na
área da Atención, as Funcións Executivas e a
Velocidade de procesamento, tanto en
individuos sans como en pacientes con

brusca, os cambios permanentes na situación, a
incerteza, a inmediatez coa de que deben
tomarse decisións e a organización do día a día
fan que as familias perciban que os seus
recursos están sendo continuamente superados.
A vivencia do DCA como estresante pola familia
provocou que, desde fai xa uns vinte anos, non
se fale de persoas con DCA senón de familias
con DCA.
As

necesidades

emocionais

das

familias

dosafectados por DCA non son sempre as
mesmas posto que o DCA é un proceso
dinámico; van modificándose en función de
diversas variables. En cada familia operarán con

alteracións no SNC. Igualmente participa en
proxectos de investigación relacionados coa
Resonancia Magnética (estrutural e funcional)
no Hospital Ruber Internacional de Madrid.

distinta intensidade.

Autor de diferentes artigos e libros nacionais
e internacionais no eido da neuropsicoloxía,
neuroimaxe, as lesións cerebrais e os
procesos cognitivos.

Exposición de casos clínicos para ter unha visión

Expoñeranse os principais aspectos a considerar
nunha correcta intervención psicoterapéutica.

9:15 h.
9:30 h.

Entrega de documentación.
Inicio da xornada.

1. Introdución ao dano cerebral.
 Que é unha lesión cerebral?
 Déficit asociado ao dano cerebral.
 O papel do neuropsicólogo: a conciéncia
dos límites.
 Obxectivos da rehabilitación en Dano
Cerebral.
 Obxectivos, estratexias de intervención e
eficacia da rehabilitación.
 Dano Cerebral e Familia. Aspectos xerais.
 Impacto sobre a familia.
 A familia como parte da rehabilitación ou a
familia como terapeuta.
 A familia como paciente.
 Relación co equipo terapéutico/equipo
rehabilitador.
2. Problemas principais.
 Cambio no estilo de vida e amigos.
 Falta de conciencia do déficit.
 Cambio de roles na familia.
 Pánico e Ansiedade. Sentimentos de ira.
 Irritabilidade e impaciencia.
 Frustración, fatiga e desesperanza.
 Sentimentos de culpa.
 Sobreprotección.
 Expectativas non realistas.
3. Estudo de casos prototípicos.

práctica dos contidos expostos.
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INFORMACIÓN
Loft Psicólogos Espazo Clínico
Rúa das Hedras nº 6 Nivel 0 local J
15895 Milladoiro–Ames
Tfno. 881 163 478

DIRIXIDO A:
Psicólogos, Médicos, Terapeutas Familiares,
Traballadores Sociais, Educadores Sociais ou
estudantes.

E-mail: info@loftpsicologos.com
www.etfloft.com

Sábado 12 de marzo de 2016
Horario: de 9:15 a 14:30 h.

