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RESUMO 

 

O presente trabalho realiza uma breve revisão bibliográfica de conteúdos literários e 
produções acadêmicas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso 
trata dos prejuízos causados, em diferentes níveis, desde os primeiros anos de vida, 
nas áreas de interação social, comunicação e comportamento. Isso se dá devido a um 
possível comprometimento nas habilidades das funções executivas que serão descritas 
com base nas pesquisas atuais do campo da neuropsicologia pois considera-se que esta 
abordagem leva a uma melhor compreensão e muito tem contribuído na elaboração do 
diagnóstico clínico diferencial do TEA. 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Funções Executivas; 
Neuropsicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work makes a brief bibliographical review of literary contents and academic 
productions on Autism Spectrum Disorder (ASD). In addition, it deals with the damages 
caused, in different levels, from the first years of life, in the areas of social interaction, 
communication and behavior. This is due to a possible impairment in the abilities of 
executive functions that will be described based on current research in the field of 
neuropsychology, since it is considered an approach that leads to better understanding 
and has greatly contributed to the elaboration of the differential clinical diagnosis of 
ASD. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Executive Functions; Neuropsychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM 5, é classificado como um transtorno do 

neurodesenvolvimento caracterizado por prejuízos sociais, comportamentais e de 

comunicação, incluindo o transtorno autista, transtorno desintegrativo da infância, 

transtorno generalizado do desenvolvimento não especificado e Síndrome de Asperger 

em um único diagnóstico (DSM 5, 2014, p. 32). 

Os primeiros relatos detalhados sobre o autismo estão registrados nos estudos 

de Kanner e Asperger, que identificaram, em um grupo de crianças, algumas 

características de prejuízos na fala, inabilidade de relacionamento, além de distúrbios 

motores e comportamentais. Tais estudos, entre outros, foram essenciais para a 

compreensão desses sintomas e para a classificação diagnóstica atual adotada pela 

quinta edição do DSM, que utiliza o termo Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

(CZERMAINSKI, BOSA e SALLES, 2013, s/p). 

 No que se refere à abordagem neuropsicológica do TEA, tais autores destacam 

que é importante ressaltar a hipótese de que as disfunções no controle executivo 

provavelmente estariam relacionadas a alguns comprometimentos cognitivos e 

comportamentais observados em indivíduos com TEA, apresentando assim maiores 

dificuldades envolvendo inibição de respostas, planejamento, atenção e flexibilidade 

cognitiva (ibid.). 

De acordo com Patrícia Barros (2013), as contribuições dos estudos no campo 

da abordagem neuropsicológica em relação às funções executivas (que são processos 

cognitivos complexos necessários para a organização e adaptação do comportamento a 

um ambiente em constante mudança) são extremamente relevantes para o 

entendimento do funcionamento atípico do comportamento e dos déficits executivos 

apresentados por indivíduos com TEA, principalmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento cognitivo e social do mesmo (BARROS, 2013, s/p).   

Da mesma forma, Fernanda Rasch Czermainski, Cleonice Alvez Bosa e Jerusa 

Fumagalli De Salles (2013), apontam a abordagem neuropsicológica e as intervenções 

científicas decorrentes da mesma como eficazes para a avaliação, desenvolvimento das 

funções executivas e compreensão dos sintomas apresentados por indivíduos com TEA. 

Isso porque se trata de um transtorno com uma condição bastante heterogênea, dadas as 
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diferenças sintomatológicas e de desenvolvimento e a variabilidade de desempenho em 

termos de funcionamento executivo que tende a caracterizar essa população clínica. 

Além do fato de não haver nenhum tipo de exame ou marcador biológico que 

diagnostique tal transtorno (CZERMAINSKI, BOSA e SALLES, 2013, s/p). 

Visto isso, a proposta da presente pesquisa é desenvolver um estudo para 

melhor compreensão do quadro de sintomas no TEA e dessa forma auxiliar na 

construção de conhecimento e diagnóstico diferencial para este grupo clínico com 

embasamento na abordagem neuropsicológica. 

Para tal, no primeiro capítulo será descrita a origem do termo autismo, o 

processo histórico e o diagnóstico do autismo nos dias atuais. O segundo capítulo tem 

como objetivo descrever o conceito de origem da Funções Executivas, além de revisar 

algumas questões relacionadas especificamente à abordagem neuropsicológica das 

FEs. Já no terceiro capítulo serão apresentadas as questões correspondentes a 

abordagem neuropsicológica do TEA e algumas características apresentadas por 

pessoas com essa condição. 
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CAPÍTULO I 

Processo histórico e conceito atual do Transtorno do Espectro Autista 

 

 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda é um diagnóstico que gera 

muitas dúvidas e, seus sintomas e causas ainda são, em parte, um desafio para a 

compreensão dos profissionais que atendem a este grupo clínico. Este transtorno ao 

longo da história, já apresentou diversos nomes e diferentes modelos que propunham a 

caracterização de sintomas e etiologia. 

  De acordo com Anahi Marfinati e Jorge Abrão, o termo autismo foi utilizado, 

inicialmente, em 1911, pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, para descrever um grupo 

de sintomas relacionados a esquizofrenia. Porém, somente a partir do fim da Segunda 

Guerra Mundial que o autismo passou a ser tratado como uma patologia diferenciada 

(MARFINATI e ABRÃO, 2014, s/p). 

Segundo Luciana Castilho de Souza, em 1943 o médico austríaco Leo Kanner 

descreve suas primeiras descobertas em relação ao autismo em sua obra Distúrbios 

Autísticos do Contato Afetivo, onde relata casos de onze crianças que apresentavam 

déficits de relacionamento social, dificuldade na fala e comportamentos incomuns, 

denominando-as como características autistas. Um ano depois, em 1944, o também 

médico austríaco Hans Asperger, descreveu os sintomas de autismo de forma bem 

semelhante à de Kanner, mesmo não tendo conhecimento de seus escritos (SOUZA, 

2011, s/p). 

Apesar de alienado e rígido em relação ao mundo, Kanner afirma que o autista 

apresenta uma aparente inteligência e habilidades especiais. E, de acordo com Ester 

Orrú, depois desses estudos, ele elaborou o termo “Autismo Infantil Precoce”. 

Conforme as concepções de suas pesquisas, apesar de apresentar algumas semelhanças 

com a esquizofrenia, o autismo apresenta diversas distinções em seu quadro e 

características clínicas (ORRÚ, 2011, s/p). 

Kanner chegou a sugerir que a origem do autismo estivesse associada a 

alterações de interação entre a criança e seus pais, descrevendo-os como frios, 

ausentes e distantes, mas, principalmente entre as mães, criando o termo “mãe 

geladeira”. Porém, de acordo com M. Cristina Kupfer, após o repúdio das mães dos 

autistas em relação a tal teoria de que eram pouco calorosas e por isso culpadas pelo 
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autismo de seus filhos, Kanner retifica suas observações clínicas recuando em seus 

escritos, e, em 1946 escreveu o livro Em defesa das mães (KUPFER, 1999, s/p). 

Contudo, é possível observar que as descrições feitas por Leo Kanner 

trouxeram uma compreensão sobre as características observáveis do autismo, que 

indicam dificuldade na comunicação e na interação social, além de comportamentos 

repetitivos e áreas restritas de interesses. E, segundo ele, essas características 

apresentam-se antes dos três anos de idade, sendo quatro vezes mais comuns em 

meninos do que em meninas, como apontam Carniel, Saldanha, e Fensterseifer 

(CARNIEL; Et All, 2011, s/p).  

Antes de ser intitulada como autismo, tal patologia passou por diversas 

denominações, sendo confundida e comparada com a esquizofrenia, a psicose, entre 

outras. A definição ainda desperta o interesse de diversas áreas como, a psiquiatria, a 

educação, a neurociência, a psicologia, entre outras, que apropriam-se da investigação 

científica para uma maior compreensão, diagnóstico e tratamento. 

Os estudos sobre o autismo foram se desenvolvendo com o tempo, dando 

origem ao CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde) e o DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais). Ambos são manuais utilizados na área médica e na saúde 

mental.  

No entanto, foram elaboradas algumas revisões, esclarecendo a definição das 

características e a estrutura do autismo e adicionando a Síndrome de Asperger ao 

manual, ampliando o espectro do autismo, que passa a incluir casos mais leves, onde 

os indivíduos tendem a ser mais funcionais. Dessa forma, o autismo deixou de ser 

classificado como uma psicose infantil e um transtorno global do desenvolvimento, 

passando a ser descrito, a partir do DSM-IV, como um conjunto de transtornos 

invasivos ou globais do desenvolvimento, caracterizado pelo comprometimento severo 

de três áreas, sendo elas: habilidades de comunicação, presença de comportamentos, 

interesses e atividades estereotipadas e habilidades de interação social recíproca. 

Relatado no manual da seguinte forma: 
As características essenciais do Transtorno Autista são a presença de 
um desenvolvimento acentuadamente anormal ou prejudicado na 
interação social e comunicação e um repertório marcantemente restrito 
de atividades e interesses. As manifestações do transtorno variam 
imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e idade 
cronológica do indivíduo. O Transtorno Autista é chamado, 
ocasionalmente, de autismo infantil precoce, autismo da infância ou 
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autismo de Kanner. [...] Aproximadamente 75% das crianças com 
Transtorno Autista funcionam em um nível retardado. Pode haver 
anormalidades no desenvolvimento das habilidades cognitivas (DSM- 
IV, 1994, p. 66-67). 

 

Contudo, de acordo com as reformulações realizadas no DSM com base em 

novas pesquisas, a classificação Transtornos Globais do Desenvolvimento foi 

substituída pelo novo termo Transtorno do Espectro Autista (TEA), eliminando as 

subdivisões existentes e incluindo-as em um único grupo (DSM-5, 2014). 

 

  1.2 Conceito atual do TEA 

 

Como já foi mencionado anteriormente, o Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), antes de caracterizado como tal, teve diversas outras definições. Mas 

atualmente, segundo o DSM-5, que é um manual de classificação diagnóstica mais 

atual, é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por 

prejuízos sociais, comportamentais e de comunicação incluindo o transtorno autista, 

transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do desenvolvimento não 

especificado e Síndrome de Asperger em um único diagnóstico, descrito da seguinte 

forma: 
No diagnóstico do transtorno do espectro autista, as características 
clínicas individuais são registradas por meio do uso de especificadores 
(com ou sem comprometimento intelectual concomitante; com ou sem 
comprometimento da linguagem concomitante; associado a alguma 
condição médica ou genética conhecida ou a fator ambiental), bem 
como especificadores que descrevem os sintomas autistas (idade da 
primeira preocupação; com ou sem perda de habilidades estabelecidas; 
gravidade). Tais especificadores oportunizam aos clínicos a 
individualização do diagnóstico e a comunicação de uma descrição 
clínica mais rica dos indivíduos afetados. Por exemplo, muitos 
indivíduos anteriormente diagnosticados com transtorno de Asperger 
atualmente receberiam um diagnóstico de transtorno do espectro 
autista sem comprometimento linguístico ou intelectual (DSM-5, 
2014, p. 32). 

 

Partindo disso, é possível observar que após o lançamento da 5ª edição do 

DSM, os subtipos dos transtornos do espectro autista são substituídos e os indivíduos 

passam a ser diagnosticados em um único espectro, porém, apresentando 

características particulares, estabelecidas de acordo com diferentes índices e os 
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diferentes níveis de gravidade. Dessa forma, o TEA é classificado, de acordo com o 

DSM-5, em três diferentes níveis, que serão descritos na tabela a seguir, conforme o 

original (DSM-5, 2014, p. 52): 

 

 
 

NÍVEIS DE GRAVIDADE PARA TEA 
 

 
NÍVEL DE  

GRAVIDADE 

 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
COMPORTAMENTOS 

RESTRITOS E 
REPETITIVOS 

 
 
 
 
Nível 3  
“Exigindo apoio 

muito 
substancial” 
 

Déficits graves nas habilidades de 
comunicação social verbal e não verbal 
causam prejuízos graves de funcionamento, 
grande limitação em dar início a interações 
sociais e resposta mínima a aberturas sociais 
que partem de outros. Por exemplo, uma 
pessoa com fala inteligível de poucas 
palavras que raramente inicia as interações 
e, quando a faz, tem abordagens incomuns 
apenas para satisfazer a necessidades e reage 
somente a abordagens sociais muito diretas. 

Inflexibilidade de 
comportamento, extrema 
dificuldade em lidar com 
mudança ou outros 
comportamentos 
restritos/repetitivos 
interferem acentuadamente 
no funcionamento em todas 
as esferas. Grande 
sofrimento/dificuldade para 
mudar o foco ou as ações. 

 
 
 
Nível 2 
“Exigindo apoio 
substancial” 
 

Déficits graves nas habilidades de 
comunicação social verbal e não verbal; 
prejuízos sociais aparentes mesmo na 
presença de apoio; limitação em dar início a 
interações sociais e resposta reduzida ou 
anormal a aberturas sociais que partem de 
outros. Por exemplo, uma pessoa que fala 
frases simples, cuja interação se limita a 
interesses especiais reduzidos e que 
apresenta comunicação não verbal 
acentuadamente estranha. 

Inflexibilidade do 
comportamento, dificuldade 
de lidar com a mudança ou 
outros comportamentos 
restritos/repetitivos aparecem 
com frequência suficiente 
para serem óbvios ao 
observador casual e 
interferem no funcionamento 
em uma variedade de 
contextos. Sofrimento e/ou 
dificuldade de mudar o foco 
ou as ações. 

 
 
 
Nível 1 
“Exigindo 

apoio” 
 

Na ausência de apoio, déficits na 
comunicação social causam prejuízos 
notáveis. Dificuldade para iniciar interações 
sociais e exemplos claros de respostas 
atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais 
dos outros. Pode parecer apresentar interesse 
reduzido por interações sociais. Por 
exemplo, uma pessoa que consegue falar 
frases completas e envolver-se na 
comunicação, embora apresente falhas na 
conversação com os outros e cujas tentativas 
de fazer amizades são estranhas e 
comumente malsucedidas. 

Inflexibilidade de 
comportamento causa 
interferência significativa no 
funcionamento em um ou 
mais contextos. Dificuldade 
em trocar de atividades. 
Problemas para organização 
e planejamento são 
obstáculos à independência 
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Com isso, compreende-se o TEA como uma condição geral para um grupo de 

desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, sendo caracterizado por 

prejuízos, em diferentes níveis, desde os primeiros anos de vida, nas áreas de 

interação social, comunicação e comportamento, com diagnóstico totalmente clínico. 

Devido à heterogeneidade nos sintomas apresentados, diferentes abordagens trazem 

contribuições para o diagnóstico diferencial, entre elas a neuropsicologia que propõe 

um déficit nas Funções Executivas (FEs). Tais funções serão descritas nos capítulos a 

seguir, com base nas pesquisas atuais do campo da neuropsicologia, pois considera-se 

uma abordagem que leva a uma melhor compreensão e muito tem contribuído na 

elaboração do diagnóstico clínico diferencial do TEA. 

 

1.3 Neuropsicologia 

 

Segundo Carla Anauate e Janna Glozman descrevem em seu livro 

Neuropsicologia aplicada ao desenvolvimento humano, a Neuropsicologia 

corresponde ao campo das ciências, com ênfase na neurociência cognitiva, dedicado a 

investigar a relação sistema nervoso, comportamento ou expressão comportamental 

das disfunções cerebrais e cognição. Ou seja, pode ser definida como a ciência que 

investiga a relação entre o cérebro e o comportamento humano (ANAUATE; Et All, 

2017, p. 32).  

Ainda de acordo com as autoras, a Neuropsicologia tem como objetivo 

compreender o funcionamento cerebral, apontar se há ou não disfunção cognitiva e o 

nível de funcionamento, além de localizar alterações para favorecer diferentes tipos de 

intervenção (ibid.).  

Sua origem é bem antiga, o que é evidenciado nos registros dos estudos do 

médico Claudio Galeano (129 a 201 DC), onde constatou que algumas lesões 

cranianas podiam afetar a memória, a linguagem, o comportamento e a inteligência.  

Mas foi apenas no século XIX que neurologistas franceses e alemães buscaram 

descrever detalhadamente as alterações comportamentais associando-as a lesões em 

determinados locais no cérebro. Descrito na obra citada acima da seguinte forma: 
O médico alemão Franz Gall (1758-1828) acreditava que cada uma 
das funções estava associada a uma área do cérebro (localização), ao 
mesmo tempo em que seu maior opositor, o fisiologista francês Jean 
Pierre Flaurence (1794-1867), defendia uma visão holística do 
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cérebro, afirmando que ele funcionava como um todo. 
Convencionou-se chamar de localizacionistas os seguidores da 
proposta de Gall e de holistas os seguidores de Flaurence 
(HAMDAN; Et All, 2011 apud ANAUATE; Et All, 2017, p. 34).  

  

Partindo disso, a neurologia do século XIX passou a ser compreendida por 

duas teorias, a localizacionista, que se refere a localização de funções mentais 

específicas em determinadas áreas do cérebro, e a holista, onde cada função mental 

tem o cérebro como um todo (ibid.). 

Segundo Anauate et all (2017), essa diferenciação e o fortalecimento da teoria 

localizacionista se intensificaram com as pesquisas do médico francês Pierre Paul 

Broca que marcou os primeiros constructos da neuropsicologia, “que nasceu com 

enfoque na afasia - distúrbio da forma, conteúdo ou uso da linguagem”. Essas 

pesquisas associavam os danos no cérebro correlacionados a alguns sintomas, pois os 

locais atingidos eram considerados encarregados por determinadas funções cerebrais 

(ibid.).  

No entanto, o livro descreve que com o avanço das pesquisas, alguns cientistas 

contestaram esse tipo de teoria referente a localização das funções mentais alegando 

que não consideravam a complexidade da mente humana em sua totalidade, o que 

impulsionou a busca de novos estudos que deram origem a novos conceitos. Entre 

eles, o conceito da psicologia histórico-cultural, desenvolvido pelo psicólogo Lev 

Semenovich Vygotsky1 e apoiado por Alexander Luria2, que refere-se a uma análise 

inovadora sobre o funcionamento cerebral, afirmando que “as funções das partes e do 

todo se encontravam organizadas em inter-relações funcionais complexas e variavam 

de acordo com os diferentes estágios do desenvolvimento humano” (HAMDAN; Et 

All, 2011 apud ANAUATE; Et All, 2017, p. 35). 

Luria, influenciado por Vygotsky, teve suas teorias embasadas na história e 

cultura do desenvolvimento humano, destacando que as funções mentais superiores 

são construídas socialmente, com desenvolvimento dinâmico e estruturação sistêmica. 

Dessa forma, seus estudos serviram como base para os fundamentos da prática 

neuropsicológica contemporânea, caracterizando-a como o campo da ciência da 

                                                             
1 Psicólogo russo reconhecido como pioneiro da psicologia do desenvolvimento e psicologia 
histórico-cultural. A relação entre pensamento e linguagem foi um dos aspectos mais 
importantes em suas produções teóricas (Vygotski, L. S., 1991). 
2 Considerado percursor das principais contribuições para o fundamento da neuropsicologia 
permeado pelos estudos de Vygotsky (Anauate, 2017). 
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organização cerebral dos processos cognitivos, conforme aborda o texto (ANAUATE; 

Et All, 2017, p. 36). 

Segundo as evidências descritas no livro baseadas nos estudos de Luria, a 

neuropsicologia utiliza como método, inicialmente, uma análise minuciosa das 

alterações que surgem em processos psicológicos em casos de lesões cerebrais locais, 

e depois faz uma tentativa para mostrar como os sistemas de processos psicológicos 

são afetados por essa lesão. Sendo assim, os métodos neuropsicológicos fornecem 

uma abordagem à análise da estrutura interna de processos psicológicos e das 

conexões que unificam os vários processos psicológicos (ANAUATE; Et All, 2017, p. 

37).  

Dessa forma, o livro aponta que existem duas perspectivas na análise de 

alterações em processos psicológicos, em casos de lesões cerebrais locais. 

Primeiramente ela revela o substrato neurológico ao qual se vincula uma atividade 

particular, e, assim, aprofunda o conhecimento de sua estrutura psicofisiológica 

interna. Após isso, ela revela as estruturas gerais que existem em processos 

psicológicos diferentes, às vezes diferentes por completo, aparentemente. E, desse 

modo, ela pode abrir mais uma via para a análise da atividade mental. Sendo assim, 

pode-se afirmar que a construção de conceitos imprescindíveis à prática clínica da 

neuropsicologia foi enriquecida a partir do desenvolvimento de pesquisas científicas. 

Ou seja, agregando questões relativas às dissociações observadas entre pacientes com 

lesões cerebrais específicas com base na construção de testes neuropsicológicos 

voltados à investigação de pacientes com acometimentos múltiplos ou de pessoas 

provenientes de diferentes culturas (ANAUATE; Et All, 2017, p. 33 e 46).  

Seguindo o pressuposto de que processos psicológicos podem ser investigados 

por exames não invasivos, como por exemplo, testes, inventários, questionários, que 

são procedimentos padronizados capazes de descrever, com certa fidelidade, como 

capacidades e habilidades mentais se comportam após algum tipo de lesão cerebral, ou 

mesmo prestando auxílio aos estudos comparativos transculturais (ANAUATE; Et 

All, 2017, p. 47).  

Durante todo o século XX, como relatam as autoras, várias áreas de pesquisa 

consolidaram-se, permitindo que conceitos psicológicos se unissem aos de outras 

ciências e se estabelecesse a neuropsicologia. Diante disso, a neuropsicologia pode ser 

definida como um ramo da ciência cujo objetivo específico é a investigação da função 
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de sistemas cerebrais individuais em formas complexas de atividade mental. Em 

outras palavras, a neuropsicologia trata da relação entre cognição, comportamento e a 

atividade do sistema nervoso em condições normais e patológicas (ibid.). 

A Neuropsicologia surgiu no final do século XIX, início do século XX, 

estudando os soldados feridos de guerra, que tinham lesões cerebrais e alterações de 

comportamento, memória, linguagem, raciocínio, o que tornou possível um maior 

entendimento do papel do cérebro comandando esses processos. Contudo, somente no 

final do século XX, que ganhou maior visibilidade, como descreve o livro 

(ANAUATE; Et All, 2017, p. 34).  

Ainda segundo Carla Anauate e Janna Glozman, atualmente a abordagem 

neuropsicológica, por favorecer a compreensão da relação entre atividade do sistema 

nervoso ao funcionamento psicológico, tanto em condições normais, quanto em 

condições patológicas, tem oferecido contribuições e vem se estabelecendo como 

parte essencial da psicologia. As alterações das funções cognitivas e suas 

consequências para o comportamento humano ao longo da vida têm sido evidenciado 

em diversas pesquisas com populações em faixas etárias distintas. Para a população 

infantil, a avaliação neuropsicológica proporciona a identificação precoce de 

transtornos cognitivos e desordens de desenvolvimento, assim como, alterações no 

processo de aquisição de habilidades. Por isso, é uma ferramenta de grande 

importância para o diagnóstico diferencial, sendo cada vez mais requisitada por 

diferentes profissionais que atendem a criança, como neuropediatra, psiquiatra 

infantil, entre outros (ANAUATE; Et All, 2017, p. 33 e 47).  

Em suma, a avaliação neuropsicológica é realizada por meio da aplicação de 

uma bateria de testes psicométricos que procuram verificar o desempenho cognitivo 

com a finalidade de entender com profundidade suas atividades, como memória, 

atenção, linguagem, funções executivas, raciocínio, motricidade e percepção. Os 

resultados, funções íntegras e/ou comprometidas irão descrever e identificar as 

alterações do funcionamento psicológico. Assim sendo, já existe na literatura um 

consenso que o TEA envolve um prejuízo nas funções executivas, tema que será 

apresentado a seguir. 
 

 

 



 
 

19 
 

 

CAPÍTULO II 

Conceito de Origem das Funções Executivas (FEs) 

 

O interesse pelos estudos das Funções Executivas (FEs) tem crescido bastante 

atualmente. Esta afirmação é evidenciada devido ao aumento no número de 

publicações e discussões acadêmicas dedicado a esse tema. Sendo assim, o presente 

capítulo tem como objetivo descrever e revisar algumas questões conceituais 

relacionadas especificamente à abordagem neuropsicológica das FEs. 

A avaliação neuropsicológica das FEs teve início no século XIX, baseada na 

observação de pacientes com lesões cerebrais frontais e alterações comportamentais 

derivadas dessas lesões. Partindo disto, segundo Hamdan e Pereira, surgiram as 

primeiras explicações que correlacionaram as lesões dos lobos frontais às alterações 

do comportamento executivo (HAMDAN e PEREIRA, 2009, s/p).  

Ainda de acordo com Hamdan e Pereira, a atual descrição da avaliação 

neuropsicológica das FEs teve início com os trabalhos precursores de Alexander 

Luria, através de estudos em pacientes lesionados, decorrentes de ferimentos da 

Segunda Guerra Mundial. Segundo os autores, Luria desenvolveu um modelo 

explicativo para lesões dos lobos frontais, correlacionando a responsabilidade por 

planejamentos, programação, regulação e verificação do comportamento intencional a 

esta área do cérebro (ibid.). 

Entretanto, estudos mais recentes apontam que uma lesão no lobo frontal pode 

ser suficiente, mas não unicamente a causa do comprometimento executivo, pois nem 

sempre pacientes com prejuízos nas FEs apresentam lesões frontais. Como será 

descrito mais adiante. 

 

2.2 Descrição Atual de Funções Executivas (FEs) 

 

As Funções Executivas (FEs) são processos cognitivos reguladores do 

comportamento humano indispensáveis para a adaptação a um ambiente, formulação 

de metas e planejamento de como alcançar um determinado objetivo, conforme 

descreve Fernanda Rasch Czermainski, Cleonice Alvez Bosa e Jerusa Fumagalli De 

Salles (2013).  
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Mediante a isso, segundo as autoras, as FEs abrangem habilidades como 

inibição, planejamento, flexibilidade mental, fluência verbal e memória de trabalho. O 

controle inibitório corresponde a uma capacidade de inibir ou retardar de maneira 

ativa respostas dominantes para alcançar um objetivo proposto. O planejamento é o 

processo mental que nos permite escolher ações necessárias para atingir um objetivo, 

ou seja, decidir a ordem correta, atribuir cada tarefa aos recursos cognitivos 

adequados e estabelecer um planejamento de ação. A flexibilidade cognitiva ou 

mental é a habilidade de ajustar de forma flexível diferentes pensamentos ou ações, 

conforme as modificações do ambiente ou do contexto. A fluência verbal constitui-se 

como a capacidade expressar comportamentos verbais ou não, de acordo com as 

regras predeterminadas, sendo elas perceptíveis ou não. Por fim, a memória de 

trabalho, que refere-se a capacidade de armazenamento temporário de um delimitado 

volume de informações na mente, onde elas podem ser manipuladas. Essa habilidade é 

necessária para realizar tarefas cognitivas, tais como a execução de ações presentes, 

como na resolução de problemas matemáticos (CZERMAINSKI, BOSA e SALLES, 

2013, s/p).  

Sendo assim, é possível constatar que as habilidades associadas as FEs são 

essenciais para controlar e regular nossos pensamentos, emoções e ações. Além de 

serem extremamente importantes para a solução de problemas internos e externos e 

criação de estratégias, promovendo grande impacto no campo social, afetivo e 

intelectual do indivíduo, desde a infância até a fase adulta. 

Segundo Rebeca Silva no artigo publicado pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, as FEs passaram a ser descritas em dois grandes grupos, conhecidos como 

componentes executivos “quentes ou frios”. O primeiro grupo, das funções executivas 

“quentes”, é caracterizado pelo envolvimento no processamento motivacional, 

resolução de aspectos emocionais e na regulação das relações interpessoais. Enquanto 

o outro grupo, das funções executivas “frias”, estão envolvidas com componentes 

lógicos e abstratos relacionados à região pré-frontal dorsolateral responsável pelo 

planejamento e resolução de problemas, memória operacional, atenção, flexibilidade 

cognitiva, abstração e julgamento (SILVA, 2016, s/p). 

Nessa concepção, a autora aponta, com base nos estudos de Hrabock e Kerns, 

que a performance em medidas de funções executivas é aprimorada com a idade, já 

que seus componentes “frios e quentes” desenvolvem rapidamente a partir dos três 
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anos de idade. Pois mesmo sendo diferentes, acredita-se que as medidas de 

funcionamento executivo exigem uma combinação desses dois elementos, em menor 

ou maior grau (ibid.).  

Este trabalho ainda aponta que existe uma importante discussão em torno das 

pesquisas sobre FEs, que diz respeito a constituição do funcionamento executivo 

como uma construção unitária ou fracionada. A compreensão do funcionamento 

executivo de forma unitária é feita através da observação de pacientes frontais e 

resultados de estudos que apontam para uma ligação entre diferentes componentes que 

sugestione isso. Por outro lado, isso é questionado por outras pesquisas que discordam 

sobre a existência de um motivador central para o funcionamento executivo e apontam 

para uma construção multifatorial conforme exige o contexto. O que pode ser 

observado em pacientes frontais que alcançam bons resultados em atividades 

relacionadas a avaliação de FEs (ibid.).  

Porém, apesar do Executivo Central funcionar conforme um controlador 

unitário, o texto descreve que a pluralidade e complexidade de disfunções em 

pacientes neurológicos indicam seu respectivo fracionamento. Outras pesquisas 

apontam tanto a unidade quanto o fracionamento no funcionamento executivo, como 

pode-se ver na descrição abaixo:  
Ao verificar a relação entre três funções executivas básicas 
(atualização e monitorização do conteúdo na memória de trabalho, 
inibição de respostas predominantes e flexibilidade cognitiva), 
observaram que as funções avaliadas eram distinguíveis 
estatisticamente, mas não eram completamente independentes. Cada 
habilidade pode ser decomposta no que é comum à todas as três 
funções (unidade) ou no que é exclusivo de cada função em particular. 
As funções consideradas contribuem então de maneiras diferentes para 
performance em tarefas executivas. Uma possível explicação para a 
correlação moderada encontrada seria o envolvimento de processos 
inibitórios, em maior ou menor grau, nas três funções consideradas 
(MIYAKE et al, 2000 apud SILVA, 2016, s/p.).  

 
 

Partindo disso, nota-se um crescente interesse pelos estudos sobre a 

conceituação das FEs. Assim, conforme esses estudos são realizados, as FEs deixam 

de apresentar uma caracterização unitária, passando a ter uma descrição fracionada do 

funcionamento executivo. 

O texto menciona ainda que pesquisas neurais do funcionamento executivo 

estão diretamente ligadas a prévias observações de pacientes neurológicos. E, 

esperava-se que pacientes com lesões na região anterior do cérebro demonstrassem 
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desempenho afetado em algumas tarefas de avaliação do funcionamento executivo, já 

que o substrato neural do funcionamento estaria localizado nos lobos frontais (SILVA, 

2016, s/p). 

Atualmente, ressalta-se que o funcionamento executivo dispõe da distribuição 

de uma rede cerebral, envolvendo córtices associativos frontais e posteriores. Dito 

isto, o texto ainda descreve que, ao manusear as três funções executivas básicas que 

são, atualização e monitorização do conteúdo na memória de trabalho, inibição de 

respostas predominantes e flexibilidade cognitiva, diferentes partes corticais eram 

ativadas referente a cada função solicitada, paralelamente as áreas corticais que eram 

ativadas em comum para tais funções (ibid.). 

Com isso, é possível concluir que tal pesquisa sugere uma visão mais integrada 

como um todo desse funcionamento. Pois mesmo com os lobos frontais exercendo 

uma participação fundamental, o desempenho das regiões posteriores está 

significativamente relacionado ao desempenho em tarefas executivas. 

Conforme Emmy Pires (2014) descreve em sua tese Desenvolvimento de um 

instrumento computadorizado para avaliar habilidades em crianças: o jogo das 

cartas mágicas, outra forma de compreensão das FEs é por meio de seu 

desenvolvimento. Exposto no texto do seguinte modo: 
Ao invés de focar nos déficits e patologias executivas, os 
pesquisadores investigam o amadurecimento dos lobos frontais e as 
trajetórias das habilidades executivas no desenvolvimento típico. 
Zelazo e Frye (1998), por exemplo, propuseram a Teoria da 
Complexidade e Controle Cognitivo (CCC) que diz respeito à 
capacidade de a criança adquirir mais representações a fim de 
compreender relações cada vez mais complexas entre os objetos. Para 
estes autores, as FEs são responsáveis pelas mudanças na 
complexidade de regras que uma criança consegue formular e 
empregar na resolução de um problema. Diamond (2006) sugere que 
as FEs atuam como a capacidade de superar o comportamento 
automático prepotente, apesar da força da experiência anterior. Essa 
capacidade para coordenar os componentes das FEs (a memória de 
trabalho, a inibição e a flexibilidade cognitiva) segue uma trajetória 
própria de desenvolvimento, com picos de crescimento na última 
metade do primeiro ano de vida e entre 3 e 6 anos de idade (PIRES, 
2014, s/p). 
 

Partindo disso, é possível notar que através dos estudos sobre o 

desenvolvimento das FEs pode-se constatar que tanto a maturação dos lobos frontais 

como a interação com o meio possibilitam uma certa influência na compreensão do 
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funcionamento executivo, sendo assim possível pensar em tratamentos preventivos 

para transtornos invasivos do desenvolvimento. 

De acordo com as evidências das literaturas atuais, compreende-se FEs como 

um conjunto de habilidades cognitivas que permitem ao sujeito engajar-se em 

comportamentos orientados a objetivos, realizando ações voluntárias, independentes, 

auto organizadas e direcionadas a metas. Estas habilidades são especialmente 

importantes diante de situações novas ou em circunstâncias que exigem ajustamento, 

adaptação ou flexibilidade do comportamento para as demandas do ambiente. E, 

segundo Dias, Menezes e Seabra, tais funções são fundamentais ao direcionamento e 

regulação de várias habilidades intelectuais, emocionais e sociais (DIAS; Et All, 2010, 

s/p). 

Estas habilidades de alta ordem correspondem as habilidades que representam 

uma parte importante da estrutura intelectual humana e estão diretamente relacionadas 

a diversas áreas de desempenhos humano, como o rendimento escolar, a performance 

profissional, entre outros e estão associadas especificamente ao córtex pré-frontal. 

Segundo Gazzaniga, nenhuma outra perda cognitiva pode ser tão comprometedora 

para o comportamento humano quanto a das funções executivas (GAZZANIGA, 2006, 

s/p). 

Dessa forma, ainda de acordo com Gazzaniga, considera-se que as funções 

executivas envolvam diferentes funcionamentos cognitivos, como a atenção seletiva, 

integração e manipulação das informações relevantes na memória de trabalho, 

controle de impulsos, planejamento, intenção, efetivação das ações, flexibilidade 

cognitiva e comportamental e monitoramento das atitudes. Sendo assim, esses 

processos cognitivos agrupados sob o termo “funções executivas” permitem a um 

indivíduo iniciar, planejar, sequenciar e monitorar seus comportamentos e cognições 

(ibid.). 

Contudo, este capítulo permite concluir que FEs são competências relacionadas 

à capacidade das pessoas se empenharem em comportamentos voltados a 

determinados objetivos, ou seja, à realização de ações direcionadas a uma finalidade 

específica. Além disso, considera-se que o avanço nos estudos das FEs sob uma 

perspectiva neuropsicológica e suas alterações, muito tem contribuído para uma 

melhor compreensão e prática clínica, além de ampliar o campo de pesquisa em 
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neuropsicologia, que vem investigando comprometimento de tais funções em algumas 

patologias infantis, como no Transtorno do Espectro Autista (TEA), por exemplo.   

Sendo assim, o capítulo seguinte relata questões que dizem respeito à 

abordagem neuropsicológica do TEA, pois destaca-se a hipótese de disfunção 

executiva, que defende que prejuízos no controle executivo poderiam estar 

relacionados a alguns dos comprometimentos cognitivos e comportamentais 

observados em indivíduos com TEA, já que algumas pessoas com essa condição 

apresentariam maiores dificuldades nesses aspectos.  
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CAPÍTULO III 

TEA e Perfil Neuropsicológico 

 

Como abordado nos capítulos anteriores, compreende-se TEA como um 

transtorno neurodesenvolvimental caracterizado por prejuízos sociais, 

comportamentais e de comunicação, no qual o desenvolvimento infantil está 

significativamente comprometido devido ao repertório restrito de interesses e 

atividades. E, segundo quinta atualização do DSM, as categorias de dificuldades na 

comunicação e de interação social, antes separadas no DSM-IV, foram agrupadas e o 

diagnóstico passa a ser realizado de acordo com os níveis de gravidade do transtorno, 

indo do comprometimento mais leve (nível 1) ao mais grave (nível 3).  

Segundo Gazzaniga e Heatherton (2005), a intervenção originada de um 

diagnóstico precoce está diretamente associada à melhora do quadro clínico do TEA. 

Ou seja, quanto mais antecipado for a identificação do TEA, mais cedo será a 

intervenção e melhor será o prognóstico. Pois, devido a plasticidade cerebral, a 

precocidade do início da intervenção tem papel essencial, produzindo resultados 

importantes e duradouros para o desenvolvimento infantil (GAZZANIGA e 

HEATHERTON, 2005, s/p).  

Partindo disso, compreende-se o diagnóstico precoce do TEA como de extrema 

importância para resultados mais efetivos ao longo do tratamento, sendo este realizado 

de forma totalmente clínica, sem marcador biológico e com quadro de sintomas 

heterogêneo, feito através de observação direta do comportamento e de entrevista com 

os pais ou responsáveis.  

Atualmente, existem mais notoriedade e informações em relação ao TEA, o 

que é muito importante para conscientizar pais, cuidadores e familiares promovendo 

assim a capacitação para identificação dos sintomas, busca pelo tratamento e um 

diagnóstico precoce por meio de profissionais especializados. Tendo em vista as 

necessidades singulares e as limitações da criança ou adolescente com TEA, segundo 

Patrícia Barros, para o favorecimento da interação social, autonomia e melhor 

qualidade de vida é relevante a estimulação das redes neuronais e intervenções nos 

comprometimentos cognitivos e comportamentais presentes em indivíduos com TEA 

(BARROS, 2013, s/p). 
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Tais comprometimentos são descritos pela autora como conexos as 

dificuldades na área das FEs, ou seja, funções reguladoras de comportamento humano, 

além de necessárias para formular metas e planejar como alcançá-las. Relatado em seu 

texto da seguinte forma:  
Outro aspecto envolvido no desenvolvimento cognitivo e social no 
autismo se correlaciona com as dificuldades na área do que chamamos 
funções executivas: perseveração, gama restrita de interesses, 
impasses no planejamento e execução das atividades, dificuldades em 
assumir a perspectiva alheia e escasso monitoramento dos próprios 
comportamentos. Essas dificuldades tem impacto direto no campo 
social: apesar de apresentarem relativa habilidade para aprender regras 
e procedimentos, falham em inferir informações abstratas, flexibilizar 
seu ponto de vista, bem como solucionar problemas, apontando 
dificuldades marcantes nessa área (BARROS, 2013, s/p). 
 

Considerando a relação da Disfunção Executiva em indivíduos com Transtorno 

de Espectro Autista (TEA), nota-se que o prejuízo de tais funções causam 

dificuldades, em níveis variados, no planejamento e manutenção de um objetivo na 

execução de uma tarefa, podendo também gerar déficits no aprendizado e uma falta de 

inibição de respostas irrelevantes e ineficientes. Além de, diminuição da autocrítica, 

falta de preocupação com o futuro, indiferença afetiva, diminuição ou ausência de 

senso crítico, irritabilidade, impulsividade e euforia. Também são comuns a presença 

de sintomas como baixa flexibilidade conceitual, excessiva rigidez comportamental, 

tendência a indiferença, apatia, entre outros comportamentos possivelmente 

identificados (CZERMAINSKI, BOSA e SALLES, 2013, s/p).  

Com isso, compreende-se que os estudos no campo das neurociências no TEA 

marcam o funcionamento característico em seu processamento social, que toma um 

curso atípico, principalmente no que diz respeito à realização de determinadas tarefas 

diárias e para um adequado convívio social. Dessa forma, é possível pensar que 

intervenções diretas nessas habilidades podem contribuir para a diminuição dos 

sintomas presentes neste transtorno. 

Outro ponto que coopera para esta possibilidade é que a literatura aponta para 

uma associação entre déficits executivos e teoria da mente (ToM). De acordo com 

Renata Velloso (2011), em termos diagnósticos, o TEA é considerado um distúrbio do 

comportamento em que verificam-se déficits clinicamente significativos e persistentes 

na comunicação e linguagem, voltados para as interações sociais (VELLOSO, 2011, p 

22 e 23). 
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O prejuízo nas interações sociais, de modo geral, aparece estreitamente 

associado a teoria da mente (ToM). A literatura entende teoria da mente como uma 

capacidade de inferir pensamentos e sentimentos alheios, através de identificação de 

pensamentos e desejos. Ou seja, uma capacidade para atribuir estados mentais a outras 

pessoas e distinguir o comportamento das mesmas em função desta atribuição 

(VELLOSO, 2011, p 22 e 23). 

Sendo assim, estudos recentes têm evidenciado uma correlação positiva entre o 

desempenho de tarefas que exigem teoria da mente (ToM), e atividades que requerem 

controle inibitório, envolvendo estímulos incongruentes, flexibilidade e memória de 

trabalho. Partindo disso, os resultados destes estudos apontam para uma associação 

entre FEs e ToM, além de tornar evidente a possibilidade de se estimular o 

desenvolvimento destas habilidades por meio de reabilitação cognitiva, melhorando 

consequentemente os prejuízos correspondentes a estas áreas (ibid.). Posto isso, 

observa-se evidências de comprometimento nos componentes executivos, como também 

nos aspectos relacionados a teoria da mente no TEA. 

Conforme expõem Czermainski, Bosa e Salles no artigo Funções Executivas 

em Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo: Uma Revisão, a 

respeito da abordagem neuropsicológica do TEA, existe a hipótese de disfunção 

executiva no qual defende que prejuízos no controle executivo poderiam estar 

relacionados a alguns dos comprometimentos cognitivos e comportamentais 

observados em indivíduos com TEA. Desta forma, essas pessoas poderiam apresentar 

maiores dificuldades envolvendo inibição de respostas, planejamento, atenção e 

flexibilidade cognitiva, o que possibilitaria algumas explicações a respeito das 

dificuldades na interação social, na comunicação e o comportamento repetitivo e 

estereotipado característicos do TEA, afirmam os autores (CZERMAINSKI, BOSA e 

SALLES, 2013, s/p). 

Nessa perspectiva, os autores revelam que estudos atuais demonstram 

disfunções executivas no TEA, no entanto, não há um perfeito entendimento na 

literatura sobre exatamente que componentes executivos estariam mais prejudicados. 

Tendo como base que o TEA é uma condição bastante heterogênea, considerando as 

diferenças sintomatológicas e do desenvolvimento, e apesar da variação no 

desempenho dos componentes executivos, é indispensável notar as dificuldades em 

diversos aspectos do controle executivo no TEA. Os autores afirmam esta questão 
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com base nos relatos de profissionais educadores, clínicos e dos familiares que 

vivenciam essa condição (ibid.). 

Neste artigo ainda, os autores mostram o resultado de uma pesquisa que teve 

por objetivo revisar estudos empíricos que avaliam as FEs em crianças e adolescentes 

com TEA, e essa pesquisa de material bibliográfico mostra que os principais prejuízos 

encontrados nas amostras com TEA envolvem os componentes de controle inibitório, 

planejamento, flexibilidade cognitiva, fluência verbal, memória de trabalho e funções 

executivas associadas a atividades do dia-dia (CZERMAINSKI, BOSA e SALLES, 

2013, s/p). 

Esses componentes estariam relacionados com a tríade de sintomas no TEA, por 

exemplo, a inflexibilidade gerando os comportamentos repetitivos e ritualizados, e a 

dificuldade de lidar com o novo e de se adaptar as novas exigências que muitas vezes 

geram comportamentos de baixa tolerância a frustração. O foco no detalhe em 

detrimento de um todo, relacionado com componentes de memória de trabalho. Além 

disso, habilidades essenciais a adequada interação social, como por exemplo, a empatia 

e atenção compartilhada atreladas a teoria da mente aparecem também na literatura 

relacionadas a componentes executivos (ibid.).  

De acordo com Patrícia Barros (2013), as contribuições dos estudos no campo 

da abordagem neuropsicológica em relação às funções executivas são extremamente 

relevantes para o entendimento do funcionamento atípico apresentados por indivíduos 

com TEA, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo e social 

do mesmo (BARROS, 2013, s/p).   

Da mesma forma, Fernanda Rasch Czermainski, Cleonice Alvez Bosa e Jerusa 

Fumagalli De Salles (2013), apontam a abordagem neuropsicológica e as intervenções 

científicas decorrentes da mesma como eficazes para a avaliação, desenvolvimento 

das funções executivas e compreensão dos sintomas apresentados por indivíduos com 

TEA (CZERMAINSKI, BOSA e SALLES, 2013, s/p). 

Outro aspecto importante é a atenção compartilhada, está refere-se à habilidade 

que envolve a alternância do olhar e outros sinais comunicativos entre o parceiro e o 

objeto/evento, que é foco da atenção da criança.  Os estudos nessa área apontam para o 

envolvimento de mecanismos de FEs nesta habilidade, que seriam precursores da 

capacidade de teoria da mente.  Entende-se atenção compartilhada como a possibilidade 

de compartilhar um interesse em comum para alcançar um objetivo com sucesso, e que 
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para isso algum nível de controle inibitório será exigido, como também outras 

habilidades executivas (CZERMAINSKI, BOSA e SALLES, 2013, s/p).  

Outros autores apresentam a hipótese de que a perturbação na comunicação 

social precoce no TEA reflete uma falha no desenvolvimento do conjunto de 

habilidades de atenção. Definem estas como as capacidades de o indivíduo coordenar a 

atenção com um parceiro social em relação a um objeto ou evento. Nos primeiros anos 

de vida isso é evidente nos aspectos de atenção visual, por exemplo, quando a criança 

mostra um brinquedo a seu pai. No entanto, essa capacidade deverá se desenvolver até 

ser capaz de estar atento a aspectos mais implícitos como ideias, intenções ou emoções 

(ibid.).  

Dichter e Belger, (2007) sugerem que rebaixamento de habilidades de inibição, 

flexibilidade e memória de trabalho, habilidades estas envolvidas na autorregulação, 

estariam relacionadas ao comportamento restrito no TEA (DICHTER e BELGER, 2007, 

p. 35:3, 1219-1230). 

Em suma, verifica-se nas literaturas uma forte relação entre as disfunções 

executivas e o TEA, sendo referida como hipótese para a dificuldade de engajamento 

social os déficits de autorregulação e ToM, ou seja, habilidades executivas. Apesar 

deste modelo aparecer de forma robusta na literatura, esta área ainda se mostra como 

um desafio para a psicologia no que diz respeito a diagnóstico e tratamento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da revisão, compreende-se o Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

como uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento 

do cérebro, o qual suas manifestações comportamentais vêm sendo consideradas como 

derivadas de processos neurocognitivos prejudicados, caracterizado por prejuízos, em 

diferentes níveis, desde os primeiros anos de vida, nas habilidades de Funções 

Executivas e de teoria da mente (ToM), por exemplo. 

Baseado nas evidências dos estudos sobre o TEA, verifica-se que apesar dos 

avanços nas pesquisas acerca dos sintomas e tratamento do Transtorno do Espectro 

Autista nos últimos anos e embora exista bastante publicações internacionais referente 

ao perfil neuropsicológico e diagnóstico, as pesquisas mais voltadas para a relação 

entre os prejuízos nas Funções Executivas e os principais sintomas relacionados no 

TEA são bem escassas na literatura brasileira. Além disso, nota-se que grande parte 

das produções científicas se concentram em dissertações ou teses e a minoria em 

artigos científicos publicados em revistas com elevado fator de impacto relacionado 

ao tema.  

Sendo o TEA um transtorno bastante limitador e complexo devido sua 

heterogeneidade de sintomas e ausência de marcadores biológicos, investigações sobre 

intervenções e seus efeitos no tratamento do TEA se fazem relevantes nesse contexto. 

Pois conclusões sobre o TEA e mecanismos exatos alterados no cérebro ainda são 

inconclusivos. 

Para mais, tendo em vista o conteúdo bibliográfico utilizado, é possível perceber 

que algumas pessoas com TEA podem apresentar dificuldades de aprendizagem em 

diversos estágios da vida, principalmente na fase pré-escolar, necessitando de apoio 

especializado e intervenções estratégicas de auxílio pedagógico devido a uma grande 

gama de severidade e prejuízos, mas que irão depender muito do grau de 

comprometimento, já que outras poderão levar uma vida relativamente normal, ou seja, 

conviver de forma funcional, apesar de suas limitações.   

Partindo disso, entende-se como de grande importância a construção de 

estudos com intuito de contribuir tanto para a compreensão do comprometimento das 

FEs no TEA e suas alterações, como para a elaboração de um diagnóstico precoce e 
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auxílio na identificação de prejuízos cognitivos e comportamentais decorrentes de tal 

transtorno.  

Desse modo, a avaliação neuropsicológica infantil torna-se essencial para o 

acompanhamento do desenvolvimento cognitivo e para a reabilitação cognitiva 

visando agregar subsídios para guiar a prática clínica voltada para o favorecimento da 

interação social, autonomia e melhor qualidade de vida através da estimulação das 

redes neuronais e intervenções em determinados comprometimentos cognitivos e 

comportamentais presentes em indivíduos com TEA. 

Em suma, a proposta da presente pesquisa é elucidar um estudo para melhor 

compreensão do quadro de sintomas no TEA e dessa forma auxiliar na construção de 

conhecimento e propostas interventivas e eficazes que atendam às necessidades deste 

grupo clínico com embasamento na abordagem neuropsicológica. Partindo disso, 

novas pesquisas que contribuam para um entendimento mais aprofundado sobre o 

tema serão realizadas, visando favorecer um impacto positivo tanto no contexto 

educacional, como na vida social das crianças e adolescentes como um todo.  Além de 

uma busca por uma especialização relacionada aos estudos neuropsicológicos com o 

objetivo de aprimoramento profissional voltado para intervenção e reabilitação 

cognitiva da população infanto-juvenil com diferentes transtornos. 
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