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RESUMO 

 

Introdução: O objetivo deste estudo foi analisar as funções executivas de pré-

escolares com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Além disso, 

correlacionar as habilidades de funções executivas aos desenvolvimentos de 

linguagem, cognitivo e adaptativo dessas crianças. Metodologia: Tratou-se de 

um estudo transversal. A amostra foi constituída por 44 crianças, na faixa etária 

entre 4 a 5 anos, avaliadas e diagnosticadas com TEA, por equipe 

multidisciplinar, segundo os critérios diagnósticos do DSM 5. Para análise das 

funções executivas foi aplicado em forma de entrevista com os pais a versão 

traduzida para Língua Portuguesa do Behavior Rating Inventory of Executive 

Function Preschool Version – BRIEF-P e aplicado nas crianças, o Teste das 

Trilhas. Utilizamos para avaliação da linguagem, adaptação social, 

comportamentos não-adaptativos e quociente intelectual, respectivamente a 

Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL), a Escala Vineland de 

Comportamento Adaptativo 3ª versão, o Autism Behavior Checklist e o teste 

SON-R 2 ½-7. Resultados: O relato dos pais indicou prejuízos em todas as 

áreas da BRIEF-P, sendo o índice de Metacognição o de maior 

comprometimento. Na testagem das crianças observamos déficits em todos os 

parâmetros de análise do Teste das Trilhas. Houve correlação direta entre os 

índices da BRIEF-P, especialmente de Metacognição, com todos os 

parâmetros do Teste de Trilhas. Houve correlação tanto dos parâmetros da 

BRIEF-P quanto do Teste das Trilhas com a ADL, Vineland e ABC. Houve 

correlação com o índice de quociente intelectual das crianças com os
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 parâmetros do Teste das Trilhas. Conclusões: Foi possível analisar as 

funções executivas de pré-escolares tanto sob a perspectiva das famílias 

quanto na testagem direta da criança e ponderar sobre as relações intrínsecas 

entre essas habilidades com os desenvolvimentos de linguagem, adaptativo e 

cognitivo. Ao traçarmos o perfil executivo de pré-escolares com TEA 

acreditamos ter viabilizado a identificação de falhas que poderão ser assistidas 

em tempo por ações terapêuticas mais assertivas e eficazes.  
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: The aim of this study was to analyze the executive functions of 

preschoolers with Autism Spectrum Disorder (ASD). Besides that, correlate executive 

function skills to these children´s language, cognitive and adaptive development. 

Methodology: This was a cross-sectional study. The sample consisted of 44 children, 

aged between 4 and 5 years, evaluated and diagnosed with ASD by a multidisciplinary 

team, according to the diagnostic criteria of the DSM 5. For the analysis of executive 

functions, the version translated into Portuguese of the Behavior Rating Inventory of 

Executive Function Preschool Version – BRIEF-P was applied in the form of an 

interview with parents, and the Trail Test was applied to children. We used the 

Language Development Assessment (ADL), the Vineland Adaptive Behavior Scale III, 

the Autism Behavior Checklist and the SON-R 2 ½ -7 test to assess language, social, 

adaptation behaviors and intellectual quotient, respectively. Results: Parents reports 

indicated impairments in all areas of the BRIEF-P, with the Metacognition Index being 

the one with the greatest impairment. When testing the children, we observed deficits 

in all the analysis parameters of the Trail Test. There was a direct correlation between 

the BRIEF-P indices, especially Metacognition, with all parameters of the Trail Test. 

There was a correlation of both the BRIEF-P parameters and the Trail Test with ADL, 

Vineland and ABC. There was a correlation between the children´s intellectual quotient 

index and the parameters of the Trail Test. Conclusions: It was possible to analyze 

the executive functions of preschoolers both from the perspective of the families and 

in the direct testing of the



 

 

xv 

 child, and to consider the intrinsic relationships between these skills and language, 

adaptive and cognitive development. By tracing the executive profile of preschool 

children with ASD, we believe that we have it possible to identify failures that can be 

assisted in time by more assertive and effective therapeutic actions. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

As funções executivas (FE) representam um conjunto de habilidades de alta 

ordem (top down) essenciais para o planejamento e resolução de problemas. Através 

delas o indivíduo é capaz de direcionar seu comportamento, inibir respostas 

impulsivas, avaliar riscos, alterar padrões e planejar o futuro (Garon et al., 2008; 

Diamond, 2013). 

Dias, Seabra (2013) e Diamond (2013) apresentaram modelos teóricos que 

consideram três os principais componentes das funções executivas: controle inibitório, 

memória operacional e a flexibilidade cognitiva.  

O controle inibitório diz respeito à inibição, ao auto-controle (inibição 

comportamental) e ao controle inferencial (atenção seletiva e inibição cognitiva). 

Através deste componente o indivíduo é capaz de resistir às tentações, não agir de 

forma impulsiva e seguir conceitos esperados pela sociedade. Esta habilidade permite 

que estímulos exógenos (auditivos e visuais) sejam excluídos a fim de se obter 

diferentes versões sobre um determinado problema e auxiliar na manutenção da 

atenção (Cragg, Nation, 2008). A inibição de respostas, ainda que de forma 

rudimentar, pode ser observada em bebês aos 6 meses. Aos 8-10 meses eles são 

capazes, a partir dos estímulos ambientais, de manter atenção para uma atividade. Já 

aos 9-11 meses, apresentam habilidades de inibição de alcance imediato, de modo 

que aguardam o momento adequado para alcançarem um objeto de interesse e, por 

fim, aos 4-5 anos iniciarão as alternâncias de regras na brincadeira, demonstrando 

assim uma maior habilidade inibitória (Best, Miller, 2010).   

A memória operacional pode ser dividida em “verbal” e “não verbal” (viso-

espacial) e auxilia na tomada de decisões. É através da memória operacional que são 

realizados o planejamento de listas, manutenção de tópicos em uma conversa e 

aprendizados de uma nova língua (Pantano, Zorzi, 2009; Diamond, 2013). Aos 7-9 

meses, os bebês são capazes de lembrar que os objetos também existem fora dos 

seus campos visuais. Aos 9-10 meses são capazes de executar tarefas de duas 

ordens, com 3 anos realizam atividades de jogos simples e aos 4-5 anos são capazes 

de fazer abstrações em suas brincadeiras. (Best, Miller, 2010; Marques, Amaral, 

Pantano, 2020). A memória operacional (MO) e a inibição se correlacionam uma vez 
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que a primeira é responsável por manter e manipular as informações sobre os 

acontecimentos passados. 

Por fim, a tríade das funções executivas é formada pela flexibilidade cognitiva. 

Esta última habilidade apresenta-se como preditora da inibição e da memória 

operacional, uma vez que para resolver um problema de uma forma diferente é 

necessário não só inibir uma resposta errada, mas também ter armazenado qual é o 

ponto negativo da resposta imediata (Garon et al., 2008). Aos 9 meses, quando os 

bebês buscam soluções diferentes para resolver problemas, como alcançar objetos 

que estão em seu campo de visão, temos a emergência da flexibilidade. Aos 2-5 anos, 

as crianças são capazes de seguir regras sociais, visto que adaptam seus 

comportamentos (Best, Miller, 2010; Muszkat & Rizzutti, 2018). 

Esses três componentes de função executiva estão intrinsicamente 

relacionados ao desenvolvimento de linguagem, especialmente a memória 

operacional pois essa envolve a tomada de decisões, tanto em seu aspecto não-verbal 

quanto verbal. Antes da fala emergir, as crianças já observam e utilizam meios não 

verbais para conseguirem se comunicar e interagir com o ambiente. Ao serem 

estimulados há um desenvolvimento progressivo das habilidades de linguagem oral, 

que se ampliam em diferentes dimensões: fonologia, semântica, sintaxe, morfológica 

e pragmática (Faja et al., 2016). A linguagem mostra um caráter regulatório em relação 

ao desenvolvimento das funções executivas, uma vez que também está ligada à 

capacidade representacional (Tonietto, 2011).  

A flexibilidade mental por sua vez, possibilita o uso da linguagem sincronizado 

ao contexto social.  Sendo assim, acreditamos que haja conexão permanente entre 

as habilidades de função executiva – linguagem e adaptação social. 

 

 

 

Função 
Executiva

Adaptação 
social

Linguagem
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 Temos ciência que nem sempre a aquisição e o desenvolvimento dessas 

habilidades seguem o percurso esperado. Prejuízos das funções executivas podem 

ser reconhecidas em diferentes patologias de desenvolvimento, como, por exemplo, 

no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).  

O Transtorno do Espectro do Autismo é caracterizado por déficits severos nas 

áreas de comunicação e interação social e por um padrão restrito e estereotipado de 

atividades e interesses (OMS, 2008; American Psychiatric Association, 2013; Silva, 

Ribeiro, Caetano, 2019). 

Os prejuízos de controle inibitório, memória operacional e flexibilidade mental 

em crianças e adolescentes com TEA estão bem documentados (Garon et al., 2018; 

Valeri et al., 2020), no entanto ainda são poucos os estudos envolvendo pré-escolares.   

 

Objetivo  

Analisar as funções executivas de pré-escolares com Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA) sob a perspectiva da família e da criança.  

 E como objetivos específicos: correlacionar as habilidades de funções 

executivas aos desenvolvimentos de linguagem, cognitivo e adaptativo dessas 

crianças.  

 

 Hipótese 

Identificaremos sinais de inabilidades das funções executivas em pré-escolares 

com TEA. Haverá correlação entre as inabilidades mencionadas pelas famílias com 

as identificadas na testagem das crianças. Além disso, haverá correlação entre as 

inabilidades do funcionamento executivo com os índices de linguagem, cognitivo e 

adaptativo da amostra.        
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

 

 Neste capítulo apresentaremos resumidamente estudos sobre funções 

executivas especialmente no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), respeitando 

a ordem cronológica. 

 

 LEZAK (1982) descreveu que as funções executivas (FE) representam as 

habilidades mentais necessárias para formulação de metas, planejamento e execução 

de planos eficazes. Além disso, a autora indicou que estas habilidades centralizam as 

atividades sociais, construtivas e criativas. Os principais domínios de FE são: volição, 

planejamento, ação intencional e desempenho efetivo. O termo volição refere-se à 

motivação em desempenhar comportamentos intencionais. Quando há uma meta, é 

necessário estabelecer um passo a passo para o seu alcance. Sendo assim, o 

planejamento refere-se à capacidade de identificação da sequência de passos para 

atingir uma meta. As sequencias de ações são denominadas ação intencional e, por 

fim, o desempenho efetivo é mensurado pelas habilidades de autocorreção, 

monitoramento e regulação do comportamento. 

KRUG et al. (1993) propuseram uma listagem de 57 comportamentos não 

adaptativos, denominada de Autism Behavior Checklist, para estimar a probabilidade 

do diagnostico de TEA. Os comportamentos estão divididos em cinco áreas: sensorial, 

uso do corpo e objeto, relacional, linguagem e pessoal-social. 

 

CARLSON et al. (2004) realizaram um estudo prospectivo para analisar as 

associações entre as habilidades Funções Executivas (FE) e a Teoria da Mente (ToM). 

A faixa etária do estudo concentrou-se nos três anos, tendo em vista que neste 

momento as habilidades estão se desenvolvendo rapidamente. A amostra foi 

composta por 81 crianças com desenvolvimento típico que realizaram uma bateria de 

testes para FE e ToM, enquanto seus pais preencheram questionários de habilidades 

cognitivas, comportamentais e verbais em dois momentos: aos 24 e 39 meses. Os 

resultados mostraram coerência e estabilidade entre as performances nas tarefas de 
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Funções Executivas e de Teoria da Mente aos 24 meses. O desempenho das FE e as 

escalas preenchidas pelos pais aos 24 meses foram medidas preditivas para a tarefa 

de Teoria da Mente no segundo momento (aos 39 meses).  

 

CRAGG, NATION (2008) investigaram os aspectos do desenvolvimento das 

habilidades de inibição durante a infância. A amostra foi composta por 89 crianças, 

sendo divididas em dois grupos: 45 crianças entre 5-7 anos e 44 crianças entre 9-11 

anos. Foram mensuradas as habilidades de inibição e o tempo. Foi possível observar 

que o teste foi sensível ao desenvolvimento das respostas de inibição. Os resultados 

apontaram que o grupo de crianças mais velhas foi capaz de inibir suas respostas em 

etapas mais elaboradas do teste do que o grupo de crianças mais novas. Desta forma, 

foi possível concluir que o funcionamento executivo é mais eficiente à medida que os 

indivíduos crescem. 

 

GARON, SMITH (2008) realizaram uma revisão de literatura sobre estudos de 

funções executivas em pré-escolares. Os estudos mencionaram três categorias 

principais: memória operacional, inibição e flexibilidade cognitiva. As associações das 

funções executivas com inúmeras áreas do desenvolvimento, tais como a linguagem, 

comportamento adaptativo e habilidades acadêmicas, reforçaram a importância do 

estudo. 

 

TAMANAHA, CHIARI, PERISSINOTO (2008) avaliaram o processo evolutivo 

de 11 crianças diagnosticadas com TEA, através da intervenção direta e indireta a 

partir das respostas das mães ao Autism Behavior Checklist.  Foi observada evolução 

acentuada nos escores totais e nas áreas de linguagem, pessoal-social e relacional 

no grupo que recebeu atendimento indireto e direto (GT), em comparação ao grupo 

que recebeu apenas intervenção indireta (GO). Apesar de nos dois grupos as mães 

relatarem mudanças de comportamentos, a significância estatística do grupo GT 

sugeriu padrão de evolução durante todo o estudo, provavelmente à eficácia da 

intervenção direta.  

 

PANTANO, ZORZI (2009) mencionaram que a linguagem é um sistema 

cognitivo que possibilita que os indivíduos classifiquem, organizem e tornem as 

informações manipuláveis. Através da aprendizagem os indivíduos são capazes de 
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organizar, integrar e dar nome aos estímulos perceptivos captados no mundo externo, 

utilizando integrações e elaborações mentais. Sabe-se que os processos de 

aprendizagem envolvem diferentes áreas: motoras, sensitivas, auditivas, ópticas, 

olfativas e vestibulares. Os aspectos do funcionamento executivo se correlacionam as 

habilidades do aprendizado, principalmente em relação à atenção e à memória.  

 

TONIETTO et al (2011) discursam sobre as relações entre a Linguagem e as 

Funções Executivas através dos estudos de Luria e Vygotsky. Os modelos de 

pensamento atualmente conhecidos analisam essas habilidades nas crianças. A 

linguagem apresenta caráter regulatório em relação ao desenvolvimento das funções 

executivas. 

 

BEST, MILLER (2010) realizaram um artigo de revisão, no qual examinaram as 

questões teóricas e metodológicas sobre o desenvolvimento das funções executivas 

(FE) na infância e adolescência. A amostra foi composta por adultos e as principais 

áreas estudadas foram inibição, memória operacional e processamento. A 

abrangência do desenvolvimento dessas habilidades demonstra a necessidade de 

construir estruturas que sejam ampliadas na infância até a adolescência. 

 

BONILLO et al. (2012) realizaram um estudo para validar a versão catalã do 

protocolo Behavior Inventory of Executive Function-Preschool (BRIEF-P). Os autores 

receberam autorização para realizar a tradução catalã e seguiram as etapas de retro-

tradução e validação transcultural. A amostra recrutada foi composta por 444 crianças, 

entre 3 e 6 anos, selecionadas em 13 escolas de uma cidade da Espanha. Dentre os 

responsáveis por essas crianças, 408 pais e 417 professores responderam a versão 

pré-escolar da BRIEF (BRIEF-P). Os resultados apontaram valores elevados de 

análise alfa Cronbach (0,9) entre as variáveis, indicando excelente consistência 

interna. A análise entre o escore global de execução e das cinco subescalas 

apontaram índices de ajustes semelhantes entre as respostas dos pais e professores. 

Por fim, os autores encontraram que entre os informantes a subescala de memória 

operacional e planejamento/organização foi pior no sexo masculino para professores 

e a subescala inibição para pais. Foi possível verificar que a versão catalã da BRIEF-

P foi validada para mensurar as habilidades de funções executivas dos indivíduos da 

amostra. 
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TREVISAN et al. (2012) apresentaram os dados normativos do Teste de Trilhas 

para pré escolares através de 223 crianças com idade entre 4 e 6 anos (média de 5,39 

anos). Foram produzidas tabelas de normatização para cada faixa etária em relação 

as sequências e conexões das duas etapas. Encontrando, as seguintes 

classificações: “muita baixa” (<70), “baixa” (entre 70 e 84), “média” (entre 85 e 114), 

“alta” (entre 115 e 129) e “muito alta” (> ou igual 130).  

 

DIAS, SEABRA (2013) apontaram que as funções executivas são responsáveis 

por permitir o controle dos comportamentos, cognições e emoções. As principais 

habilidades descritas, são: inibição, memória operacional e flexibilidade cognitiva. 

Sabe-se que o desenvolvimento das FE tem início no primeiro ano de vida, contudo o 

ápice ocorre na adolescência, permanecendo o desenvolvimento até a vida adulta. As 

autoras reforçam as relações das FE com as habilidades para a aprendizagem e para 

o comportamento. Além disso, inúmeras abordagens com técnicas e atividades 

mostram eficiência em promover as FE de crianças. 

 

DIAMOND (2013) definiu as funções executivas como o conjunto de processos 

mentais top-down que são utilizados para concentração, atenção e flexibilidade. As 

principais habilidades das funções executivas são: inibição, relacionado ao controle 

inibitório e atenção seletiva; memória operacional e flexibilidade cognitiva. A aquisição 

destes componentes ocorre ao longo do desenvolvimento, de modo que servem de 

base para construção de funções superiores, como o raciocínio, resolução de 

problemas e planejamento. Desta forma, podemos afirmar que essas habilidades são 

essenciais para a saúde mental e física; sucesso acadêmico e pessoal; e 

desenvolvimento cognitivo, social e psicológico. 

 

KIMHI et al. (2014) compararam um grupo de pré-escolares com 

neurodesenvolvimento típico e outro com diagnóstico de TEA. Os resultados 

indicaram que as crianças do grupo TEA possuíam perfil cognitivo heterogêneo e 

déficits nas habilidades verbais e sociais. 

 

RAHBARI, VAILANCOURT et al., (2014) realizaram um estudo para examinar 

as propriedades psicométricas do protocolo BRIEF-P (Behavior Inventory of Executive 



8 

 

 

Function-Preschool). A amostra foi composta por pré-escolares neurotípicos na faixa 

etária entre 25 a 74 meses. Os protocolos da BRIEF-P e CBCL foram aplicados e 

respondidos pelos pais, cuidadores e professores. Os resultados apontaram que todos 

os itens apresentaram validade para mensurar as habilidades de FE, independente 

das variáveis sexo e idade. As variáveis “Memória operacional”, “Inibição” e “Controle 

Emocional” do protocolo BRIEF-P foram correlacionadas às subescalas “problemas 

de atenção”, “queixas somáticas/aspectos atencionais” e “reatividade emocional”, da 

escala CBCL. Os autores concluíram que a BRIEF-P pode ser analisada sob 

diferentes perspectivas, e de acordo com a pontuação total e pelos subitens. 

 

GARON et al., (2016) realizaram um estudo transversal com 42 crianças 

neurotípicas entre 3 e 5 anos para associar os resultados obtidos em uma bateria de 

testes de funções executivas e o protocolo Behavior Inventory of Executive Function-

Preschool (BRIEF-P). As crianças realizaram a bateria PEFB e os resultados foram 

comparados às pontuações da BRIEF-P preenchidas pelos pais. As análises também 

foram relacionadas com a idade e sexo das crianças. Os resultados apresentaram 

correlação direta com os melhores desempenhos nos testes da PEFB e as habilidades 

pontuadas pelos pais na BRIEF-P. Na subcategoria “memória operacional”, a idade e 

o sexo não foram preditoras e as respostas foram inversamente proporcionais aos 

resultados da “Inibição”. Já na subcategoria “Inibição”, as respostas da BRIEF-P foram 

preditoras para o desempenho PEFB. Por fim, na “Flexibilidade” foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre as variáveis sexo e idade, sendo que o 

resultado no sexo feminino foi mais elevado. Foi possível concluir que a escala BRIEF-

P foi capaz de distinguir grupos de crianças com alto risco para alterações do 

neurodesenvolvimento. 

 

FAJA et al., (2016) realizaram um estudo longitudinal para observar se as 

habilidades de funções executivas seriam preditoras para as habilidades de 

brincadeiras, em crianças autistas. Os pesquisadores buscaram também 

compreender o impacto do desenvolvimento dessas habilidades na capacidade de 

linguagem desses indivíduos. A amostra foi composta por 66 crianças que 

completaram as atividades de funções executivas, jogo e cognição em dois 

momentos. As habilidades cognitivas, de linguagem e os aspectos motores dos pré-

escolares foram analisadas através da escala Mullen Scale of Early Learning (Mullen, 
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1995) no momento 1. As crianças foram divididas a partir das capacidades de 

linguagem expressiva e receptiva e correlacionadas com as capacidades motoras 

finas por idade. Já no segundo momento, foi utilizada a escala “Upper Preschool core 

of the Differential Ability Scales” (Elliott, 1990) para mensurar as habilidades 

cognitivas.  

Nos dois momentos do estudo, a bateria de funções executivas proposta 

avaliou tarefas sensíveis para memória espacial de trabalho e inibição. Além das 

atividades de funções executivas, foram propostos jogos simbólicos para que as 

crianças utilizassem a imaginação e usassem um bloco de madeira como comidinha 

para a boneca, em situações livre e semi dirigidas. Para cada função realizada foram 

pontuados escores para as habilidades da amostra.  

Os resultados mostraram que no tempo 1 não houve correlação entre as 

habilidades de funções executivas e de jogo para as crianças com menor habilidades 

de linguagem. No entanto, no grupo com perfil de linguagem mais amplo foi possível 

correlacionar as habilidades de funções executivas aos 3/4 anos como preditoras das 

habilidades de jogo aos 6 anos. Contudo, as habilidades de brincar aos 3 e 4 anos 

não foram preditoras das habilidades de funções executivas aos 6 anos. 

Os autores concluíram a importância do estudo para avaliar de modo específico 

as inúmeras características das crianças com TEA e promover o treinamento dessas 

habilidades preditoras para o desenvolvimento. 

 

MARTINS, LEON, SEABRA (2016) realizaram um estudo com o intuito de 

analisar a relação entre estilo parental dos pais e os aspectos das funções executivas 

em pré-escolares, uma vez que é conhecida a influência do ambiente familiar. A 

amostra foi composta por 30 crianças, na faixa etária de 3 a 6 anos. Aos responsáveis 

foram apresentados o Inventário de Estilos Parentais e as crianças realizaram o Teste 

de Stroop Semântico, Teste de Atenção por Cancelamento e Teste de Trilhas para 

pré-escolares. Os resultados indicaram magnitude baixa a moderada de correlações, 

ou seja, quanto mais apropriado o estilo parental, melhor foi o controle de interferência 

nos filhos. Além disso, quanto maior o tempo de reação da criança (Teste de Stroop), 

mais ela foi afetada pela incongruência, e quanto maior os resultados na parte B do 

Teste de Trilhas, maior foi a sua flexibilidade. As autoras salientaram as relações entre 

estilos parentais e as funções executivas. 
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MEKHITARIAN, ÁVILA, OPPENHEIMER, PERISSINOTO (2016) realizaram 

um estudo para mensurar a narrativa oral e as habilidades preditoras do aprendizado 

da leitura e da escrita em pré-escolares bilíngues. A amostra foi composta por 15 

crianças brasileiras, na faixa etária de 5 a 7 anos, expostas há pelo menos dois anos 

ao Inglês. Foram realizadas provas nos dois idiomas. Para investigar as habilidades 

de memória fonológica operacional, foi aplicado o “The Children’s Test of Nonword 

Repetition (CNRep)” e o “Brazilian Children’s Test of Pseudoword Repetition (BCPR)”. 

Já em relação às narrativas, a sequência de figuras “A pedra no caminho” de Eva 

Furnari (1988) foram adotadas. Os resultados apontaram que 93,7% de acertos no 

BCPR e 76,2% para o CNRep. Em relação as narrativas orais, observou-se que em 

Português, 13,3% das crianças construíram uma narrativa do tipo descritiva, 26,7% 

do tipo conduta justificativa e explicativa de estado intencional e 60,0% do tipo conduta 

justificativa e explicativa física. Já na língua inglesa, 13,3% das crianças construíram 

narrativa do tipo descritiva, 20,0% do tipo conduta justificativa e explicativa de estado 

intencional e 66,7% do tipo conduta justificativa e explicativa física. Desta forma, foi 

possível concluir que em relação à memória operacional, as crianças apresentaram 

melhor desempenho na primeira língua. No geral, grande parte dos indivíduos 

apresentou narrativas do tipo conduta justificativa e explicativa física, independente 

do idioma.  

 

SPIEGEL et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de analisar a 

correlação entre os aspectos da escala BRIEF-P, testes de habilidades acadêmicas 

(Test of Preschool Early Literacy e Bracken School Readiness Assessment) e o teste 

de funções executivas (Head-Toes-Knees-Shoulders). A amostra foi composta por 

2367 crianças, contudo apenas 2100 crianças preencheram todo o questionário da 

BRIEF-P, 1774 o teste de habilidades acadêmicas e 392 o HDKS (Head-Toes-Knees-

Shoulders). Para as análises estatísticas, os subitens da BRIEF-P foram divididos em 

fatores e foi encontrado que apenas o Fator 1 (Memória operacional e Planejamento) 

da BRIEF-P apresentou significância estatística isoladamente. Além disso, as 

correlações entre o teste de funções executivas, as habilidades acadêmicas e as 

variáveis de funções executivas foi maior para o Fator 2 (Flexibilidade Cognitiva), em 

relação ao Fator 3 (Controle Emocional). Os autores concluíram que apenas as 

habilidades memória operacional e planejamento/organização são subescalas 

correlacionáveis com o desenvolvimento acadêmico. 
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GARDINER et al., (2017) analisaram diferentes métodos para mensurar as 

habilidades de funções executivas que mais impactam na rotina das crianças. A 

mostra foi composta por 43 crianças pré-escolares (média 66 meses) com Transtorno 

do Espectro do Autismo (TEA) e 19 crianças neurotípicas (média 58 meses). Não 

houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, com relação ao QI 

(todos responderam aos testes não verbais), nível de educação materna ou gênero. 

As crianças realizaram uma bateria de testes de FE: “Boxes task” (tarefa de ordem 

serial - memória operacional espacial), “Boy-Girl Stroop” (inibição); “Go/No-Go” 

(inibição, memória operacional e flexibilidade); “Preschool continuous performance 

test” (inibição e memória operacional) e “Monkey Tower” (similar à torre de Hanoi - 

resolução de problemas). E os pais preencheram a Behavior scale “BASC2-EFCS”, 

que pontua as habilidades de atenção, controle e motivação. Os resultados do estudo 

indicaram que os componentes específicos das FE não foram deficitários em crianças 

com TEA (sem comprometimento intelectual); contudo quando mensurados os valores 

totais dos testes e as manifestações apontadas pelos pais, os resultados mostraram-

se mais baixos nas crianças TEA.  

 

MARANHÃO, PIRES (2017) investigaram as associações entre o desempenho 

de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo em provas de Funções 

Executivas e Teoria da Mente. Os achados indicaram que os perfis executivos, assim 

como as habilidades sociais foram preditoras para o desenvolvimento da linguagem 

verbal.  

 

SUN et al. (2017) realizaram um estudo experimental com 20 crianças com TEA 

para avaliar a associação entre o desenvolvimento da linguagem e a participação dos 

pais na estimulação das habilidades de funções executivas (FE).  A amostra foi 

dividida em dois grupos: no grupo 1, 6 crianças receberam as estimulações das 

habilidades de funções executivas pelos pais, durante 10 semanas. E no grupo 2, 14 

crianças receberam as estimulações através de terapia de linguagem com ênfase nas 

habilidades pragmáticas. O programa de FE envolveu a elaboração de atividades para 

memória operacional, como: memorizar sequências de blocos pelo maior tempo 

possível, memorizar as figuras do quadro, identificar quais figuras não estavam no 

segundo quadro; para flexibilidade cognitiva: copiar um “mosaico” com peças 
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geométricas, quebra cabeça; para controle inibitório: nomeação rápida de cores, 

mudando o nome de uma cor por uma monossílaba sem significado, cantar músicas 

infantis e repetir palavras específicas (selecionadas); e para coerência central: montar 

quebra cabeça com formas e figuras simples e quebra cabeça sem figuras ou frases. 

O foco na análise dos resultados foi explorar o efeito da intervenção individual em 

cada grupo. Desta forma, as crianças que receberam intervenções de FE 

apresentaram aumento no número de atos comunicativos, uso do ambiente, meio 

comunicativo verbal. Por fim, as crianças do grupo 2 (terapia de linguagem com ênfase 

em pragmática) obtiveram melhora nas habilidades e intencionalidades de 

comunicação, imitação, jogo combinatorial e jogo simbólico. O estudo comprovou que 

a participação dos pais na estimulação das funções executivas foi benéfica para o 

desenvolvimento da linguagem. 

 

GARON et al. (2018) analisaram os componentes simples e complexos das três 

habilidades de FE através de uma bateria pré-escolar (PEFB) em 34 pré-escolares 

diagnosticados com TEA e 255 neurotípicos.  Além dos dados dos testes, o estudo 

analisou as respostas dos pais à BRIEF-P. Os resultados indicaram diferenças 

significativas entre os dois grupos, em todas as habilidades de FE. Além disso, foi 

observado que o preditor para distinguir as crianças do grupo TEA e neurotípicos foi 

a fase complexa da habilidade de inibição e a fase simples da flexibilidade cognitiva. 

 

KENNY, CRIBB, PELLICANO (2018) num estudo prospectivo encontraram 

correlação entre as variáveis de desenvolvimento cognitivo e comportamental em 

indivíduos com TEA acompanhados aos 5 anos e, posteriormente, aos 17 anos. As 

medidas utilizadas no tempo 1 foram: Peabody Picture Vocabulary Assessment para 

mensurar o vocabulário, atividades de pareamento e de atenção sustentada; Tarefas 

de Teoria da Mente (ToM) de falsas crenças e transferência e Atividades de Funções 

Executivas que avaliavam planejamento e organização, inibição e memória 

operacional e controle inibitório, respectivamente. No momento 2 foram reavaliadas 

as habilidades verbais e não verbais, através do Wechsler Abbreviated Scales of 

Intelligence - 2nd edition.  Também nesse segundo tempo, os comportamentos 

autísticos foram mensurados pela ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule  

e os comportamentos adaptativos através da Vineland Adaptive Behavior Scale. Os 

resultados apontaram que as diferenças individuais da ToM e FE no tempo 1 foram 
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preditivas para a gravidade na ADOS – tempo 2 e que os pré-escolares com melhores 

índices de ToM e FE apresentaram menos sintomas autísticos após 12 anos. Além 

disso, melhores habilidades verbais e não verbais, assim como as habilidades de FE 

no início do desenvolvimento foram preditivas para pontuação da Vineland 

posteriormente. Contudo, não houve correlações significativas entre idade, 

habilidades verbais e não verbais e a severidade da ADOS e os comportamentos da 

Vineland no tempo 2. 

 

MUSZKAT, RIZZUTTI (2018) apontaram que as habilidades de Funções 

Executivas são responsáveis por aferir as capacidades neurológicas do indivíduo e 

demonstrar o funcionamento cerebral, através das relações com a memória 

operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva.  Pensando na infância e no 

desenvolvimento das habilidades de funções executivas, os estudos devem focar nas 

estratégias preventivas e de intervenção precoce de pré escolares típicos e de 

crianças com TEA. 

 

PEREIRA, DIAS, ARAUJO, SEABRA (2018) realizaram um estudo com o 

objetivo de investigar a validade das variáveis de atenção e flexibilidade cognitiva em 

pré-escolares. O estudo apresentou 105 participantes, sendo 60% do sexo masculino, 

com média de idade de 5 anos e 3 meses. As tarefas utilizadas foram: teste de atenção 

por cancelamento (TAC) e teste de trilhas para pré-escolares (TT-PE). Foram 

correlacionadas as variáveis: sexo, idade, desempenhos nas provas. Os resultados 

apontaram para efeito de amostra pequeno a moderada, com desempenho melhor em 

crianças mais velhas nos testes de Cancelamento e de Trilhas. Não houve diferença 

significativa e tamanho de efeito entre os grupos. Em relação ao sexo, apenas foi 

significante no número de acertos da parte 1 e no valor total da prova do 

cancelamento, sendo melhor nas meninas. Por fim, as diferenças entre as crianças 

portuguesas e brasileiras foi significativa, exceto na parte 3 do teste de cancelamento 

e na parte B do teste de trilhas em crianças de 6 anos. Além disso, as crianças 

portuguesas foram melhores no teste de cancelamento e as brasileiras no teste de 

trilhas (parte a e b). 

 

VOGAN et al. (2018) realizaram um estudo prospectivo com crianças TEA e 

grupo neurotípico para mensurar as habilidades diárias de funções executivas após 
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dois anos, correlacionando com as competências sociais, emocionais e 

comportamentais. A média de idade das crianças TEA e grupo controle foi de 10 e 11 

anos no tempo 1 e de 12 e 13 anos no tempo 2, respectivamente. Para avaliar as 

habilidades de funções executivas, os responsáveis preencheram o protocolo 

Behavior Inventory of Executive Functioning - Parent Form (BRIEF). Já para mensurar 

o funcionamento emocional e comportamental, foi utilizada a escola Child Behavior 

Checklist (CBCL) no momento 2. Por fim, os responsáveis também preencheram a 

Social Responsiveness Scale (SRS) nos dois períodos. Foi possível concluir que após 

2 anos, o impacto foi maior nas medidas de regulação emocional (IRE) e 

metacognição (IMC) da BRIEF no grupo TEA, em comparação ao grupo controle. 

Contudo não foi observado efeito significativo do tempo em todas as medidas de 

funções executivas. 

 

BAUSELA HERRERAS (2019) realizou um estudo com 205 crianças que 

participaram do processo de validação e adaptação da BRIEF-P. A amostra foi 

composta por crianças com distúrbio do neurodesenvolvimento e demais patologias 

que, de acordo com a literatura, apresentavam déficits nas funções executivas. Os 

responsáveis (107 pais e 98 professores) que conheciam as crianças por mais de 6 

meses foram convidados a preencherem o questionário da BRIEF-P. Apesar das 

pontuações de pais e professores serem diferentes, os resultados mostraram valores 

de confiabilidade e validade adequados. 

 

JAHROMI et al. (2019) analisaram 38 crianças em idade pré-escolar, sendo 18 

com TEA e 20 neurotípicas, com o intuito de examinar o atraso nos comportamentos 

de gratificação e a relação com demais habilidades de autorregulação. Foi aplicada 

uma bateria de testes para avaliar as FE, como: Day/Night task, Hand Game task, 

Temperamental effortful control and Joint attention. Os resultados apontaram 

diferenças estatisticamente significantes entre o grupo neurotípico e com TEA, sendo 

que as habilidades de controle emocional, funções executivas, controle 

comportamental e atenção compartilhada foram menores no grupo TEA. Os autores 

concluíram que estas habilidades observadas já na idade pré-escolar, permitem 

identificação e atendimento precoce para melhoria desses déficits. 
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SILVA, RIBEIRO, CAETANO (2019) discutiram o diagnóstico do TEA e os 

processos avaliativos necessários. Os autores mencionaram que a avaliação deve 

iniciar com a investigação do histórico clínico do paciente, a descrição dos sintomas 

pelos cuidadores e por fim a realização da observação direta dos comportamentos. 

Os autores reforçaram que quanto mais precoce o diagnóstico e as intervenções, 

melhores serão os resultados. 

 

SMITH et al. (2019) realizaram um estudo com o intuito de analisar o sucesso 

da flexibilidade cognitiva de crianças com e sem Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA). A amostra foi composta por 29 crianças com TEA e 30 crianças neurotípicas, 

todas com 24 meses. As crianças deveriam seguir, através do olhar, um alvo relevante 

e um alvo irrelevante, seguidos de um conjunto de distratores. Os desempenhos foram 

medidos antes e depois de uma troca de destino (olhar para o alvo relevante e olhar 

para o alvo irrelevante). A tarefa não apresentava instruções ou demandas de 

respostas verbais. Os dados analisados a partir do rastreio ocular não apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos testados. Desta forma, os autores concluíram 

que os déficits na troca de conjuntos (flexibilidade cognitiva) não apresentaram uma 

característica central dos déficits de atenção em crianças com TEA em idade precoce. 

 

FERNANDEZ-PRIETO, MOREIRA, CRUZ et al. (2020) realizaram um estudo 

transversal com o objetivo de relacionar os sintomas do Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA) com os aspectos de funcionamento executivo, processamento 

sensorial e comportamento. A amostra foi composta por 79 crianças, com faixa etária 

entre 4-16 anos. As medidas do processamento sensorial foram mensuradas pela 

escala Child Sensory Profile—2, os aspectos do comportamento pela escala Child 

Behaviour Checklist - CBCL e, por fim, as habilidades executivas foram derivadas dos 

domínios funcionais do CBCL: regulação e controle da emoção, memória operacional 

e planejamento. Os resultados apresentaram associações em todas as dimensões. 

Além disso, houve efeito de mediação entre o funcionamento executivo, 

especificamente o domínio de regulação-controle emocional, com déficits no 

processamento sensorial e nos aspectos comportamentais. Os autores concluíram 

que a regulação emocional é um potencial mediador entre o processamento sensorial 

e seus impactos na interação social. 
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MARQUES, AMARAL, PANTANO (2020) realizaram programas de estimulação 

das habilidades de funções executivas, em 12 sessões, para crianças e adolescentes. 

O objetivo principal foi facilitar o processo escolar e a organização cognitiva através 

de treinos práticos de automonitoramento, planejamento, resolução de problemas, 

tomada de decisão, flexibilidade mental, autorregulação, controle inibitório e memória 

operacional. Desta forma, ao longo das sessões, os indivíduos passaram a criar 

estratégias criativas para controlarem seus comportamentos em momentos de 

desafios e frustações. Por fim, os indivíduos ampliam o sucesso escolar e a 

aprendizagem. 

 

PASTOR-CEREZUELA, INMACULADA, SANZ-CERVERA et al. (2020) 

realizaram um estudo com crianças com Transtorno do Espectro do Autismo e 

neurotípicas, com o objetivo de analisarem se as desordens sensoriais são capazes 

de predizer as disfunções cognitivas e executivas. Esses indivíduos foram avaliados 

no contexto escolar e separados em dois grupos. As desordens executivas e a 

capacidade cognitiva foram preditivas para as dificuldades no processamento 

sensorial, principalmente nas subcategorias de controle inibitório, atenção sustentada 

auditiva e memória verbal de curto prazo. Além disso, os indivíduos com TEA 

apresentaram desordens sensoriais, cognitivas e executivas mais elevadas do que o 

grupo neurotípico. 

 

SKOGLI, ANDERSEN, ISAKSEN (2020) realizaram um estudo prospectivo com 

o objeto analisar o desenvolvimento das funções executivas em crianças pré-

escolares com Transtornos do Espectro do Autismo que realizaram terapia 

comportamental intensiva e precoce. A amostra foi composta por 10 crianças, com 

média de idade de 2 anos e 9 meses. As habilidades de funções executivas foram 

medidas através do Inventário de Funções Executivas - Versão Pré-escolar (BRIEF-

P) preenchido pelos pais e professores em dois momentos: na avaliação diagnóstica 

(tempo 1) e após 15 meses do momento da intervenção precoce (tempo 2). Os 

resultados apontaram que três crianças obtiveram melhora significativa nas 

habilidades de funções executivas (índice geral), a partir do relato dos pais. E outros 

quatro indivíduos apresentaram melhora nas mesmas habilidades (índice geral) com 

base nos relatos dos professores.  
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TOMASZEWSKI, HEPBURN, BLAKELEY-SMITH, ROGERS (2020) 

examinaram o comportamento adaptativo de 76 crianças com Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA) ao longo de oito anos, a fim de observarem se as variáveis:  funções 

executivas, quociente intelectual, escolaridade materna e o grau de severidade eram 

preditoras para o comportamento adaptativo. Os resultados apontaram que na 

primeira infância, a idade mental foi um preditor para o desenvolvimento das 

habilidades de comunicação, socialização e comportamento adaptativo. Já as 

habilidades de funções executivas e os sintomas do TEA foram preditores para a 

variável de socialização vista pela Vineland. Desta forma, foi possível sugerir que as 

habilidades executivas estavam relacionadas ao desenvolvimento do comportamento 

adaptativo. 

 

VALERI et al. (2020) compararam as habilidades de funções executivas de 27 

pré-escolares neurotípicos e com Transtorno do Espectro do Autismo. Foram 

analisadas também as variáveis: idade, QI não verbal e a gravidade dos sintomas do 

TEA. Houve prejuízo maior na subcategoria de Inibição pelos indivíduos com TEA, 

quando comparados aos neurotípicos. Os indivíduos com TEA e com sintomas mais 

graves também apresentaram déficits mais significativos quando comparados aos 

mais leves.  
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3. MÉTODOS  

 

a. Desenho do estudo 

  Trata-se de um estudo transversal. 

  Todos os pais ou responsáveis estiveram cientes dos procedimentos 

metodológicos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de 

acordo com as normas do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (Parecer de 

Aprovação CEP/UNIFESP: Nº 0956/2020).  

 

b. Amostra  

  Foi constituída uma amostra de conveniência composta por 44 crianças 

e seus respectivos pais. 

  A faixa etária das crianças variou entre 4 e 5 anos, com média de 56 

meses (dp = 6,75); sendo 33 do gênero masculino (75%) e 11, do feminino (25%). 

Elas foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo, segundo os 

critérios do DSM-5 (APA, 2014), por equipe multidisciplinar e atendidas no Núcleo 

de Investigação Fonoaudiológica em Linguagem da Criança e Adolescente – 

NIFLINC-TEA do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP, no período compreendido entre dezembro de 2020 a 

novembro de 2021. 

  Em relação à produção verbal observada no período da avaliação 

fonoaudiológica, 31 crianças (70,5%) foram consideradas verbais uma vez que 

emitiam palavras justapostas e/ou frases, e 13 (29,5%) não verbais, pois 

produziam apenas vocalizações. 

  Todas as crianças estavam matriculadas regularmente em escolas de 

ensino regular. 

  As mães tinham em média, 39 anos e 7 meses (dp = 4,3). Cinco delas 

haviam completado o ensino médio (11,4%), uma tinha ensino médio incompleto 

(2,3%), trinta e seis apresentavam ensino superior completo (81,8%) e duas, 

ensino superior incompleto (4,5%). 
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  Em relação ao nível socioeconômico das famílias, vinte e oito (63,7%) 

pertenciam a classe A, onze (25%) pertenciam a classe B, quatro (9%) pertenciam 

à classe C e apenas uma (2,3%) família à classe D/E, de acordo com a 

classificação socioeconômica da ABEP (2018), na qual a classificação A 

representa a parcela mais rica do país. 

  Como critérios de inclusão foram considerados a concordância dos pais 

em participarem da pesquisa, o diagnóstico de TEA e a faixa etária da criança. 

  Como critérios de exclusão foram considerados a presença deficiências 

física, auditiva/visual e/ou motora na criança; assim como malformações e/ou 

síndromes genéticas identificadas. 

  

c. Procedimentos 

  

 Todos os responsáveis foram entrevistados para caracterizar minuciosamente 

o desenvolvimento da criança. Essas entrevistas tiveram duração de 120 minutos, em 

média.  

 Para avaliar as habilidades de funções executivas sob a perspectiva dos pais, 

aplicamos a versão traduzida para Língua Portuguesa do:  

 - Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version – BRIEF-

P (Gioia, Espy, Isquith, 2008). Trata-se de um inventário composto por 63 questões 

que avaliam aspectos do funcionamento executivo: 1) Inibição, 2) Flexibilidade, 3) 

Controle Emocional, 4) Memória operacional e 5) Planejamento e organização. Todos 

esses comportamentos estão associados aos contextos domiciliar e escolar das 

crianças. A partir das pontuações obtidas nessas subescalas (t-score), obtêm-se três 

índices de funções executivas: autocontrole inibitório (inibição + controle emocional), 

flexibilidade cognitiva (flexibilidade + controle emocional) e metacognição emergente 

(memória operacional + planejamento e organização). Por fim, a somas desses 

valores fornecem o índice geral de funções executivas.  Sendo que uma pontuação (t-

score) acima de 65 pontos em qualquer índice indica sinais de alterações com 
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significância clínica, de modo que alerta para inadequações das habilidades de 

funções executivas. 

 Duas medidas de validade também são atribuídas na aplicação do inventário: 

escala de negatividade e inconsistência. A primeira mede até que ponto o informante 

respondeu de forma pouco usual ou excessivamente negativa (uma pontuação de 0 a 

3 é considerada aceitável, enquanto maior ou igual a 4, é considerada elevada). A 

segunda, indica até que ponto itens que avaliam comportamentos semelhantes foram 

endossados de forma inconsistente em relação às amostras clínicas normativas (uma 

pontuação de 0 a 7 é considerada aceitável, enquanto maior ou igual a 8 é 

inconsistente). 

Para este estudo a versão da BRIEF-P, comercializada em Língua Portuguesa 

pela editora responsável foi revista devido à necessidade de alguns ajustes 

gramaticais. Desta forma propusemos nova tradução e retro tradução da íntegra do 

material com ciência e concordância da editora.  Foram realizados 26 ajustes (por 

exemplo a questão 1: “reage demasiado a problemas pequenos”, foi alterada para: 

“reage com exagero a problemas pequenos”.)        

   

  Para testagem das funções executivas nas crianças foi aplicado: 

  - Teste de Trilhas para pré-escolares (Trevisan, Seabra, 2012): trata-se 

de um instrumento que avalia a flexibilidade cognitiva de crianças entre 3 e 6 anos. O 

teste é composto por duas partes, sendo que na primeira parte é apresentado apenas 

um tipo de estímulo e, na segunda parte, há dois tipos de estímulos que devem ser 

assinalados pelos sujeitos em ordem alternada. Assim, na condição 'A' do teste, é 

dada à criança uma folha com figuras de cinco cachorrinhos que devem ser ligados 

por ordem de tamanho, iniciando com o "bebê" até o "papai". Na condição 'B', figuras 

de ossos de tamanhos respectivos aos dos cachorros são introduzidas, e a criança 

deve combinar os cachorrinhos com seus ossos apropriados, na ordem de tamanho, 

ligando-os alternadamente. O desempenho em cada parte é medido em termos de 

sequência, conexão e tempo de execução. As pontuações padrões para as 

sequências e ordens nas duas etapas, de acordo com a faixa etária, geram as 
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seguintes classificações gerais: “muita baixa” (<70), “baixa” (entre 70 e 84), “média” 

(entre 85 e 114), “alta” (entre 115 e 129) e “muito alta” (> ou igual 130). 

  Para avaliação das habilidades de linguagem das crianças foi aplicada: 

  - Avaliação do Desenvolvimento de Linguagem - ADL (Menezes, 2004): 

testagem que avalia os aspectos de linguagem expressiva e receptiva na faixa etária 

de 12 meses a 6 anos e 11 meses, a fim de identificar alterações do desenvolvimento 

de linguagem e suas consequências na socialização e no aprendizado. O resultado 

da linguagem global é obtido através da soma do escore padrão das duas escalas, 

linguagem expressiva e linguagem receptiva. Assim, a o desempenho é classificado 

como: “dentro da faixa de normalidade” (entre 85 e 115), “distúrbio leve” (entre 77 e 

84), “distúrbio moderado” (entre 70 e 76) e “distúrbio severo” (< ou igual a 69). 

  Para avaliar as habilidades de adaptação social e comportamentos não-

adaptativos aplicamos, respectivamente: 

  - Escala Vineland de Comportamento Adaptativo (3  ͣ edição - Sparrow, 

1984): visa investigar o conjunto de habilidades sociais, práticas e conceituais 

adquiridas pela criança ou adolescente para responder às exigências do cotidiano nas 

áreas: comunicação, habilidades de vida diária, socialização e habilidades motoras.  

A partir das pontuações obtidas temos a seguinte classificação: alto (entre 131 e 160), 

moderadamente alto (entre 116 e 130), adequado (entre 85 e 115), moderadamente 

baixo (entre 70 e 84) e baixo (entre 20 e 69). 

  - Autism Behavior Checklist (ABC) (Krug et al, 1993; Marteleto, 

Pedromônico, 2005): é uma listagem de 57 comportamentos não - adaptativos 

divididos em cinco áreas: sensorial, uso do corpo e objeto, relacional, linguagem e 

pessoal-social, que mensura a probabilidade do diagnóstico e o grau de severidade 

dos comportamentos autísticos. A partir da pontuação geral temos a seguinte 

classificação: alta (igual ou acima de 68), moderada (entre 54 e 67) e baixa (entre 47 

e 53).  

  Por fim, em tarefa dirigida pela equipe de neuropsicólogas, foi aplicado: 

  -    SON-R 2 ½-7 [a] (Laros et al, 2013): teste de inteligência não verbal 

que mede habilidades de raciocínio abstrato, concreto e espacial em crianças com 2 



22 

 

 

anos e 6 meses a 7 anos e 11 meses. O teste é composto por quatro sub testes: 

mosaicos, categorias, situações e padrões. A avaliação apresenta como foco o 

raciocínio (categorias e situações) e habilidades de execução espaciais e viso-

motoras (mosaicos e padrões). Desta forma, são obtidos três escores: o QI de 

Raciocínio (SON-ER), o QI de Execução (SON-EE) e o QI Total (SON-QI). As 

classificações obtidas são: deficitário (abaixo de 69), limítrofe (entre 70 e 79), média 

inferior (entre 80 e 89), média (entre 90-109), média superior (entre 110 e 119), 

superior (entre 120 e 129) e muito superior (maior que 130). 

 

Método estatístico  

Foram realizadas análises descritivas de todas as variáveis de interesse do 

estudo. Para as variáveis numéricas foram apresentadas medidas de tendência 

central (médias e medianas) e de dispersão (desvio padrão). Utilizou-se o Coeficiente 

de Correlação de Spearman para análise das correlações entre os instrumentos de 

avaliação das funções executivas (BRIEF-P e Teste de Trilhas) e entre estes, e as 

demais variáveis de interesse. Considerou-se o nível de significância em 0,005%.      
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos após o tratamento 

estatístico dos dados. 

 

Na tabela 1 temos dados descritivos das crianças da amostra referentes à: 

idade (em meses), tempo de escolaridade (em meses), ADL (global), Escala Vineland 

(global), ABC (total) e QI (total).    

 

Tabela 1 - Dados descritivos da amostra de crianças  

   Idade 
(meses) 

Tempo 
escola 

ADL 
(global) 

Vineland 
(global) 

ABC (total) QI (total) 

Média 56,36 29,55 66,30 71,00 72,43 79,07 

Mediana 54,00 36,00 52,00 68,00 72,50 72,00 

Mínimo 48 4 50 44 19 40  

Máximo 69 48 118 110 140 126 

Desvio 
Padrão 

6,77 17,00 21,33 17,40 26,41 28,42 

N 44 44 44 44 44 44 

 
Legenda: N= número de participantes; ADL = Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem; ABC = Autism Behavior Checklist; 

QI= quociente intelectual 
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Na tabela 2, podemos observar os dados descritivos da validade 

(inconsistência e negatividade) e sub escalas obtidos na testagem da BRIEF-P. 

 
Tabela 2 – Dados descritivos da validade e sub escalas da BRIEF-P 

 Inconsistência Negatividade Inibição 
 

Flexibilidade. 
 

Controle 
Emocional 

Memória 
trabalho 

Planejamento/ 
Organização 

Média 5,64 20,68 68,07 62,86 68,32 74,34 66,89 

Mediana 5,00 19,50 71,00 62,00 68,00 74,00 64,50 

Mínimo 1 0 40 40 40 52 44 

Máximo 13 42 90 88 99 98 100 

DP 2,61 10,61 12,38 12,58 13,66 11,55 16,08 

N 44 44 44 44 44 44 44 

Legenda: DP = Desvio padrão; N = Número de participantes 

 
 
Na tabela 3, podemos observar os dados descritivos dos índices e score global 

obtidos na testagem da BRIEF-P. 

Tabela 3 - Dados descritivos dos índices e score global da BRIEF-P 

  Controle Inibitório Flexibilidade 
Cognitiva 

Metacognição 
Emergente 

Global 

Média 70,32 69,00 72,09 74,43 

Mediana 71,50 72,00 73,00 74,50 

Mínimo 36 40 15 52 

Máximo 99 95 97 104 

Desvio Padrão 13,45 13,21 14,3 11,83 

N 44 44 44 44 

Legenda: N = Número de participantes 
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Nas tabelas 4 e 5, podemos observar respectivamente, os dados categoriais 

das sub escalas, dos índices e score global obtidos na testagem da BRIEF-P. 

 
Tabela 4 Dados categoriais das sub escalas da BRIEF-P 

Legenda: N = Número de participantes 

 
 

Tabela 5 Dados categoriais dos índices da BRIEF-P 

 

Legenda: N = Número de participantes 
 

 
 

 

 

 

 
 

Inibição 
 

Flexibilidade 
Controle 

emocional 
 

Memória 
Trabalho 

Planejamento/
Organização 

 

 
 N % N % N % N % N % 

Adequado  16 36,4 20 54,5 21 47,7 12 27,3 23 52,3 

Inadequado  28 63,6 44 45,5 23 52,3 32 72,7 21 47,7 

Total  44 100,0 24 100,0 44 100,0 44 100,0 44 100,0 

 
Controle inibitório 

 

 

Flexibilidade 

Cognitiva 

 

 

Metacognição 

Emergente 

 

Global 

 N % N % N % N % 

Adequado 14 31,8 15 34,1 10 22,7 12 27,3 

Inadequado 30 68,2 29 65,9 34 77,3 32 72,7 

Total 44 100,0 44 100,0 44 100,0 44 100,0 
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Na tabela 6 e 7 podemos observar respectivamente, os dados descritivos e 

categoriais do Teste de Trilhas 

 Tabela 6 - Dados descritivo do Teste de Trilhas 

 Score 

Seq 1 

Score 

Conexão 1 

Tempo 1 

(seg) 

Score 

Seq 2 

Score 

Conexão 2 

Tempo 2 

(seg) 

Média 44,18 32,23 26,18 33,95 22,36 27,68 

Mediana ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Mínima 0 0 0 0 0 0 

Máximo 117 122 95 140 132 183 

DP 47,49 46,66 28,28 51,28 42,91 44,13 

N 44 44 44 44 44 44 

Legenda: Score seq = score da sequência; DP = Desvio padrão; N = Número de participantes 

 

Tabela 7 – Dados categoriais do Teste de Trilhas 

 

 

 

Sequência 1 

 

Conexão 1 

 

Sequência 2 

 

Conexão 2 

 N % N % N % N % 

Muito alto 0 0 0 0 2 4,5 2 4,5 

Alta 2 4,5 2 4,5 3 6,8 0 0 

Média 15 34,1 9 20,5 7 15,9 4 9,1 

Baixo 4 9,1 4 9,1 2 4,5 3 6,8 

Muito baixo 23 52,3 29 65,9 30 68,2 35 79,5 

Total 44 100,0 44 100,0 44 100,0 44 100,0 

       

Legenda: N = Número de participantes 
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Nas Tabelas 8 e 9 podemos observar os dados respectivamente, descritivos e 

categoriais da Avaliação do Desenvolvimento de Linguagem (ADL) 

 

Tabela 8 – Dados descritivos da Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL) 

 
Linguagem 

Receptiva 

Linguagem 

Expressiva 
Global 

Média 69,3 63,9 66,30 

Mediana 58,0 53 52,00 

Mínimo 50 0 50 

Máximo 117 110 118 

Desvio-padrão   20,3 21,1 21,33 

N 44 44 44 

 

Legenda: N= Número de participantes 

 
 
 
Tabela 9 – Dados categoriais da Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL) 

 

Faixa – Global N % 

Distúrbio Leve 5 11,4 

Normal 10 22,7 

Distúrbio Severo 29 65,9 

Total 44 100,0 

 

Legenda: N = Número de participantes 
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Nas Tabelas 10 e 11 podemos observar respectivamente, os dados descritivos 

e categoriais da Escala Vineland de Comportamento Adaptativo 

 

Tabela 10 - Dados descritivos das áreas e global da Escala Vineland 

  Comunicação Atividades de 

vida diária 

Socialização Habilidades 

motoras 

Global 

Média 70,41 71,34 78,07 75,84 71,6 

Mediana 69,00 72,00 73,00 78,50 68,0 

Mínimo 40 36 48 35 44 

Máximo 124 115 122 112 110 

Desvio-padrão 20,66 18,90 21,34 18,25 17,4 

N 44 44 44 44 44 

 

Legenda: N= Número de participantes 

 
 
 
Tabela 11 – Dados categoriais das áreas da Escala Vineland  

 
Legenda: N = Número de participantes 
 

 

 
 

Comunicação 

Atividades de 

vida diária 

 

Socialização 

Habilidades 

motoras 

 N % N % N % N % 

Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moderadamente alto 1 2,3 0 0 1 2,3 0 0 

Adequado 12 27,3 10 22,7 18 40,9 17 38,6 

Moderadamente baixo 8 18,1 13 29,5 4 9,1 11 25,1 

Baixo 23 52,3 21 47,7 21 47,7 16 36,3 

Total 44 100,0 44 100,0 44 100,0 44 100,0 
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Nas tabelas 12 e 13 podemos observar respectivamente, os dados descritivos 

e categoriais do Autism Behavior Checklist 

Tabela 12 – Dados descritivos das áreas e total do Autism Behavior Checklist 

  SE RE CO LG P S Total 

Média 9,02 17,64 15,64 15,68 15,20 72,43 

Mediana 9,00 18,00 14,00 15,00 16,00 72,50 

Mínimo 0 0 0 2 2 19 

Máximo 30 31 36 47 26 140 

Desvio-

padrão 
5,67 7,71 8,94 7,84 5,02 26,41 

N 44 44 44 44 44 44 

 

Legenda: SE = Sensorial, RE = Relacional, CO = Uso do corpo e objeto, LG = Linguagem, PS = Pessoal 
Social; N= Número de participantes 

 

Tabela 13 – Dados categoriais do valor total do Autism Behavior Checklist 

Faixa N % 

Alto 29 65,9 

Baixo 8 18,2 

Médio 7 15,9 

Total 44 100,0 

Legenda: N = Número de participantes 
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Nas tabelas 14 e 15 podemos observar os dados descritivos e categoriais do 

quociente intelectual obtido na aplicação do teste SON-R 2½-7.   

Tabela 14 – Dados descritivos dos valores do SON-R 2½-7 

  

 

SON–R QI 

Raciocínio 

 

SON–R QI 

Execução 

SON-R – QI Total 

Média 
 

80,4 

 

79,0 
79,07 

Mediana 
 

75,0 

 

75,0 72,00 

Mínimo 
 

38,00 

 

35,00 40,00 

Máximo 
 

127 

 

131 
126 

Desvio-padrão 
 

26,6 

 

28,4 
28,42 

N 
 

43 

 

43 
43 

 

Legenda: N = Número de participantes 

 

Tabela 15 – Dados categoriais dos valores do SON-R 2½-7 

 

 

 

Faixa – global N % 

Não realizou 1 2,3 

Deficitário 20 45,5 

Limítrofe 2 4,5 

Média 10 22,7 

Média inferior 4 9,1 

Média superior 3 6,8 

Superior 4 9,1 

Total 44 100,0 

 

Legenda: N = Número de participantes 
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A seguir temos as correlações entre variáveis numéricas do Behavior Rating 

Inventory of Executive Preschool Version (BRIEF-P) com demais variáveis. 

Destacamos em amarelo as correlações estatisticamente significativas.     

   

Na tabela 16 podemos observar as correlações entre a Behavior Rating 

Inventory of Executive Function Preschool Version (BRIEF-P) e as variáveis: idade 

(meses) e tempo de escolaridade (meses) das crianças.  

 

Tabela 16 - Correlação entre a BRIEF-P, idade e tempo de escolaridade das crianças 

  ICI  
 
IFLEX 
  

 
IMCOG.  

 
IGLOBAL   

Idade Correlação de 
Spearman 

0,273 0,258 -0,082 0,204 

P valor 0,073 0,091 0,595 0,185 
  

N 44 44 44 44 

Tempo de 
Esc.  

Correlação de 
Spearman  

0,140 0,123 -0,085 0,196 
  

P valor 0,366 0,427 0,584 0,202 
  

N 44 44 44 44 
 

Legenda: Tempo de Esc. = Tempo de Escolaridade; ICI = Controle Inibitório; IFLEX = Flexibilidade 
Cognitiva; IMCOG. = Metacognição Emergente; IGLOBAL = Índice global; P valor = Coeficiente de 
Correlação de Spearman; N = Número de participantes 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Na tabela 17 podemos observar a correlação entre a Behavior Rating Inventory 

of Executive Function Preschool Version (BRIEF-P) e o Teste de Trilhas.  

 

Tabela 17 – Correlação Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version 

(BRIEF-P) e Teste de Trilhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Score seq. = Score da sequência; ICI = Controle Inibitório; IFLEX = Flexibilidade Cognitiva; 
IMCOG. = Metacognição Emergente; IGLOBAL = Índice global; P valor = Coeficiente de Correlação de 
Spearman; N = Número de participantes 

 

 

   ICI  
 
IFLEX 
  

 
IMCOG. 
 

 
IGLOBAL  
 

Score 
Seq. 1 

Correlação 
de Spearman  

0,057 -0,020 -0,499 -0,185 

P valor 0,714 0,898 0,001 0,228 
 

N 44 44 44 44 

Score  
Conexão
1 

Correlação 
de Spearman  

0,016 -0,024 -0,459 -0,166 

P valor 0,919 0,879 0,002 0,280 
 

N 44 44 44 44 

Tempo1 Correlação 
de Spearman  

0,007 -0,129 -0,294 -0,057 

P valor 0,963 0,405 0,053 0,711 
 

N 44 44 44 44 

Score 
Seq. 2 

Correlação 
de Spearman  

-0,097 -0,142 -0,573 -0,356 

P valor 0,531 0,357 0,000 0,018 
 

N 44 44 44 44 

Score  
Conexão 
2 

Correlação 
de Spearman  

-0,205 -0,239 -0,457 -0,334 

P valor 0,183 0,119 0,002 0,027 
 

N 44 44 44 44 

Tempo 2 
(seg) 

Correlação 
de Spearman  

-0,080 -0,137 -0,557 -0,345 

P valor 0,606 0,375 0,000 0,022 
 

N 44 44 44 44 
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Na tabela 18 podemos observar a correlação entre a Behavior Rating Inventory 

of Executive Function Preschool Version (BRIEF-P) e a Avaliação do Desenvolvimento 

de Linguagem (ADL).   

 

Tabela 18 – Correlação entre a Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool 

Version (BRIEF-P) e a Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL) 

 

Legenda: ICI = Controle Inibitório; IFLEX = Flexibilidade Cognitiva; IMCOG. = Metacognição 
Emergente; IGLOBAL = Índice global; P valor = Coeficiente de Correlação de Spearman; N = Número 
de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ICI  
 
IFLEX 
  

 
IMCOG.  

 
IGLOBAL   

Linguagem 
Receptiva 

Correlação de 
Spearman   

-0,062 -0,109 -0,525 -0,253 

P valor 0,691 0,481 0,000 0,098 
  

N 44 44 44 44 
Linguagem 
Expressiva. 

Correlação de 
Spearman   

-0,134 -0,243 -0,556 -0,358 

P valor 0,385 0,111 0,000 0,017 
  

N 44 44 44 44 
Global Correlação de 

Spearman  

-0,047 -0,112 -0,511 -0,275 

 
P valor 0,763 0,471 0,000 0,070 

 
 N 44 44 44 44 
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Na tabela 19 podemos observar a correlação entre a Behavior Rating Inventory 

of Executive Function Preschool Version (BRIEF-P) e a Escala Vineland de 

Comportamento Adaptativo.  

 

Tabela 19 – Correlação entre Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version 

(BRIEF-P) e Escala Vineland de Comportamento Adaptativo 

   ICI  
 
IFLEX 
  

 
IMCOG. 
 

 
IGLOBA
L  
 

Comunicação Correlação de 
Spearman  

-0,171 -0,189 -0,549 -0,312 

P valor 0,266 0,219 0,000 0,039 
 

N 44 44 44 44 
Atividades de vida 
diária 

Correlação de 
Spearman  

-0,065 -0,147 -0,558 -0,209 

P valor 0,674 0,342 0,000 0,173 
 

N 44 44 44 44 
Socialização Correlação de 

Spearman  

-0,164 -0,170 -0,460 -0,282 

P valor 0,287 0,270 0,002 0,063 
 

N 44 44 44 44 
Habilidades 
motoras 

Correlação de 
Spearman  

-0,114 -0,140 -0,443 -0,186 

P valor 0,460 0,366 0,003 0,226 
 

N 44 44 44 44 
Global Correlação de 

Spearman  

-0,092 -0,146 -0,604 -0,290 

 P valor 0,554 0,343 0,000 0,056 
 

 N 44 44 44 44 
 

Legenda ICI = Controle Inibitório; IFLEX = Flexibilidade Cognitiva; IMCOG. = Metacognição Emergente; 
IGLOBAL = Índice global; P valor = Coeficiente de Correlação de Spearman; N = Número de 
participantes 
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Na tabela 20 podemos observar a correlação entre a Behavior Rating Inventory 

of Executive Function Preschool Version (BRIEF-P) e o Autism Behavior Checklist 

(ABC).  

 

Tabela 20 – Correlação entre a Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool 

Version (BRIEF-P) e o Autism Behavior Checklist (ABC) 

   ICI  
 
IFLEX 
  

 
IMCOG. 
 

 
IGLOBAL  
 

SE Correlação de 
Spearman  

0,405 0,394 0,158 0,456 

P valor 0,006 0,008 0,307 0,002 
 

N 44 44 44 44 

RE Correlação de 
Spearman  

0,395 0,405 0,320 0,445 

P valor 0,008 0,006 0,034 0,002 
 

N 44 44 44 44 

CO Correlação de 
Spearman  

0,336 0,448 0,316 0,367 

P valor 0,026 0,002 0,036 0,014 
 

N 44 44 44 44 

LG Correlação de 
Spearman  

0,284 0,506 0,193 0,269 

P valor 0,062 0,000 0,210 0,077 
 

N 44 44 44 44 

P S Correlação de 
Spearman  

0,030 0,229 0,245 0,223 

P valor 0,844 0,135 0,109 0,145 
 

N 44 44 44 44 

Total Correlação de 
Spearman  

0,359 0,486 0,292 0,413 

P valor 0,017 0,001 0,054 0,005 
 

N 44 44 44 44 
 

Legenda: SE = Sensorial, RE = Relacional, CO = Uso do corpo e objeto, LG = Linguagem; PS = Pessoal 
Social; ICI = Controle Inibitório; IFLEX = Flexibilidade Cognitiva; IMCOG. = Metacognição Emergente; 
IGLOBAL = Índice global; P valor = Coeficiente de Correlação de Spearman; N = Número de 
participantes 
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Na tabela 21 podemos observar a correlação entre a Behavior Rating Inventory 

of Executive Function Preschool Version (BRIEF-P) e o SON-R 2½-7.  

 

Tabela 21– Correlação entre Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version 

(BRIEF-P) e SON-R 2½-7.   

   ICI  
 
IFLEX 
  

 
IMCOG.  

 
IGLOBAL   

SON R – QI 

ER 
Correlação de 
Spearman  

-0,231 -0,137 -0,138 -0,221 

P valor 0,137 0,382 0,376 0,154 
  

N 43 43 43 43 
SON R – QI 
EE 

Correlação de 
Spearman  

-0,112 -0,045 -0,093 -0,141 

P valor 0,475 0,775 0,552 0,367 
  

N 43 43 43 43 

SON R – QI 

total 

Correlação de 
Spearman  

-0,141 -0,066 -0,079 -0,155 

 
P valor 0,366 0,673 0,614 0,320 

 
 N 43 43 43 43 

 

Legenda: QI ER= Quoeficiente Intelectual de Raciocício; QI EE = Quoeficiente Intelectual de Execução 
QI global = Quoeficiente Intelectual Total; ICI = Controle Inibitório; IFLEX = Flexibilidade Cognitiva; 
IMCOG. = Metacognição Emergente; IGLOBAL = Índice global; P valor = Coeficiente de Correlação de 
Spearman; N = Número de participantes 

 

 

A seguir temos as correlações entre variáveis numéricas do Teste de Trilhas e 

as variáveis: idade e tempo de escolaridade (Tabela 22); Avaliação do 

Desenvolvimento de Linguagem – ADL (Tabela 23), Escala Vineland de 

Comportamento Adaptativo (Tabela 24); Autism Behavior Checklist (Tabela 25) e com 

a avaliação do quociente intelectual – SON-R 2½-7. (Tabela 26). Destacamos em 

amarelo as correlações estatisticamente significativas.     
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Tabela 22 – Correlação Teste de Trilhas, idade e tempo de escolaridade  

  
Score 
 Seq. 1 

Score 
Conexão 1 

Tempo1 
(seg) 

Score 
Seq. 2 

Score 
Conexão 2 

Tempo 2 
(seg) 

Idade Correlação de 
Spearman  

0,074 0,186 0,121 0,221 0,169 0,105 

P valor 0,634 0,226 0,432 0,150 0,273 0,499 
  

N 44 44 44 44 44 44 

Tempo de 

Escolaridade 

Correlação de 

Spearman 

0,174 0,352 0,121 0,160 0,219 0,018 

P valor  0,259  0,019* 0,435 0,300 0,153 0,910 

N 44 44 44 44 44 44 

 

 Legenda: Score seq = Score da sequência; P valor = Coeficiente de Correlação de Spearman; N = 
número de participantes 

 

Tabela 23 – Correlação do Teste de Trilhas e da Avaliação do Desenvolvimento de Linguagem 

(ADL)  

  
Score 
Seq. 1 

Score 
Conexão 1 

Tempo 1 
(seg) 

Score 
Seq. 2 

Score 
Conexão 2 

Tempo 2 
(seg) 

Linguagem 
Receptiva 

Correlação de 
Spearman  

0,769 0,593 0,674 0,611 0,442 0,626 

P valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 
  

N 44 44 44 44 44 44 

Linguagem 
Expressiva 

Correlação de 
Spearman  

0,601 0,500 0,433 0,547 0,439 0,529 

P valor 0,000 0,001 0,003 0,000 0,003 0,000 
  

N 44 44 44 44 44 44 

Global Correlação de 
Spearman  

0,816 0,638 0,637 0,680 0,513 0,665 

P valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  

N 44 44 44 44 44 44 
 

Legenda: Score seq = Score da sequência; P valor = Coeficiente de Correlação de Spearman; N = 
número de participantes 
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Tabela 24 – Correlação Teste de Trilhas e Escala Vineland de Comportamento Adaptativo 
 

  Score 
 Seq. 1 

Score 
Conexão 
1 

Tempo 1 
(seg) 

Score 
Seq. 2 

Score 
Conexão 
2 

Tempo 2 
(seg) 

Comunicação Correlação de 
Spearman  

0,651 0,568 0,566 0,506 0,455 0,483 

P valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,001 
  

N 44 44 44 44 44 44 

Atividades de 
vida diária 

Correlação de 
Spearman  

0,551 0,598 0,420 0,442 0,373 0,378 

P valor 0,000 0,000 0,005 0,003 0,013 0,011 
  

N 44 44 44 44 44 44 

Socialização Correlação de 
Spearman  

0,539 0,461 0,626 0,351 0,263 0,335 

P valor 0,000 0,002 0,000 0,019 0,084 0,026 
  

N 44 44 44 44 44 44 

Habilidades 
motoras 

Correlação de 
Spearman  

0,529 0,605 0,465 0,483 0,441 0,350 

P valor 0,000 0,000 0,001 0,001 0,003 0,020 
  

N 44 44 44 44 44 44 

Global Correlação de 
Spearman  

0,681 0,624 0,507 0,514 0,415 0,485 

P valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 
  

N 44 44 44 44 44 44 
 

Legenda: Score seq = Score da sequência; P valor = Coeficiente de Correlação de Spearman; N = 
número de participantes 
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Tabela 25 – Correlação entre Teste de Trilhas e Autism Behavior Checklist (ABC) 

  
Score  
Seq. 1 

Score 
Conexão 1 

Tempo1 
(seg) 

Score 
Seq. 2 

Score 
Conexão 2 

Tempo 2 
(seg) 

ES Correlação 
de 
Spearman  

-0,034 -0,053 -0,060 -0,133 -0,070 -0,214 

P valor 0,826 0,734 0,700 0,391 0,649 0,162 
  

N 44 44 44 44 44 44 

RE Correlação 
de 
Spearman  

-0,161 -0,178 -0,120 -0,264 -0,154 -0,258 

P valor 0,296 0,249 0,438 0,083 0,318 0,091 
  

N 44 44 44 44 44 44 

CO Correlação 
de 
Spearman  

-0,338 -0,331 -0,401 -0,322 -0,406 -0,308 

P valor 0,025 0,028 0,007 0,033 0,006 0,042 
  

N 44 44 44 44 44 44 

LG Correlação 
de 
Spearman  

-0,246 -0,143 -0,278 -0,154 -0,250 -0,129 

P valor 0,107 0,354 0,067 0,318 0,102 0,406 
  

N 44 44 44 44 44 44 

P S Correlação 
de 
Spearman  

-0,282 -0,122 -0,233 -0,250 -0,131 -0,282 

P valor 0,064 0,431 0,128 0,101 0,398 0,064 
  

N 44 44 44 44 44 44 

Total  Correlação 
de 
Spearman  

-0,298 -0,243 -0,350 -0,322 -0,316 -0,332 

       

P valor 0,049 0,112 0,020 0,033 0,036 0,028 
  

N 44 44 44 44 44 44 

 
Legenda: SE = Sensorial, RE = Relacional, CO = Uso do corpo e objeto, LG = Linguagem; PS = Pessoal 
Social; Score seq = Score da sequência; P valor = Coeficiente de Correlação de Spearman; N = número 
de participantes 
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Tabela 26 – Correlação entre Teste de Trilhas e SON-R 2½-7. 

  
Score  
Seq. 1 

Score 
Conexão 1 

Tempo 
1 (seg) 

Score 
Seq. 2 

Score 
Conexão 2 

Tempo 2 
(seg) 

SON R – QI ER Correlação de 
Spearman  

0,413 0,424 0,398 0,352 0,305 0,184 

P valor 0,006 0,005 0,008 0,021 0,047 0,238 
  

N 43 43 43 43 43 43 

SON R – QI EE Correlação de 
Spearman  

0,344 0,362 0,314 0,262 0,192 0,080 

P valor 0,024 0,017 0,040 0,090 0,218 0,610 
  

N 43 43 43 43 43 43 

SON R – QI 
total 

Correlação de 
Spearman  

0,361 0,377 0,337 0,289 0,234 0,110 

P valor 0,017 0,013 0,027 0,060 0,130 0,484 
  

N 43 43 43 43 43 43 
 

Legenda: QI ER= Quoeficiente Intelectual de Raciocício; QI EE = Quoeficiente Intelectual de Execução 
QI total = Quoeficiente Intelectual total; Score seq = Score da sequência; P valor = Coeficiente de 
Correlação de Spearman; N = número de participantes 
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5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar as funções executivas de pré-escolares 

com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) sob a perspectiva da família e da 

criança.  Além disso, correlacionar os índices de funções executivas aos 

desenvolvimentos de linguagem, cognitivo e adaptativo dessas crianças. 

O estudo das habilidades de funções executivas na população acometida pelo 

TEA possibilita analisar o impacto dos déficits severos nas áreas de comunicação e 

interação social, assim como no padrão restrito e estereotipado de interesses, em 

atividades que envolvem atenção, planejamento e resolução de problemas (Lezak, 

1982; Diamond et al., 2013; Silva, Ribeiro, Caetano, 2019; Garon et al., 2018).  

Na literatura a investigação das habilidades de FE em populações de escolares 

e adolescentes está bem documentada (Gragg, Nation, 2008; Kenny, Cribb, Pelicano, 

2018), no entanto há poucos estudos conduzidos com pré-escolares com 

desenvolvimento típico (Carlson et al., 2004; Bonillo et al., 2012; Rahbari, Vailancourt 

et al.,2014; Garon et al., 2016) e menos ainda com crianças com TEA nesta mesma 

faixa etária (Smith et al., 2019; Skogli et al., 2020; Valeri et al., 2020). 

Neste estudo, além da análise baseada nas respostas dos pais por meio da 

aplicação da BRIEF-P, também avaliamos o desempenho das crianças pela testagem 

de Trilhas, um dos poucos testes validados para pré-escolares (Trevisan, Seabra, 

2012; Pereira, Dias, Araújo, Seabra, 2018) e buscamos correlacionar o resultado de 

ambas as testagens. 

 

Em relação aos dados de caracterização da amostra (tabela 1) houve o 

predomínio do sexo masculino, numa proporção de 4:1, corroborando os achados 

epidemiológicos no TEA (American Psychiatric Association, 2014). 

 A média de idade de 4 anos e 8 meses obtida (dp=6,77) mostrou-se 

semelhante aos estudos sobre FE em pré-escolares com TEA, cuja faixa etária 

concentrou-se entre 3 e 6 anos de idade (Smith et al, 2029; Skogli et al, 2020; Valeri 

et al, 2020). O tempo médio de escolaridade das crianças foi de 29,5 (dp=17,0).    

Com relação à aplicação da ADL a pontuação global média (tabela 1) foi de 

66,3 (dp=21,3). Houve predomínio de classificação de Distúrbio Severo de Linguagem 
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(65,9%), seguido de 11,4% de Distúrbio Leve de Linguagem e cerca de 22,7% de 

índices de normalidade no teste (tabela 9). Observamos resultados homogêneos na 

comparação (tabela 8) entre os índices de linguagem receptiva (69,3 – dp=20,3) e 

expressiva (63,9 – dp=21,1). Todos esses resultados evidenciam os prejuízos de 

linguagem, tanto em seu aspecto receptivo quanto expressivo, descritos em crianças 

com TEA (Garon e Smith, 2008; Pantano, Zorzi, 2009; American Psychiatric 

Association, 2014; Faja et al., 2016; Mekhitarian, Ávila, Oppnheimer, Perissinoto, 

2016; Kenny, Cribb e Pelicano, 2018).      

Na testagem das habilidades adaptativas pela Escala Vineland de 

Comportamento Adaptativo observamos índice global médio (tabela 1) de 71,6 

(dp=17,4), com prejuízos em todas as quatro áreas avaliadas (tabelas 10 e 11), a 

saber: Comunicação (70,4; dp=20,6), Atividades de vida diária (71,3; dp=18,9), 

Socialização (78,0; dp=21,3), Habilidades motoras (75,8; dp=18,2). A área da 

Comunicação foi a que obteve maior porcentagem de classificação: baixo (52,3%), 

seguida da área da Socialização e Atividades de vida diária com 47,7%, cada. A área 

de Habilidades motoras foi a que melhor mostrou índices de classificação: adequado 

ou moderadamente adequado, respectivamente 38,6% e 25,1%. Esses resultados 

confirmam as dificuldades de adaptação social de crianças com TEA, descritas por 

Kenny, Cribb, Pelicano (2018), Tomaszewski, Hepburn, Blakeley-Smith, Rogers 

(2020) ao analisarem a conexão entre as funções executivas e o comportamento 

adaptativo no TEA.          

Em relação à análise dos comportamentos atípicos, o valor total de pontuação 

no ABC (tabela 1) foi de 72,43 (dp=26,4), mostrando considerável grau de 

identificação de atipias comportamentais na amostra (tabelas 12 e 13), com cerca de 

65,9% de grau alto, 15,9% médio e 18,2%, baixo. Estudos conduzidos sobre a 

aplicação do ABC identificaram que uma pontuação total igual ou acima de 68, 

demonstra alta probabilidade do diagnóstico de TEA já que há um número elevado de 

comportamentos atípicos sendo reconhecidos (Krug et al, 1993; Marteleto, 

Pedromônico, 2005; Tamanaha, Chiari, Perissinoto, 2008).  

Na avaliação do quociente intelectual (tabela 1) obtivemos pontuação global de 

79,07 (dp=28,4). Não houve discrepância entre os índices de raciocínio (80,4; 

dp=26,6) e execução (79,0; dp=28,4) obtidos pela aplicação do SON-R 2 ½ - 7. Cerca 

da metade da amostra encontrou-se na faixa deficitária; enquanto a outra metade 

esteve na faixa média ou acima da média (tabela 14 e 15). Autores como Kimih et al 



43 

 

 

(2014), Gardiner et al. (2017), Marques, Amaral, Pantano (2020) e Tomaszewski, 

Hepburn, Blakeley-Smith e Rogers (2020) salientaram sobre a importância da 

avaliação do nível intelectual das crianças, uma vez que ele atua como fator preditivo 

para as habilidades de comunicação, socialização e comportamento adaptativo, 

sendo, portanto, uma importante ferramenta para acompanhar o desenvolvimento 

infantil.    

 

 Com relação à análise das testagens das funções executivas, notamos que as 

pontuações de inconsistência e negatividade da BRIEF-P (tabela 2) foram 

consideradas elevadas de acordo com os parâmetros de análise do instrumento, ou 

seja, os pais de modo geral, responderam de forma bastante negativa, acentuado as 

inabilidades em suas crianças; além de destoarem ao responder sobre uma mesma 

habilidade quando esta foi investigada por duas questões distintas (inconsistência). 

Esses dados nos fazem ponderar sobre o impacto negativo do diagnóstico do TEA na 

saúde mental das famílias, uma vez que os índices obtidos podem ser indicando 

sofrimento psíquico devido à sobrecarga emocional e os desafios cotidianos que a 

condição impõe aos familiares dessas crianças.       

Foram relatados pelos pais déficits em todas as subescalas da BRIEF-P (tabela 

2), sendo a subescala de Memória operacional a mais comprometida com 72,7% de 

respostas inadequadas (74,3 – dp=11,5); seguida de Inibição com 63,6% (68,07 -

dp=12,3), Controle Emocional com 52,3% (68,3 – dp=13,6); Planejamento e 

Organização com 47,7% (66,8 – dp=16,09) e Flexibilidade com 45,5% (62,8 – 

dp=12,5) (tabelas 2 e 4). Na análise por índices, a área de maior comprometimento foi 

a de Metacognição (72,09 – dp=14,3) com 77,3% de respostas inadequadas; seguida 

de Controle Inibitório com 68,2% (70,3 – dp=13,4) e Flexibilidade Cognitiva com 65,9% 

(69,0 – dp=13,2). O índice global indicou 72,7% de comprometimento de FE da 

amostra, sob a perspectiva das famílias (74,4 – dp=11,8) (tabelas 3 e 5). Esses 

resultados corroboram os estudos de Bonillo et al. (2012), Jahromi et al. (2015) e 

Bausela Herrerra (2019) que ao estudarem pré-escolares com TEA também 

identificaram prejuízos no planejamento e execução de tarefas de curto prazo, inibição 

e de controle emocional.     

 A avaliação do funcionamento executivo das crianças pelo Teste de Trilhas 

(Tabelas 6 e 7) apontou dificuldades na sequência, na ordenação, bem como no 

tempo gasto pelas crianças para execução das tarefas. Nessa testagem houve 
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predomínio de desempenho muito baixo na Sequência (52,3%) e na Conexão (65,9%) 

tanto na etapa inicial, quanto na final, respectivamente 68,2% e 79,5%. Ou seja, nas 

duas etapas de avaliação previstas na testagem, as crianças evidenciaram 

dificuldades em planejar a sequência e a conexão de figuras para formação correta 

de trilhas. Sendo que na etapa inicial, o escore médio da Sequência foi de 44,18 

(dp=47,49); 32,23 para Conexão (dp=46,66) e o Tempo médio foi de 26,18 segundos 

(dp=28,28); e na segunda etapa, o escore médio da Sequência foi de 33,95 

(dp=51,28), Conexão de 22,36 (dp=42,91) e o Tempo médio foi de 27,68 (dp=44,13). 

Estudos conduzidos por Gardiner et al (2017), Garon et al (2018), Jahromi et al, 2019, 

apesar de utilizarem outros testes para avaliar as FE de pré-escolares com TEA, 

também apontaram para as dificuldades de flexibilidade cognitiva e de controle 

comportamental.     

 Sendo assim, observamos que as FE estiveram prejudicadas tanto sob a 

perspectiva das famílias quanto na verificação de desempenho das crianças da 

amostra.  

 

Correlações entre a BRIEF-P, Teste de Trilhas e as demais variáveis 

Em relação à correlação entre a BRIEF-P e as variáveis: idade e tempo de 

escolaridade da amostra (Tabela 16), não observamos significância estatística.   

Um dos pontos fortes deste estudo foi correlacionar os índices de FE obtidos 

por meio da perspectiva dos pais (BRIEF-P) com os índices em testagem do 

desempenho da criança no Teste de Trilhas (Tabela 17). Verificamos correlação 

significativa entre os índices de metacognição da BRIEF-P com os escores de 

Sequência dos dois momentos (respectivamente, p=0,001, p=0,000) e da Conexão 

dos dois momentos (p=0,002 e p=0,002, respectivamente) e Tempo 2 (p=0,000). Com 

relação ao score global da BRIEF-P, verificamos correlação indireta com escore de 

Sequência 2 (p=0,018), Conexão 2 (p=0,027) e Tempo 2 (p=0,022). Esses achados 

mostram que as tarefas que compõem o índice de Metacognição, como memória 

operacional e planejamento e organização estão intrinsicamente relacionados à 

capacidade da criança em planejar suas ações para realização de tarefas como as 

observadas no Teste de Trilhas (Lezak, 1982; Carlson et al., 2004; Dias, Seabra, 2013; 

Diamond, 2013; Rahbari, Vailancourt et al., 2014; Pereira, Dias, Araújo, Seabra, 

2018). Esses resultados nos fazem ponderar sobre a importância e valorização da 

perspectiva da família (Bonillo et al., 2012; Martins, Leon, Seabra (2016); Bausela 
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Herreras, 2019; Skogli, Andersen, Isaksen, 2020) em identificar as inabilidades e 

habilidades de suas crianças à medida que os prejuízos em tarefas de metacognição 

descritos pela BRIEF-P estiveram correlacionados às habilidades de planejamento e 

organização, que por sua vez são requeridas na aplicação do Teste de Trilhas 

(Martins, Leon, Seabra, 2016; Spiegel et al., 2016; Gardiner et al., 2017; Pastor-

Cerezuela, Inmaculada, Sanz-Cervera et al., 2020). 

Esses achados confirmam nossa hipótese inicial de que seria possível 

identificar sinais de inabilidades das funções executivas em pré-escolares com TEA 

tanto sob a perspectiva da família como por meio da avaliação da criança.           

 

 Ao correlacionarmos os índices do questionário BRIEF-P com os escores 

obtidos na testagem da Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL) (Tabela 

18), verificamos significância estatística entre os índices de Metacognição com a 

pontuação tanto das áreas de Linguagem Receptiva (p=0,000) e de Linguagem 

Expressiva (0,000), quanto com o índice global da ADL (p=0,000). Além disso, 

também foi encontrada correlação significativa indireta entre o índice Global da 

BRIEF-P com escores de Linguagem Expressiva (p=0,017) e Global da ADL 

(p=0,070). Esses achados confirmam a relação intrínseca entre as habilidades de 

memória operacional, planejamento e organização mental com o desenvolvimento de 

linguagem especialmente em seus aspectos lexical e morfossintático (Tamanaha, 

Chiari, Perissinoto, 2008; Garon, Smith, 2008; Pantano, Zorzi, 2009; Dias, Seabra, 

2013; Diamond, 2013). Refletindo sobre o valor preditivo que a linguagem oferece aos 

aspectos de funcionamento executivo e vice-versa, esses resultados elevam a 

necessidade de investigação e avaliação dessas conexões em pré-escolares (Kimhi 

et al., 2014; Faja et al., 2016; Mekhitarian, Ávila, Oppnheimer, Perissinoto, 2016; 

Maranhão, Pires, 2017; Sun et al., 2017). 

Ao estudarmos a correlação entre os índices da BRIEF-P com os da Escala 

Vineland de Adaptação Social (Tabela 19), obtivemos significância estatística em 

todas as áreas, a saber: Comunicação (p=0,000), Atividades de vida diária (p=0,000), 

Socialização (p=0,002), Habilidades motoras (p=0,003) e, também no índice Global 

(p=0,000) com o escore de Metacognição da BRIEF-P. Além disso, a área de 

Comunicação da Vineland também se correlacionou indiretamente como o índice 

Global da BRIEF-P (p=0,039). Estes achados corroboram as descrições de Kenny, 

Cribb, Pelicano (2018) e Tomaszewski, Hepburn, Blakeley-Smith e Rogers (2020) ao 
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salientarem que as habilidades de FE são extremamente essenciais para o 

desenvolvimento adaptativo de crianças sejam essas típicas ou neurotípicas (Rahbari, 

Vailancourt, 2014; Vogan et al., 2019; Fernandez-Prieto, Moreira, Cruz et al. 2020). 

Em relação à análise das correlações entre a BRIEF-P com o Autism Behavior 

Checklist - ABC (Tabela 20), notamos que a área sensorial se correlacionou com os 

índices de Controle Inibitório (0,006), Flexibilidade (0,008) e, Global (0,002) da BRIEF-

P. Esses resultados apontam para a intrínseca relação entre inabilidades executivas 

especialmente de inibição e flexibilidade na manifestação de alterações sensoriais no 

TEA (Cragg, Nation, 2008; Garon et al., 2016, 2018; Valeri et al., 2020; Pastor-

Cerezuela, Inmaculada, Sanz-Cervera et al., 2020).   

As áreas Relacional e Uso do Corpo e Objeto do ABC estiveram 

correlacionadas a todos os índices da BRIEF-P, a saber: Controle inibitório (0,008; 

0,026); Flexibilidade (0,006, 0,026), Metacognição (0,034, 0,036) e, Global (0,002, 

0,014). A área da Linguagem do ABC correlacionou-se apenas com o índice de 

Flexibilidade (0,000). Já o valor total do ABC mostrou correlação significativa com 

todos os índices da BRIEF-P: Controle Inibitório (0,007), Flexibilidade (p=0,001), 

Metacognição (0,054) e, Global (0,005). Esses resultados corroboram as descrições 

de associação entre as falhas de FE e comportamentos não adaptativos como os 

observados nas áreas do ABC no TEA (Smith et al., 2019; Tomaszewski, Blakeley-

Smith e Rogers). Apenas a área Pessoal-Social não mostrou correlação significativa 

com os valores da BRIEF-P.    

A análise dos comportamentos não adaptativos associados ao funcionamento 

executivo é essencial para ponderarmos sobre a gravidade dos sintomas do TEA e o 

impacto desses déficits na interação e comunicação social, bem como na capacidade 

adaptativa das pessoas com TEA (Kenny, Cribb, Pelicano, 2018; Jahromi et al., 2019; 

Fernandez-Prieto, Moreira, Cruz et al., 2020).    

Não observamos correlação significativa entre os índices da BRIEF-P com as 

pontuações de quociente intelectual obtidos por meio da aplicação do teste SON-R 

2½-7 pelas neuropsicólogas da equipe. Esses achados mostram que os prejuízos de 

FE no TEA evidenciam-se mesmo em circunstâncias no qual o quociente intelectual 

mostra-se em faixa de normalidade (Carlson et al., 2004; Diamond, 2013; Kimhi et al., 

2014; Kenny, Cribb, Pellicano, 2018).   
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 Em relação à análise de correlação entre o Teste de Trilhas e a idade das 

crianças, não obtivemos significância estatística (tabela 22).  Entretanto, houve 

correlação direta entre o tempo de escolaridade e o índice de Conexão no tempo 1 

(p=0,019), ou seja, quanto maior foi o tempo de permanência no ambiente escolar 

maior foi a dificuldade da criança em planejar e executar a ordenação das figuras, 

evidenciando desta forma, que as falhas de FE vão ficando mais nítidas conforme as 

demandas do ambiente vão se tornando mais complexas (Lezak, 1982; Diamond et 

al., 2013; Faja et al., 2016).  

 Observamos que houve correlações diretas entre todos os índices do Teste de 

Trilhas com todas as escalas da ADL (tabela 23). Assim, obtivemos significância 

estatística entre a escala de Linguagem Receptiva da ADL com Sequência 1 e 2 

(respectivamente, p=0,000, p=0,000); com Conexão 1 e 2 (p=000,0, p=0,003) e com 

Tempo 1 e 2 do Teste de Trilhas (p=0,000, p=0,000). Por sua vez, a Linguagem 

Expressiva também se correlacionou diretamente com Sequência 1 e 2 (p=0,000, 

p=0,000); com Conexão 1 e 2 (p=0,001, p=0,003) e com Tempo 1 e 2 (p=0,003, 

p=0,000). O mesmo ocorreu com a escala Global da ADL, uma vez que o índice esteve 

correlacionado à Sequência 1 e 2 (p=0,000, p=0,000), à Conexão 1 e 2 (p=0,000, 

p=0,000) e ao Tempo 1 e 2 (p=0,000, p=0,000) do Teste de Trilhas.           Esses 

achados confirmam a intrínseca relação entre os domínios de linguagem, tanto em 

seu aspecto receptivo quanto expressivo, com as habilidades relacionadas à 

flexibilidade cognitiva (Garon, Smith, 2008; Pantano, Zorzi, 2009; Tonietto et al., 2011; 

Pereira, Dias, Araújo, Seabra, 2018). Tanto em tarefas de compreensão, quanto de 

expressão verbal, as crianças necessitam manter a atenção aos estímulos ambientais 

para que possam processar as informações, inibir, selecionar e adaptar suas 

respostas conforme também vão retendo experiências e novos conhecimentos (Faja 

et al., 2016; Maranhão, Pires, 2017; Sun et al., 2017). 

 Também obtivemos correlações diretas entre todos os domínios da Escala 

Vineland de Comportamento Adaptativo com os índices do Teste de Trilhas. A área 

de Comunicação da Vineland correlacionou-se com Sequência 1 e 2 

(respectivamente, p=0,000, p=0,000); com Conexão 1 e 2 (p=000,0, p=0,002) e com 

Tempo 1 e 2 do Teste de Trilhas (p=0,000, p=0,001). O mesmo ocorreu com a área 

de Atividade de vida diária com Sequência 1 e 2 (respectivamente, p=0,000, p=0,003); 

com Conexão 1 e 2 (p=000,0, p=0,013) e com Tempo 1 e 2 do Teste de Trilhas 

(p=0,005, p=0,011). A área de Socialização da Vineland correlacionou-se com 
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Sequência 1 e 2 (respectivamente, p=0,000, p=0,011); com Conexão 1 (p=0,002) e 

com Tempo 1 e 2 do Teste de Trilhas (p=0,000, p=0,026). Já a área de Habilidade 

motoras da Vineland esteve correlacionada com Sequência 1 e 2 (p=0,000, p=0,001); 

com Conexão 1 e 2 (p=000,0, p=0,003) e com Tempo 1 e 2 do Teste de Trilhas 

(p=0,001, p=0,020). O escore Global da Vineland também se correlacionou 

diretamente com Sequência 1 e 2 (p=0,000, p=0,000); com Conexão 1 e 2 (p=000,0, 

p=0,005) e com Tempo 1 e 2 do Teste de Trilhas (p=0,000, p=0,001). É consenso na 

literatura que a capacidade de adaptação social é questão central no TEA, sendo 

considerada juntamente com as habilidades verbais, importante fator prognóstico. Isso 

decorre do fato de que as inabilidades nesta área vão impactar o nível de 

independência e autonomia na vida adulta (Best, Miller, 2010; Muszkat, Rizzutti, 2018; 

Fernandez- Prieto, Moreira, Cruz, 2020). Portanto, é muito importante a investigação 

das relações entre as funções executivas e a capacidade de adaptação social desde 

a primeira infância no TEA, pois a intervenção terapêutica fonoaudiólogica associada 

aos tratamentos multidisciplinares pode mitigar os déficits ao longo do tempo (Martins, 

Leon, Seabra, 2016; Kenny, Cribb, Pelicano, 2018; Marques, Amaral, Pantano, 2020).  

Na análise dos comportamentos atípicos ou não-adaptativos observados pela 

aplicação do Autism Behavior Checklist – ABC (tabela 25), verificamos que apenas a 

área do Uso do Corpo e Objeto esteve correlacionado indiretamente aos índices do 

Teste de Trilhas, a saber: com Sequência 1 e 2 (p=0,025; p=0,033), Conexão 1 e 2 

(p=0,028; p=0,006) e Tempo 1 e 2 (p=0,007; p=0,028). As demais áreas do ABC não 

mostraram associação significante. Já o Valor Total do ABC se correlacionou 

indiretamente com Sequência 1 e 2 (p=0,049; p=0,033), Conexão 2 (p=0,036) e 

Tempo 1 e 2 (p=0,020; p=0,028). Embora não tenha havido correlações significativas 

entre a maioria das áreas do ABC com os índices do Teste de Trilhas, a associação 

indireta do Valor Total do ABC com os índices de FE, nos fazem ponderar sobre a 

relevância da avaliação dos comportamentos atípicos presentes nas crianças com 

TEA, uma vez que esses vão impactar diretamente a capacidade de adaptação social 

e o estabelecimento de relações sociais e de comunicação (Kenny, Cribb, Pellicano, 

2018; Fernandez-Prieto, Moreira, Cruz et al., 2020; Tomaszewski, Hepburn, Blakeley-

Smith, Rogers, 2020).             

Em relação à análise de correlação entre os índices do Teste de Trilhas com 

as pontuações de quociente intelectual obtidos por meio da aplicação do teste SON-

R 2½-7, verificamos correlações diretas entre o QI de Raciocínio com Sequência 1 e 
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2 (p=0,006; p=0,021); Conexão 1 e 2 (p=0,005; p=0,047) e Tempo 1 (p=0,008). O QI 

de Execução correlacionou-se com Sequência 1 (p=0,024), Conexão 1 (p=0,017) e 

Tempo 1 (p=0,040). Já o índice de QI Total esteve correlacionado significativamente 

com Sequência 1 (p=0,017); Conexão (p=0,013) e Tempo 1 (p=0,027). Esses achados 

evidenciam o impacto que falhas de flexibilidade mental exercem em tarefas de 

raciocínio e de funcionamento intelectual de modo geral (Pantano, Zorzi, 2009; 

Gardiner et al., 2017; Pastor-Cerezuela, Inmaculada, Sanz-Cervera et al., 2020; Valeri 

et al., 2020). Daí a importância de traçarmos perfil executivo de pré-escolares com 

TEA, pois o reconhecimento dessas falhas permitirá ao clínico o planejamento de 

ações terapêuticas mais diretivas e eficazes.                

Esses resultados confirmam nossa hipótese de que as habilidades de funções 

executivas, observadas tanto sob a perspectiva das famílias quanto das crianças, 

estariam correlacionadas às tarefas de linguagem, de adaptação social e de cognição.   

 Ao traçarmos o perfil executivo de pré-escolares com TEA buscamos identificar 

de forma mais precoce as falhas de flexibilidade cognitiva, memória operacional e 

controle inibitório que certamente estão intrinsicamente relacionados ao 

desenvolvimento de linguagem e que impactam fortemente à capacidade de 

comunicação social das crianças acometidas por essa condição.  

Acreditamos que a identificação dessas inabilidades, assim como suas 

correlações com os parâmetros de linguagem, adaptação social e cognição permitirão 

o planejamento de ações terapêuticas mais assertivas e eficazes sobretudo para 

mitigarmos os prejuízos de interação e comunicação social ao longo do tempo.          

 

Limitações do estudo 

Devido aos índices de inconsistência e negatividade verificados na aplicação 

da BRIEF-P, sugerimos que estudos futuros considerem avaliar a saúde mental das 

famílias, rastreando sinais subclínicos e clínicos de possíveis transtornos mentais, tais 

como ansiedade e depressão.   

Além disso, entendemos que o Teste de Trilhas necessita de compreensão 

verbal mínima, o que pode ter interferido no seguimento de comandos da amostra. 

Sugerimos que os estudos futuros considerem outros testes para avaliar as 

habilidades de funções executivas e pareie os grupos de acordo com seu nível verbal.
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6. CONCLUSÃO 

 

o O relato dos pais indicou prejuízos em todas as habilidades das funções 

executivas descritas pela BRIEF-P, sendo o índice de Metacognição o 

de maior comprometimento.    

o Na testagem das crianças observamos déficits em todos os parâmetros 

do Teste das Trilhas, evidenciando o prejuízo de flexibilidade cognitiva.     

o Houve correlação direta entre habilidades das funções executivas 

descritas pelos pais na BRIEF-P, especialmente de Metacognição, com 

todos os parâmetros de flexibilidade cognitiva do Teste de Trilhas.  

o Houve correlação tanto do índice de Metacognição da BRIEF-P quanto 

dos parâmetros de flexibilidade cognitiva do Teste das Trilhas com as 

três subescalas da ADL (compreensão, produção verbal; e global).   

o Houve correlação tanto do índice de Metacognição da BRIEF-P quanto 

dos parâmetros de flexibilidade cognitiva do Teste das Trilhas com os 

domínios da Vineland. 

o Houve correlação tanto do índice de Metacognição da BRIEF-P quanto 

dos parâmetros de flexibilidade cognitiva do Teste das Trilhas com 

algumas áreas do ABC.   

o Houve correlação entre o índice de quociente intelectual das crianças 

com os parâmetros de flexibilidade cognitiva do Teste das Trilhas. 

o Foi possível analisar as funções executivas de pré-escolares tanto sob 

a perspectiva das famílias quanto na testagem direta da criança e 

ponderar sobre as relações intrínsecas entre essas habilidades com os 

desenvolvimentos de linguagem, adaptativo e cognitivo.  

o Ao traçarmos o perfil executivo de pré-escolares com TEA acreditamos 

ter viabilizado a identificação de falhas que poderão ser assistidas em 

tempo por ações terapêuticas mais assertivas e eficazes.  
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8. ANEXOS 

 



 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

1. Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em pesquisa 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título do Projeto de Pesquisa: Análise das Funções Executivas de pré escolares com 

Transtorno do Espectro do Autismo 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Ana Carina Tamanaha 

Local onde será realizada a pesquisa: Núcleo de Investigação Fonoaudiológica em 

Linguagem – NIFLINC TEA do Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP. 

 

Você e seu filho estão sendo convidados (as) a participar, como voluntários 

(as), da pesquisa acima especificada. A contribuição de vocês é importante, porém, 

vocês não devem participar contra as suas vontades. 

Antes de decidir se vocês querem participar, é importante que vocês 

entendam porque esta pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos 

envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos e 

explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, vocês poderão 

solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se ou desistir de participar. Em todos esses 

casos vocês não serão prejudicados, penalizados ou responsabilizados de 

nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, vocês poderão entrar em contato com 

o pesquisador responsável Profª Drª Ana Carina Tamanaha, no telefone (11) 5549-

5556 e (11) 991476682 e e-mail anacarinatamanaha@gmail.com. Este estudo foi 

analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o 

bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos 

participantes de pesquisas. Caso vocês tenham dúvidas e/ou perguntas sobre seus 

direitos como participantes deste estudo ou se estiverem insatisfeitos com a 

maneira como o estudo está sendo realizado, entrem em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-

1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs 

ou pelo e-mail cep@unifesp.br.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seus 

nomes jamais serão divulgados). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa 

terão conhecimento de suas identidades e nos comprometemos a mantê-las em 

sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa.  

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, 

no caso de aceitarem fazer parte como voluntários, vocês deverão rubricar todas 

as páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via 

também será rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador 

mailto:cep@unifesp.br


 

 

 

responsável, devendo uma via ficar com vocês, para que possam consultá-la sempre 

que necessário. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

 

✔ Justificativa para realização da pesquisa: Investigar as funções executivas 
em crianças pré-escolares com TEA; 

✔ Objetivos da pesquisa: Correlacionar os achados de funções executivas com 
os desempenhos linguístico (lexical), cognitivo e adaptativo desses indivíduos; 

As funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas que permitem ao 

indivíduo direcionar seu comportamento, inibir respostas impulsivas, quebrar 

hábitos, tomar decisões, avaliar riscos e planejar o futuro. Essas habilidades são 

capazes de  controlar e  regular outros processos comportamentais, como a 

emoção e a cognição (Miller, Cohen, 2001). 

As funções executivas apresentam como principais habilidades: controle inibitório, 

memória operacional e flexibilidade cognitiva (Blair, 2016). 

 

✔ População da pesquisa: Crianças entre 3 a 5 anos diagnosticadas com TEA 
e seus respectivos pais e responsáveis 

 

✔ Procedimentos aos quais será submetido(a): Trata-se de um estudo 
longitudinal. A amostra será constituída por mães de crianças com TEA, que serão 
atendidas no Núcleo de Investigação Fonoaudiológica em Linguagem – NIFLINC TEA 
do Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP. 

Você responderá os seguintes instrumentos, por meio de entrevista:  

● Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version – BRIEF-

P, versão em Língua Portuguesa (Gioia, Espy, Isquith, 2008): trata-se de um 

inventário composto por 63 questões que avaliam três importantes áreas de funções 

executivas em pré-escolares: controle inibitório, flexibilidade e emergência de 

metacognição. 

● Ages and Stages Questionnaire (ASQ-3), em sua versão brasileira – ASQ-BR 

(Filgueiras, 2010): consiste em uma série de questionários dividido em 20 diferentes 

intervalos etários; que busca avaliar crianças na faixa etária de 4 a 66 meses. Cinco 

domínios do desenvolvimento infantil são medidos em subescalas: comunicação, 

coordenação motora ampla, coordenação motora fina, resolução de problemas e 

pessoal/social. Esses questionários identificam com precisão casos elegíveis para 

serviços de intervenção precoce. 



 

 

 

● Escala Vineland de Comportamento Adaptativo terceira edição (Sparrow, 

1984): visa investigar o conjunto de habilidades sociais, práticas e conceituais 

adquiridas pela criança ou adolescente para responder às exigências do cotidiano nas 

áreas: comunicação, habilidades de vida diária, socialização e habilidades motoras. 

● Autism Behavior Checklist (ABC) (Krug et al, 1993; Marteleto, Pedromônico, 

2005): é uma listagem de 57 comportamentos não- adaptativos divididos em cinco 

áreas: sensorial, uso do corpo e objeto, relacional, linguagem e pessoal-social, que 

mensura o grau de severidade dos comportamentos autísticos. 

● Lista de Avaliação de Vocabulário Expressivo – LAVE (Capovilla, Capovilla, 

1997): mensura o número de palavras que crianças de 2 a 3 anos emitem 

espontaneamente, bem como a extensão frasal, ambos de acordo com a descrição 

feita pelo informante (mãe ou cuidador). 

Para avaliar o desempenho cognitivo de sua criança, será aplicada a seguinte 

avaliação, pelas neuropsicólogas da equipe: 

● SON-R 2 1⁄2-7 [a] (Laros et al, 2013): teste de inteligência não verbal que mede 

habilidades espaciais, viso-motoras e raciocínio abstrato e concreto, em crianças de 

2 anos e seis meses a 7 anos e 11 meses, independentemente do nível de habilidade 

verbal da criança. Durante o processo de avaliação, a criança precisa categorizar 

cartões no local correto, completar as figuras apresentadas corretamente, 

copiar padrões com mosaico e, por fim, copiar padrões com um lápis. 

Inicialmente, em cada etapa, a avaliadora apresentará o modelo de execução. 

 O tempo médio de aplicação será de 40 minutos, no Departamento de 

Fonoaudiologia da Unifesp/EPM. 

 Após o processo de avaliação clínica, iremos analisar as variáveis de interesse do 

estudo. 

✔ Riscos em participar da pesquisa: Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/MS. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade, no entanto pode haver 

algum grau de constrangimento ou desconforto durante as entrevistas. 

✔ Benefícios em participar da pesquisa: Ao participar desta pesquisa você não 

terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo contribua 



 

 

 

com informações importantes que devam acrescentar conhecimento científico na 

área do TEA. Portanto, o pesquisador se compromete a divulgar os resultados 

obtidos. 

✔ Privacidade e confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais, não será divulgada a identificação de paciente ou 

de sua família. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, 

assegurando assim sua privacidade. As informações decorrentes deste projeto 

serão mantidas em sigilo de acordo com os regulamentos do Hospital São Paulo. 

Os resultados poderão ser utilizados para fins de publicação científica, sendo que 

nenhum nome será utilizado. 

✔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa Você tem o direito, caso 

solicite, a ter acesso aos resultados da pesquisa. 

✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na 
pesquisa não envolve custos, tampouco compensações financeiras.  

✔ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal 
durante ou após os procedimentos aos quais o Sr. (Sra.) será submetido(a), lhe será 
garantido o direito a tratamento imediato e gratuito na Instituição, não excluindo a 
possibilidade de indenização determinada por lei, se o dano for decorrente da 
pesquisa.  



 

 

 

Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como 

voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o 

objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me 

recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação 

dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que 

recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por 

mim e pelo Pesquisador Responsável. 

 

Nome do(a) 

participante:__________________________________________________________

_______  

Endereço;___________________________________________________________

________________ 

RG:_____________________; CPF: _________________  

Assinatura: _______________________________________ local e 

data:________________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 

Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste 

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: 

_________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 

Local/data:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version 

(Gioia, Espy, Isquith, 2008) 

 

Escores Escore bruto T-score 

Inibição   

Flexibilidade   

Controle 

Emocional 

  

Memória 

operacional 

  

Planejamento 

Organização 

  

 

Escores Escore bruto T-score 

Índice de 

Controle 

Inibitório 

  

Índice de 

Flexibilidade 

Cognitiva 

  

Índice de 

Metacognição 

Emergente 

  

Índice Geral de 

Funções 

Executivas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Teste de Trilhas para Pré Escolares - Parte A e B. 

 

(Trevisan e Seabra, 2012) 

 

 

 Score sequência Score Conexão Tempo 

Momento 1    

Momento 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Teste de Avaliação do Desenvolvimento de Linguagem -ADL 

 

(Menezes, 2004) 

 

 

 Escore bruto 

Linguagem 

Receptiva  

 

Linguagem 

Expressiva 

 

Linguagem 

Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. ESCALA DO COMPORTAMENTO ADAPTATIVO – TERCEIRA EDIÇÃO 

Traduzido e adaptado a partir do Vineland adaptative behavior scale  

(Sparrow et al., 1984, 2005) 

 

Domínios Pontuação Faixa 

Comunicação    

Habilidades de Vida 

Diária 

  

Sociabilização   

Habilidades Motoras   

Total   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. INVENTÁRIO DE COMPORTAMENTOS AUTÍSTICOS – ABC/ICA 

(Almond,PJ, 1993/Tradução Pedromonico, MRM, Marteletto,MRF, 2001) 

Traduzido e adaptado a partir do Autism Behavior Checklist  

(ABC - Krug, Arick, Almond, 1980, 1993) 

 

Nome da criança_____________________             Data da aplicação___/___/___ 

Idade da criança_____________________              Data de nascimento___/___/___ 

Responsável pelo preenchimento __________________________________ 

QUEIXA PRINCIPAL __________________________________________ 

  

  E

S 

R

E 

C

O 

L

G 

P

S 

01 Gira em torno de si por longo período de tempo   4   

02 Aprende uma tarefa, mas esquece rapidamente     2 

03 É raro atender estímulo não-verbal social/ambiente 

(expressões,gestos,situações)  

 4    

04 Ausência de resposta para solicitações verbais - venha cá; 

sente-se 

   1  

05 Usa brinquedos inapropriadamente   2   

06 Pobre uso da discriminação visual (fixa uma característica 

objeto) 

2     

07 Ausência do sorriso social  2    

08 Uso inadequado de pronomes (eu por ele)     3  

09 Insiste em manter certos objetos consigo   3   

10 Parece não escutar (suspeita-se de perda de audição) 3     

11  Fala monótona e sem ritmo    4  

12 Balança-se por longos períodos de tempo   4   

13 Não estende o braço para ser pego (nem o fez quando 

bebê) 

 2    

14  Fortes reações frente a mudanças no ambiente     3 

15 Ausência de atenção ao seu nome quando entre 2 outras 

crianças 

   2  

16 Corre interrompendo com giros em torno de si, balanceio 

de mãos 

  4   

17 Ausência de resposta para expressão facial/sentimento de 

outros 

 3    

18 Raramente usa "sim" ou "eu"    2  

19 Possui habilidade numa área do desenvolvimento     4 

20 Ausência de respostas a solicitações verbal envolvendo o 

uso de referenciais de espaço 

   1  

21  Reação de sobressalto a som intenso (suspeita de 

surdez) 

3     

22 Balança as mãos   4   



 

 

 

23 Intensos acessos de raiva e/ou frequentes "chiliques"     3 

24  Evita ativamente o contato visual  4    

25 Resiste ao toque / ao ser pego / ao carinho  4    

26 Não reage a estímulos dolorosos 3     

27 Difícil e rígido no colo (ou foi quando bebê)  3    

28 Flácido quando no colo  2    

29 Aponta para indicar objeto desejado    2  

30 Anda nas pontas dos pés   2   

31 Machuca outros mordendo, batendo, etc     2 

32 Repete a mesma frase muitas vezes    3  

33 Ausência de imitação de brincadeiras de outras crianças  3    

34 Ausência de reação do piscar quando luz forte incide em 

seus olhos 

1     

35 Machuca-se mordendo, batendo a cabeça, etc   2   

36 Não espera para ser atendido (quer as coisas 

imediatamente) 

    2 

37 Não aponta para mais que cinco objetos    1  

38 Dificuldade de fazer amigos  4    

39 Tapa as orelhas para vários sons 4     

40 Gira, bate objetos muitas vezes   4   

41 Dificuldade para o treino de toalete     1 

42 Usa de 0 a 5 palavras/dia para indicar necessidades e o 

que quer 

   2  

43 Frequentemente muito ansioso ou medroso  3    

44 Franze, cobre ou virar os olhos quando em presença de 

luz natural 

3     

45 Não se veste sem ajuda     1 

46 Repete constantemente as mesmas palavras e/ou sons    3  

47 "Olha através" das pessoas  4    

48 Repete perguntas e frases ditas por outras pessoas    4  

49 Frequentemente inconsciente dos perigos de situações e 

do ambiente 

    2 

50 Prefere manipular e ocupar-se com objetos inanimados     4 

51 Toca, cheira ou lambe objetos do ambiente   3   

52 Frequentemente não reage visualmente à presença de 

novas pessoas 

3     

53 Repete sequências de comportamentos complicados 

(cobrir coisas, por ex.) 

  4   

54 Destrutivo com seus brinquedos e coisas da família   2   

55 O atraso no desenvolvimento identificado antes dos 30 

meses 

    1 

56 Usa mais que 15 e menos que 30 frases diárias para 

comunicar-se 

   3  



 

 

 

57 Olha fixamente o ambiente por longos períodos de tempo 4     

 

Total: ___+___+___+___+___=_____   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. TESTE DE INTELIGÊNCIA SON-R 2 ½ -7 

(Laros, JÁ; Tellegen, PJ, 1993/Tradução Jesus, GR; Karino, CA, 2013) 

Traduzido e adaptado a partir do SON- R 2 ½ -7[a]  

 

  

 Result. 

Norm. 

QI Faixa Percentil Intervalo de 

confiança 

Verbal      

Execução      

Total      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


