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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo a obtenção de nota em conclusão de curso 

de Especialista em Neuropsicologia, uma pesquisa bibliográfica dirigida, afim de 

aprofundar sobre a atuação do profissional da Neuropsicologia com um resumo 

elaborado, abordando numa visão geral da atuação do neuropsicólogo, junto ao 

atendimento a crianças com transtorno do espectro autista-TEA, 

compreendendo como funciona o cérebro, como se dar a cognição e os 

processos de aprendizagem, e as formas especificas de se aprender. A 

necessidade de acompanhamento especializado e multidisciplinar, dando um 

profundo mergulho nas suas vertentes e nuances, que se faz necessário, para a 

atuação do profissional, compreendendo e entendendo a complexidade de toda 

parte neurológica e psicológica de uma pessoa com transtorno do espectro 

autista, vendo a necessidade de obter o conhecimento para se atuar e intervir, 

identificando os sinais expressivos e comportamental inerentes a pessoa com 

autismo. Vejo a necessidade de me debruçar nessa pesquisa bibliográfica, 

mediante as dificuldades que são enfrentadas diariamente em redes de 

atendimento a crianças com autismo. 

Palavras chave: Autismo. Cognição. Comportamento. Multidisciplinar. 

Aprendizagem. 
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ABSTREACT 

 

This article aims to obtain a note at the conclusion of the Neuropsychology 
Specialist course, a directed bibliographic research, in order to deepen the 
performance of the Neuropsychology professional with an elaborated summary, 
addressing an overview of the neuropsychologist's performance, together care 
for children with autism spectrum disorder-ASD, understanding how the brain 
works, how to give cognition and learning processes, and specific ways of 
learning. The need for specialized and multidisciplinary monitoring, taking a deep 
dive into its aspects and nuances, which is necessary for the professional's 
performance, understanding and understanding the complexity of all the 
neurological and psychological part of a person with autism spectrum disorder, 
seeing the need to obtain the knowledge to act and intervene, identifying the 
expressive and behavioral signs inherent to the person with autism. I see the 
need to focus on this bibliographic research, due to the difficulties that are faced 
daily in care networks for children with autism. 
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1. Introdução  

A neuropsicologia surgiu no século XX, Conforme Lezak (1995) a 
neuropsicologia é uma área da ciência das mais conhecidas atualmente, ela se 
apropria em identificar, investigar e tratar de algumas doenças e lesões do 
cérebro, que causam déficits cognitivos e psicológicos, Segundo Costa et al. 
(2004), recomendam-se o atendimento ao neuropsicólogo em todos os casos 
onde há suspeita de dificuldade cognitiva ou comportamental de origem 
neurológica o que normalmente ocorrem quando a criança é diagnosticada com 
TEA, muitos estudos foram feitos e ainda não se tem uma única causa especifica 
existente, há vários fatores e predisposição genética e outros fatores, como 
complicações e infecções na gravidez, e outros por disfunção cerebral. 
Conforme a ONU existe cerca de 70 milhões de pessoas no mundo 
diagnosticada com autismo, são apresentados em diferentes tipos, como: 
transtorno desintegrativo da infância, síndrome de asperger, transtorno 
generalizado do desenvolvimento não especificado e transtorno autista, a junção 
de todos quatros tipos estão resumidos em TEA, em todos os casos existem 
deficiência neurológica, que prejudicam o aprendizado, a atenção e coordenação 
motora, dificultando a função cognitiva do indivíduo. A neuropsicologia se ocupa 
em avaliar o comprometimento neurológico por meio de avaliação neurológica e 
do comportamento humano, o primeiro a usar o termo neuropsicologia foi o 
médico canadense William Osler, nos Estados Unidos em conferência 1913. 
Compreender a situação atual da Neuropsicologia requer um percurso histórico 
e suas vertentes, a neuropsicologia possibilita a aquisição de informações 
fundamentais para a escolha do tratamento. As crianças com transtorno do 
espectro autista, são diagnosticada por um exame neurológico e na observação 
do comportamento, o tratamento, é realizado por equipe multidisciplinar: 
neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, pedagogo e 
terapêutico ocupacional, todos devem acompanha-los de maneira conjunta para 
se obter exido no tratamento e interação dessa criança as atividades do 
quotidiano, devem se proporcionar o espaço propicio a sua  autonomia, para que 
possa participar ativamente e socialmente como um cidadão comum,  é preciso 
ter um olhar atento, porque as vezes existem pessoas que tem síndromes que 
se assemelham ao autismo. Pois uma vez que o diagnóstico de autismo tenha 
sido confirmados os profissionais precisam determinar se algum 
encaminhamento ainda se faz necessário e qual será o tratamento indicado para 
esse paciente. A atuação do neuropsicólogo está associada a uma equipe 
multidisciplinar, que quando se tem o diagnostico fechado, se faz necessário o 
empenho de toda equipe terapêutica para trabalhar de forma conjunta todos os 
processos educacionais, visando um atendimento multidisciplinar. Observamos 
nas leituras feitas que boa parte dos teóricos que escreveram sobre o autismo, 
concluíram que as dificuldades apresentadas por pessoas com autismo, são na 
interação, no distúrbio de comportamento inerentes as pessoas autistas, como 
também tem déficit de atenção e aprendizagem significantes. Lendo alguns 
teóricos que estudaram a fundo o tema percebemos em seus escritos e registros 
que o diagnostico se dar por pesquisa de X frágil, o eletroencefalograma (EEG), 
a ressonância magnética nuclear (RNM), os erros inatos do metabolismo, o teste 
do pezinho, as sorologias para sífilis, rubéola e toxoplasmose; a audiometria e 
as semelhanças nos sintomas e movimentos estereotipados e as dificuldades de 
interação. Não é possível se aprender sem entender como funciona o nosso 
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cérebro, suas funções e divisões, com isso a organização funcional do cérebro 
proposta por Luria, permite-nos entender como os sistemas funcionais 
trabalham, como a coordenação de áreas em interação no cérebro se produz 
dados comportamentos e conduta se afirmando no processo de adaptação e 
aprendizagem. Na visão de Luria (1980b,1975,1965) a aprendizagem se dar por 
meio da criação de conexões entre grupos de células que se encontram 
frequentemente em unidades funcionais do cérebro, entende-se o teórico citado 
ver o cérebro com a semelhança de outros órgãos, se porventura retirar um dos 
órgãos do ser humano, logo o sistema de órgão entra em falência impedindo que 
todo o sistema pare também. O principal enfoque de Luria era a associação entre 
o hemisfério dominante (esquerdo) e as afasias. A organização funcional do 
cérebro que propõe Luria, nos permite entender como   os sistemas funcionam 
e quer sejam nas praxias ou na linguagem, as praxias são concedidas como 
competência de aprendizagem. A praxia ou qualquer movimento intencional. 
Mas nos anos 60, a neuropsicologia começa a questionar a dominância absoluta 
do hemisfério esquerdo para a linguagem, produzindo trabalhos em populações 
especiais, como canhotos, bilingües, crianças e analfabetos (Parente & Lecours, 
1988). O foco principal passou então a busca de fatores biológicos (como 
dominância manual, desenvolvimento e sexo) e fatores sociais (como aquisição 
de uma segunda língua, aquisição da escrita e tipo de escrita) que poderiam 
determinar a dominância do hemisfério esquerdo para a linguagem e, 
consequentemente, a organização cerebral das demais funções cognitivas. A 
partir da década de 1950 nos Estados Unidos, em oposição ao behaviorismo, 
desenvolve-se a psicologia cognitiva, com especial ênfase na teoria de 
processamento da informação, e com o surgimento das técnicas de 
neuroimagem, se possibilitou a confirmação de fatos e evidencias de funções 
cognitivas e o funcionamento cerebral, o neuropsicólogo compreendendo isso 
irá diagnosticar e aplicar as intervenções necessárias, trabalhando os sintomas 
e os transtornos de espectro autista. Vamos aprender como se dar esse 
funcionamento, as áreas cerebrais de cognição e os processos de 
aprendizagem, tendo um amplo conhecimento acerca do sistema nervoso 
central, possibilitando o direcionamento coerente as pessoas com autismo. 
Existem algumas alterações neurológicas são elas: afasia, apraxia e agnosia.            

1. 1 AFASIA  

A afasia é uma alteração adquirida da linguagem por causa neurológica, que se 
caracteriza pelo comprometimento linguístico da produção e compreensão 
verbal, da leitura e da escrita, conforme o diz o pesquisador Konkiewitz (2009). 
Embora vários estudiosos escreveram sobre o tema, complementam-se por 
todos tratarem como o funcionamento do cérebro e linguagem. Até um tempo 
atrás se pensava que as afasias resultavam exclusivamente de lesões corticais.  
estudos recentes mostram que lesões subcorticais podem originar alterações de 
linguagem, denominadas afasias subcorticais, ou atípicas., apraxias no vestir ou 
dificuldade de se vestir, apraxias na marcha ou caminhar, apraxias buco facial 
que quase sempre compromete a linguagem, apraxias palpebrais ou a 
capacidade de abrir e fechar os olhos, a(s) mão(s) estranha (o doente não 
reconhece a própria mão em determinados movimentos) (GIL, 20122021), Lúria 
propõe pluripotencialidade, dando ênfase de que qualquer área especifica do 
cérebro  pode participar em inúmeros sistemas funcionais ao mesmo tempo.     
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1.2 APRAXIA 

Apraxia é uma condição neurológica em que a pessoa é incapaz de realizar 
voluntariamente movimentos motores mesmo que seus músculos estejam 
normais e ela saiba como fazer o movimento. A apraxia pode ocorrer de 
diferentes formas, são elas: orofacial, bucofacial, ocasiona a incapacidade de 
realizar movimentos que envolve os músculos na área facial.  As causas 
conforme a literatura são os danos no cérebro causado por tumor no cérebro, 
Acidente Vascular Cerebral, demência etc. Os diagnostico é pelos exames 
eletrocefalograma ressonância magnética, pulsão lombar ou tomografia.       

• Apraxia membro-cinética: Afeta a capacidades das pessoas 

movimentar os braços e pernas. Ocorre quando a pessoa nasce ou adquiri 

por um acidente a paralisia cerebral, perdendo os movimentos dos braços 

e pernas. Existem outros tipos mais comum as pessoas com autismo.  

• Apraxia ideacional: dificuldade de fazer algo complexo na ordem correta, 

como colocar as meias, calçar o sapato etc.  

• Apraxia ideomotora: a pessoa é incapaz de realizar tarefas aprendidas 

quando recebe os objetos necessários para ela, por exemplo, ela pode 

usar uma caneta como uma chave de fenda ou o inverso.  

• Apraxia da fala: é uma dificuldade que as pessoas sentem ao mover a 
boca e a língua para falar, isso acontece quando se tem vontade de falar, 
mas os músculos da boca, impossibilitando a formação das palavras, é 
comum a algumas pessoas com TEA. Já a apraxia de desenvolvimento 
está presente desde do nascimento e afeta a capacidade de formar sons 
e palavras. A apraxia adquirida ocorre quando a pessoa perde a 
capacidade de falar que tinha antes. Por isso orientamos sempre o 
acompanhamento com o profissional específico de fonoaudiologia, hoje 
existe muitos tratamentos e terapias que amenizam proporcionando uma 
qualidade na comunicação das pessoas com autismo.        

1.3 IGNOSIA 

• Agnosia é a incapacidade de identificar um objeto com o uso de um ou 
mais sentidos. O diagnóstico é clínico e geralmente inclui testes 
neuropsicológicos com imagem do encéfalo (TC, RM) para identificar a 
causa. O prognóstico depende da natureza e extensão da lesão e da 
idade do paciente. Não há tratamento específico, mas o médico 
neurologista junto com uma equipe multidisciplinar de neuropsicólogo, 
fonoaudiologia e terapia ocupacional podem ajudar a tratar os pacientes, 
cada profissional na sua área de conhecimento. E indicado uma 
observação e acompanhamento contínuo,devido a perda da capacidade 
de reconhecimento e utilização dos objetos, um exemplo prático de uma 
pessoa com agnosia tentar usar uma faca em vez de uma colher, um 
sapato em vez de uma xícara, ou um garfo em vez de um lápis. Nesses 
casos, isso ocorre sem que isso se deva à perda de memória, mas pelo 
fato do cérebro não identificar as informações veiculadas pelos olhos 
(KONKIEWITZ, 2009).  
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1.4 REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA  

Reabilitação neuropsicológica é um processo ativo que visa capacitar o paciente 
a desenvolver um bom nível de funcionamento social, físico e psíquico, através 
da maximização das funções cognitivas, por meio do bem-estar psicológico, da 
habilidade em vida diária e do relacionamento social, constituindo, portanto, um 
tratamento biopsicossocial que envolve os pacientes e seus familiares, levando 
em conta as alterações físicas e cognitivas dos pacientes, o ambiente em que 
vivem os fatores subjetivos e sua biografia (SANTOS et al., 2008). No processo 
de reabilitação neuropsicológica, considera-se importante abordar as múltiplas 
condições do comprometimento físico, cognitivo, psicológico e comportamental 
do paciente. A reabilitação neuropsicológica é o termo que abarca a reabilitação 
cognitiva, a psicoterapia e o trabalho com familiares (ABRISQUETA-GOMEZ et 
al., 2012). 

1.5 CONCLUSÃO 

Este artigo teve como objetivo possibilitar o conhecimento da neuropsicologia 
seu surgimento, suas contribuições, e importância no campo da saúde com foco 
na parte neurológica e do comportamento, e a sua atuação no atendimento a 
crianças com TEA. A neuropsicologia é uma área da ciência das mais 
conhecidas atualmente, ela se apropria em identificar, investigar e tratar algumas 
doenças e lesões do cérebro, que causam déficits cognitivos e psicológicos, o 
que normalmente ocorrem quando a criança é diagnosticada com TEA. Sob a 
visão de alguns estudiosos do tema e a principal investigação dos sistemas 
cerebrais individuais, nas formas complexas da atividade mental. Sendo assim, 
ser considerada como um exame do funcionamento cerebral, tendo como meta, 
mostrar e detalhar as consequências de lesões ou disfunções do cérebro sobre 
o comportamento e a cognição do indivíduo. Portanto a neuropsicologia é um 
processo ativo que visa capacitar os pacientes a desenvolver um bom nível de 
funcionamento social, físico e psíquico, por meio de um tratamento 
biopsicossocial que envolvem os pacientes seus familiares e as escolas, levando 
em conta as alterações físicas e cognitivas das crianças com TEA, o ambiente 
em que vivem os fatores ambientais, sociais em e as funções cognitivas, 
buscando manter uma rotina diária, para o bem-estar psicológico e cognitivo, 
fortalecendo os vínculos parentais e sociais que são relevantes nos espaços  
pedagógicos.                                               
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