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Resumo 

 

Funções executivas (FE) permitem planejar e executar atividades, sendo essencial para saúde 

mental e física, para o sucesso escolar e laboral e para o desenvolvimento social, cognitivo e 

psicológico. Muitos quadros neurológicos e psiquiátricos apresentam algum tipo de disfunção 

executiva. Pacientes pós-traumatismo craniencefálico (TCE) podem ter dificuldades em 

planejamento, na tomada de decisão, na flexibilidade em utilização de estratégias, na 

velocidade, entre outros. Muitos fatores socioculturais podem estimular o desenvolvimento de 

FE, como escolaridade e nível socioeconômicos, sendo estes os mais estudados. Além disso, 

uma variável que tem sido apontada como muito relevante nos estudos de reserva cerebral 

cognitiva é a proficiência de leitura e a frequência de hábitos de leitura e de escrita (FHLE). 

Estudos anteriores demonstraram a relevância de alta FHLE para um boa performance em 

tarefas envolvendo FE em adultos saudáveis, porém pouco se sabe sobre esta relação em 

pacientes com TCE.  Desse modo, o objetivo deste estudo é verificar se há diferença de 

desempenho na velocidade de processamento atencional e inibitório, de iniciação verbal e na 

flexibilidade cognitiva entre pacientes pós-TCE e controles, ambos com alta FHLE. 

Participaram 31 pacientes com TCE (13 leve e 18 grave) e 63 controles saudáveis 

emparelhados quanto a idade e escolaridade, num delineamento 2:1. Os grupos não se 

diferenciaram quanto a variáveis individuais sociodemográficas idade, anos de estudo e 

FHLE. Foram examinados quanto aos seus componentes de FE pelo Teste Hayling. Os grupos 

foram comparados por teste t para amostras independentes. Pacientes pós-TCE obtiveram 

desempenho inferior aos controles nos erros e no tempo de execução da parte A. Estes 

achados sugerem uma lentificação cognitiva em pacientes com TCE e uma alteração 

linguística, mesmo sem haver uma afasia clássica. Todavia, na parte B do teste, que avalia 
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componentes inibitórios, a alta FHLE parece estar contribuindo para a reserva cognitiva 

destes pacientes, compensando possíveis déficits gerados pela lesão. Sugere-se que futuros 

estudos também investiguem o papel da FHLE em outros testes que avaliem FE em pacientes 

com TCE e que este fator seja alvo de indicação terapêutica para complementar programas 

específicos de reabilitação das FE. Ademais, investigue-se esse fator em outros quadros 

neurológicos para um maior entendimento da influência da FHLE para reserva cognitiva.  
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