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A função executiva entendida como a soma dos subprocessos (motivação, planejamento, 
formulação de objetivos e conceitos, auto-regulação, insight, abstração, análise, flexibilidade 
mental, e manipulação de conhecimentos adquiridos) requisitados em um determinado 
momento para a realização de uma determinada tarefa, é resumidamente, a habilidade de 
controlar a execução de atividades complexas, e esta predominantemente localizada no lobo 
frontal. O termo ‘disfunção executiva’ abrange um conjunto de alterações cognitivas que 
comprometem a capacidade de resolução de problemas, memória operacional, planejamento 
antecipatório, organização, iniciação e monitoramento de respostas, e a atenção aos detalhes, 
seguir instruções, organizar tarefas, planejar, manter o esforço mental. O objetivo geral  na 
indicação da avaliação neuropsicológica é identificar os déficits, sua gravidade, e determinar 
como eles afetam o funcionamento geral do indivíduo.  Dentre os métodos mais utilizados  
ressalta-se o método de processos específicos, que se baseia em um conjunto de testes para 
avaliação das diversas funções cognitivas (inteligência, memória, linguagem, função executiva 
e visuo-espacial) que possibilita a identificação de alterações em aspectos específicos de cada 
uma das funções cognitivas avaliando o desempenho do indivíduo em termos de eficiência, 
rapidez e perfeição que são quantificados em um escore bruto, de acordo com instruções de 
correção específicas. Esse é transformado em escore ponderado, possibilitando  análise 
quantitativa dos dados obtidos O objetivo deste estudo foi conhecer o desempenho das 
funções executivas de adultos do sexo feminino entre 45 e 59 anos com  escolaridade entre 9 e 
11 anos, através  do Digitos WAIS-R; Wisconsin Card test; FAS, visando compreender o 
indivíduo em sua particularidade; para refletir de forma mais objetiva nos eventuais déficits 
que possam vir a dificultar o processo de adaptação no seu meio ambiente; bem como estar 
instrumentalizado para compreender essas limitações. Foram avaliados 15 mulheres na 
faixa de 45 e 59 anos, entre 9 e 11 anos de escolaridade e que vivem na Região do ABC, 
São Paulo, com testes neuropsicológicos e escalas de depressão e ansiedade e 
funcionamento cognitivo (HAD e MEEM). Foram calculados: porcentagens, médias e 
desvio padrão sobre os percentis de cada variável. Os resultados observados foram: 
déficit no funcionamento executivo nos seguintes subfatores da função executiva: 
sensibilidade à interferência e flexibilidade mental, a iniciação, estratégia, inibição e 
linguagem e a memória operacional e processos atencionais. O estudo revelou a  
existência de  prevalência da disfunção executiva, no que refere a iniciação, estratégia 
de pensamento, inibição de respostas indesejáveis e linguagem, possivelmente por se 
tratar de mulheres casadas que exercem atividades domésticas e, portanto sem grandes 
desafios cognitivos.  
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