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Resumo 

A realidade das pessoas que são portadoras do Virus da Imunodeficiência 

Humana (VIH) e com o Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) vem 

sofrendo mudanças significativas ao longo de quase quatro décadas. A terapêutica 

antirretroviral (TAR) promoveu o aumento das taxas de sobrevida das pessoas 

infectadas. Ainda assim, a invasão do VIH no cérebro ocorre desde os primeiros 

momentos da entrada do vírus no organismo, com consequências incontornáveis. 

Os prejuízos das funções neuropsicológicas ocorrem desde os défices mais leves 

aos casos de demência associada à SIDA. 

Para o desenvolvimento desta investigação, que pretende analisar os défices 

e o comprometimento neuropsicológico nos adultos portadores do VIH, foi 

necessário, ao nível metodológico, uma operacionalização em dois estudos. O 

estudo preliminar (não-clínico) consiste na tradução e adaptação da bateria Luria - 

Diagnóstico Neuropsicológica para Adultos (LURIA-DNA), de Manga e Ramos 

(2007) para a população portuguesa. Foram realizadas 103 avaliações 

neuropsicológicas numa amostra populacional sem antecedentes clínicos 

neurológicos ou psiquiátricos nos três níveis de escolaridade a que o instrumento 

se destina: até o 12º ano, alunos universitários e licenciados (mestres e doutores 

inclusivé). No estudo principal foram realizadas as avaliações neuropsicológicas 

de 40 pessoas portadoras de VIH e SIDA, tendo-se considerado os três níveis de 

escolaridade abrangidos pela Luria-DNA. 

Numa perspectiva psicométrica, os dados encontrados no estudo preliminar 

impossibilitaram a confirmação da estrutura factorial do instrumento, observando-

se um efeito de tecto (ceiling effect) na maioria dos itens. Relativamente à amostra 

das pessoas portadoras de VIH os resultados, após a determinação da estrutura 

factorial da escala, revelam que os participantes do grupo sintomático obtêm, na 

generalidade, valores inferiores aos do grupo assintomático, sendo essa diferença 

estatisticamente significativa nas subescalas de Percepção Visual, Orientação 

Espacial, Linguagem compreensiva, Memória Lógica e Atividade Conceptual. 

Relativamente ao tempo de diagnóstico, à medida que o tempo avança, os défices 

cognitivos aumentam especificamente ao nível da Percepção Visual e da Memória 

Lógica. De uma maneira geral, foi constatada uma correlação significativa 

negativa para todas as áreas.  
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Uma primeira análise de clusters indica melhores resultados correlacionados 

com o grupo com menor tempo de diagnóstico. A segunda análise de clusters 

sugere resultados melhores para o grupo com maior número de licenciados para a 

Orientação Espacial, Linguagem e Desenhos Temáticos e Textos. 

Esta investigação confirma, através da bateria Luria-DNA, os défices 

cognitivos nas pessoas portadoras de VIH. Sabendo-se que a infecção pelo VIH se 

desenvolve em pontos multifocais no cérebro, é legítimo afirmar que 

investigações minuciosas e aprofundadas ao nível do funcionamento cognitivo são 

ainda relevantes, principalmente nas pessoas assintomáticas. 

 

 

Palavras-chave: Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH); Sindrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA); Funções Neuropsicológicas; Luria-DNA. 
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Abstract 

 

The reality of people who are carriers of the Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immunodeficiency Syndrome 

(AIDS) has suffered significant changes over the last four decades. The Anti-

retroviral therapy (ART) has promoted increased rates of survival of those 

infected. Nevertheless, the invasion of HIV in the brain occurs from the first 

moments of the entry of the virus in the body, with unavoidable 

consequences. The loss of neuropsychological functions occurs from lighter 

deficits to cases of AIDS-related dementia. 

For the development of this research, which analyzes the deficits and the 

neuropsychological impairment in adults with HIV, it was necessary, at the 

methodological level, to operationalize the research the operation in two 

studies. The preliminary study (non-clinical) is the translation and 

adaptation for the Portuguese population of the Neuropsychological Diagnostic 

Luria-battery for adults (LURIA-DNA), of Manga and Ramos (2007). 

Were performed 103 neuropsychological evaluations on a sample without 

any clinical neurological or psychiatric history, covering three education 

levels: from none to 12th grade, college students and graduates (masters and 

doctors included). 

In the main study, neuropsychological evaluation was performed on 40 

people with HIV and AIDS, also covering the three education levels covered 

by Luria-DNA. 

In a psychometric perspective, the data from the preliminary study made it 

impossible to confirm the instrument factorial structure, observing a ceiling effect 

on most items. On the HIV virus sample, after the scale factorial structural 

determination, the results indicate that the symptomatic group values 

are generally lower than those of the asymptomatic group. This difference is 

statistically significant on visual perception, spatial orientation, 

language understanding, logic memory and conceptual activity subscales. 

Regarding the time from the diagnosis, as time progresses, 

cognitive deficits increase, specifically in terms of visual perception and logic 

memory. 

In general, a significant negative correlation was found for all areas. 

A first cluster analysis indicates better results correlated to the group with 
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less diagnosis time. The second cluster analysis suggests better results for the 

group with the highest number of graduates, in spatial orientation, 

language and themed drawings and texts subscales. 

This research confirms, through battery Luria-DNA, cognitive deficits in 

people with HIV. Knowing that HIV infection develops in multifocal points in the 

brain, it is accurate to say that detailed investigations in deepened level 

of cognitive functioning are still relevant, especially in asymptomatic people. 

 

 

Keywords: Human Immunodeficiency Virus (HIV); Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS); Neuropsychological Functions; Luria-DNA. 
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Resumen 

La realidad de las personas que están infectadas con el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) ha asistido a cambios significativos durante casi cuatro décadas. La 

terapia antirretroviral (ART) ha promovido el aumento de los índices de 

supervivencia de las personas infectadas. La invasión del VIH en el cerebro se 

produce desde la primera entrada viral en el organismo humano. Los daños en las 

funciones neuropsicológicas se manifiestan desde las deficiencias más leves hasta 

los casos de demencia asociados con el SIDA. 

Para el desarrollo de esta investigación, que tiene como objetivo analizar las 

deficiencias y deterioración neuropsicológica en pacientes adultos con VIH, era 

necesario (a nivel metodológico) operacionalizar en dos estudios: El estudio 

preliminar (no clínico) es la traducción y adaptación para la población portuguesa 

de la batería Luria - Diagnóstico Neuropsicológico  para Adultos (Luria-DNA), 

Manga y Ramos (2007).  Se realizaron 103 evaluaciones neuropsicológicas en una 

muestra poblacional sin historia clínica, neurológica o psiquiátrica y con los tres 

niveles de la educación para los que está conceptualizado el instrumento: Hasta el 

12º año, estudiantes universitarios  y  estudiantes de pos graduación (maestría y 

doctorando inclusive).  En el estudio principal, las evaluaciones, se llevaron a 

cabo en 40 personas que viven con el VIH y el SIDA también teniendo en cuenta 

los tres niveles de educación cubiertos por el ADN-Luria. 

En una perspectiva psicométrica los datos encontrados impidió la 

confirmación de la estructura factorial, ya que se encontró un Ceiling Effect en la 

mayoría de los ítems. Con relación a la muestra de las personas con VIH, después 

de la determinación de la estructura factorial del instrumento, los resultados 

revelaron que  los participantes del grupo sintomático, obtuvieron en general 

resultados más bajos que los del grupo asintomático, con una diferencia 

estadísticamente significativa en las subescalas de Percepción Visual, Orientación 

Espacial, Idioma Integral, Lógica de la Memoria y la Actividad Conceptual. Con 

relación al momento del diagnóstico, y a medida que el tiempo avanza, las 

deficiencias cognitivas aumentan específicamente al nivél de la percepción visual 

y la Memoria Lógica. En general, se observó una correlación negativa 

significativa para todas las áreas. 
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El primer análisis de Clusters indica mejores resultados cuando se 

correlacionan con el grupo con el tiempo de diagnóstico más corto. El segunda 

análisis de Clusters indica mejores resultados, para el grupo con el mayor número 

de graduados, en la Orientación Espacial, Lenguaje (expresión y comprensión), 

Dibujos Temáticos y Textos. 

Esta investigación confirma, a través de la batería Luria-DNA, deficiencias 

cognitivas en las personas con VIH. Sabiendo que la infección por el VIH se 

desarrolla en puntos multifocales en el cerebro, es legítimo decir que siguen 

siendo pertinentes investigaciones exhaustivas y profundas al nivel del 

funcionamiento cognitivo, sobre todo en personas asintomáticas. 

 

 

Palabras clave: Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA); Funciones neuropsicológicas; Luria-DNA. 
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Introdução 

 

O interesse para o desenvolvimento da investigação neste tema surgiu 

através de uma leitura de Portellano (2007), na qual o autor refere a necessidade 

de investigação em Neuropsicologia em novas populações, inexistentes há 

algumas décadas, devido ao aumento das condições de sobrevida por melhores 

condições assistenciais (e farmacológicas), nomeadamente para a população com 

Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) e com o Sindroma da Imuno-

Deficiência Adquirida (SIDA). 

Várias razões justificam o interesse das investigações no âmbito da 

Psicologia da Saúde, nomeadamente na vertente da Neuropsicologia sobre as 

consequências neuropsicológicas da infecção pelo VIH. Em primeiro lugar, e de 

acordo com os dados da European Centre for Disease Prevention and Control 

(2014), a infecção por VIH continua a ser o maior problema de saúde pública na 

Europa. Os índices apontam como população de risco os toxicodependentes e os 

seus parceiros, os homens que fazem sexo com homens e, ainda, comportamentos 

associados ao fenómeno das migrações.  

Em segundo lugar, a infecção causada pelo VIH tem um relevante impacto 

no Sistema Nervoso Central (SNC), particularmente no cérebro, da mesma forma 

que acontece com o Sistema Imunológico. Minagar e Shapshak (2006) comentam 

que VIH invade o SNC por volta do tempo de seroconversão, mesmo sem 

apresentar sintomatologia clínica, em muitos pacientes. Spudich e González-

Scarano (2012) afirmam que o VIH-1 infecta e causa défices no SNC e periférico 

em praticamente todos os pacientes com infecção sistémica. 

As alterações cognitivas associadas ao VIH (HIV Associated 

Neurocognitive Disorder - HAND) - são o resultado do dano cognitivo causado 

pela reprodução do VIH. O tratamento antirretroviral (TAR) reduziu a prevalência 

da HAND Severa, mas não a do tipo Leve e Moderada. O VIH entra no cérebro 

através da migração dos monócitos e linfócitos que atravessam a barreira do 

sangue e do cérebro, processo também conhecido como “Cavalo de Tróia”. Após 

atravessar a barreira de sangue no cérebro, os monócitos infectados pelo VIH 

podem tornar-se macrófagos perivasculares. Os macrófagos 23 perivasculares 

activados e a microglia podem reproduzir o VIH e moléculas neurotóxicas que 

podem activar astritos e outras células. 
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Finalmente, outra razão pertinente para o interesse nas investigações sobre o 

VIH prende-se com as implicações políticas e psicossociais derivadas de um 

melhor conhecimento sobre os défices cognitivos em pessoas portadoras de VIH e 

SIDA, uma vez que estes estudos podem contribuir para evitar a criação de 

estigmas para as pessoas infectadas (Garcia, 2009). 

Um grupo de trabalho da Associação Americana de Neurologia (American 

Neurology Association – AAN) doravante referida como ANA, em 2007, alterou a 

nosologia dos défices cognitivos associados ao VIH. A atualização para a nova 

proposta de nosologia e critérios de diagnóstico baseou-se em 15 anos de estudos 

científicos e reflexão dos casos clínicos e, principalmente, pela mudança imposta 

pelo desenvolvimento da TAR ao longo dos anos, que modificou de forma 

relevante a realidade da doença causada pelo VIH e os défices neuropsicológicos. 

Na altura foi lançada então uma nova proposta sobre o HAND, onde a principal 

novidade foi a introdução do Défice Cognitivo Assintomático (HIV associated 

Asymptomatic Neurocognitive Impairment - ANI). A ANA acrescenta o 

critério de ANI, embora alerte que futuros estudos são ainda necessários para 

reavaliar o impacto de ANI na pessoa portadora de VIH de forma assintomática. 

Este impacto deve ser observado, sobretudo, considerando o funcionamento da 

pessoa nas actividades das rotinas diárias. 

Christo (2010) refere que no decorrer da infecção pelo VIH no organismo, o 

vírus entra no SNC podendo resultar em transtornos da função cognitiva, 

causando ainda défices dos processos mentais, tais como a atenção, a 

aprendizagem, a memória, a velocidade do processamento de informações, a 

capacidade de resolução de problemas e sintomas sensoriais e motores. 

A estrutura metodológica ponderada para o desenvolvimento desta 

investigação envolveu, como estudo prévio, a tradução e adaptação de um 

instrumento de avaliação neurológica - a bateria Luria – Diagnóstico 

Neuropsicológico de Adultos - na versão original em língua espanhola, uma vez 

que em Portugal não existe nenhuma bateria Neuropsicológica validada para a 

população adulta. Este estudo, que denominámos de Estudo Preliminar, teve por 

objetivo traduzir, adaptar e contribuir para a validação para a população 

portuguesa da bateria Luria-DNA, aplicada a uma população sem antecedentes 

clínicos, neurológicos e psiquiátricos. Com uma amostra populacional de 103 

participantes, neste estudo fizemos as análises psicométricas com a bateria Luria - 
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Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos (Manga & Ramos, 2007) o que 

considerámos apenas um “ensaio” para a validação. 

A fase posterior da investigação, central para os objetivos principais desta 

tese, aplicou o instrumento já traduzido e adaptado para a população portuguesa a 

uma amostra populacional de 40 pessoas infectadas com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH). Esta amostra foi dividida em duas categorias: 

Portadores Sintomáticos e Portadores Assintomáticos (de acordo com a presença 

de infecções e doenças secundárias ou oportunistas). Esta última etapa abrangeu o 

objetivo principal desta investigação. Decidimos denominar a segunda fase de 

Estudo Principal, que trata dos défices neuropsicológicos nas pessoas portadoras 

de VIH. 

Depois de definida a estrutura da investigação em dois estudos 

(transversais) necessários e fundamentais para se cumprir com o rigor 

psicométrico, estabelecemos as questões de investigação para ambos os estudos, 

não obstante as relativas ao Estudo Principal serem as mais relevantes do ponto de 

vista do nosso objectivo central. Assim, em relação ao Estudo Preliminar, as 

questões de investigação relevantes e às quais procurámos dar resposta, poderão 

ser resumidas da forma seguinte. Em primeiro lugar, e tendo consideração a 

necessidade de traduzir e adaptar a bateria Luria-DNA ao universo da população 

portuguesa, procurámos determinar quais os eventuais constrangimentos 

encontrados neste processo de tradução e adaptação. Após a avaliação dos 

resultados encontrados na amostra portuguesa, procurámos perceber qual o nível 

de consistência e de robustez psicométrica para a Luria-DNA, bem como qual o 

grau de sensibilidade e interpretação dos resultados da Luria-DNA para as cinco 

áreas abrangidas (visoespacial, linguagem oral, memória, intelectual e controle da 

atenção) e a sua capacidade de construir um perfil neuropsicológico. 

No que diz respeito ao Estudo Principal, as questões de investigação 

determinantes prendem-se com a necessidade de comprovar se a bateria Luria-

DNA é um instrumento de avaliação neuropsicológica sensível que detecta as 

alterações no funcionamento cognitivo das pessoas portadoras desse tipo de 

afectação clínica, tanto nos portadores sintomáticos, como nos que não 

apresentam sintomatologia clínica, os assintomáticos. Em particular, procurámos 

perceber qual a influência entre o tempo de diagnóstico, já que em muitos casos 

não é possível determinar com exactidão o tempo de infeção, e o funcionamento 

neuropsicológico. Uma outra questão de investigação importante no contexto 
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deste estudo foi determinar qual a influência do nível de escolaridade da 

população alvo e o respectivo funcionamento cognitivo. Por outro lado, sabendo-

se que, em princípio, a presença de infecções secundárias pode agravar os défices 

cognitivos, pretendemos, também, observar se os portadores assintomáticos 

apresentam, igualmente, défices cognitivos.  

Para além da questão de saber se existem défices cognitivos, é igualmente 

importante determinar quais são as áreas cognitivas mais afectadas na amostra  

objeto deste estudo. Por último, pretendemos também verificar se o histórico de 

comportamento adicto (atual e passado) de substâncias consideradas ilícitas e 

lícitas tem influência no funcionamento cognitivo das pessoas abrangidas na nossa 

amostra. 

Tendo como pano de fundo as questões de investigação por nós formuladas, 

estabelecemos cinco objectivos principais para o Estudo Principal: 

(1) Analisar e descrever os défices existentes nas funções cognitivas dos 

participantes com VIH e SIDA, com especial incidência nas seguintes funções: 

percepção visual; orientação espacial; linguagem compreensiva; linguagem 

expressiva; memória imediata; memória lógica; desenhos temáticos e textos (área 

intelectual); actividade conceptual e discursiva e o controle atencional; 

(2) Verificar a existência, nessas funções cognitivas, de diferenças 

significativas, entre os participantes sintomáticos e os assintomáticos; 

(3) Observar a influência do tempo de diagnóstico sobre o nível de défice 

cognitivo nos participantes sintomáticos e os assintomáticos; 

(4) Estabelecer uma eventual associação, nas áreas designadas, entre a 

existência de comportamentos de consumo, atuais e passados, e o défice cognitivo 

dos participantes; 

(5) Determinar qual a influência do nível de escolaridade da população alvo 

e o respectivo funcionamento cognitivo. 

Traçadas as questões e definidos os objetivos da presente investigação 

levantámos várias hipóteses, respeitando as variáveis consignadas 

metodologicamente pelo desenho da investigação e pelos seus resultados, 

procurando a sua confirmação, ou pelo contrário, a sua não verificação na 

particularidade desta amostra. Assim, em relação ao Estudo Preliminar partimos 

de duas hipóteses: 
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(1) Tendo em consideração a origem latina comum das línguas espanhola e 

portuguesa, a tradução e adaptação da bateria Luria-DNA para a população 

portuguesa não enfrentará nenhum constrangimento do ponto vista linguístico. 

(2) A consistência e robustez psicométrica da bateria Luria-DNA serão 

confirmadas pelas análises estatísticas. 

Estas hipóteses, tais como as questões de investigação e os objetivos do 

Estudo Preliminar, são necessariamente prévias e instrumentais em relação às do 

Estudo Principal. Para o Estudo Principal, identificámos 13 hipóteses, que 

passamos a descrever. 

Como primeira hipótese (H1), partimos do princípio que será verificada a 

validade psicométrica e utilidade da Luria-DNA em pessoas sem nenhuma queixa 

ou alteração neuropsiquiátrica. 

A segunda hipótese (H2) baseia-se na assunção que não existe alteração da 

percepção visual nos grupos de participantes assintomáticos e sintomáticos. Uma 

vez que na Luria-DNA as funções percepção visual e orientação espacial estão 

agrupadas na área viso-espacial, utilizamos as referências de Christo (2010) 

relativamente à orientação espacial, já que não encontrámos referência na 

literatura sobre a função específica da percepção visual. 

A terceira hipótese (H3) segue estreitamente Christo (2010) no sentido de 

que não haverá défices relativos à orientação espacial nos participantes 

assintomáticos e sintomáticos. 

A quarta e a quinta hipóteses (H4 e H5) dizem respeito à capacidade de 

comunicação, em especial as linguagens compreensiva e expressiva. Para Kallai et 

al. (2008) vários factores podem influenciar as competências de comunicação das 

pessoas portadoras de VIH, embora reconheçam que existem poucos estudos neste 

domínio. 

As sexta e sétima hipóteses dizem respeito à área da memória (imediata e 

lógica), que de acordo com Manga e Ramos (2007, p. 49) é “uno de los campos 

más importantes de exploración neuropsicológica”. Assim, como sexta hipótese 

(H6), considerámos existirem alterações ao nível da memória imediata (também 

denominada de memória de trabalho ou operacional) nos participantes 

sintomáticos e assintomáticos. A sétima hipótese (H7) parte da afirmação de 

princípio que existem alterações ao nível da memória lógica nos participantes 

sintomáticos e assintomáticos com níveis de escolaridade baixa. Como esclarecem 

Manga e Ramos (2007) esta área é avaliada recorrendo a processos intelectuais 
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complexos, estando os défices a este nível associados à actividade dos lobos 

frontais. 

A oitava hipótese (H8) relaciona-se com os desenhos temáticos e textos e 

assume a existência de alterações cognitivas a este nível nos participantes 

sintomáticos e assintomáticos. 

A nona hipótese (H9) prende-se com a atividade conceptual e discursiva. 

Manga e Ramos (2007) comentam que A.R. Luria desenvolveu estas actividades 

acreditando que reflectem a estrutura básica dos processos intelectuais, onde é 

necessário para se resolver um problema, a análise, as relações essenciais e as 

operações intermediárias para a solução final de problemas aritméticos. Assim, 

esta hipótese baseia-se na existência de alterações na actividade conceptual e 

discursiva nos grupos de participantes sintomáticos e assintomáticos.  

A décima hipótese (H10) diz respeito ao défice cognitivo no controlo da 

atenção. Sorenson, Martin e Robertson (1994) argumentam que a diminuição da 

velocidade do processamento cognitivo é a causa dos défices de atenção nas 

pessoas sintomáticas. Como hipótese, partimos do princípio de que existe défice 

cognitivo na função de atenção no grupo dos participantes sintomáticos. 

A décima primeira hipótese (H11) relaciona-se com as observações de 

Neuenberg et al. (2002), de acordo com as quais existe incidência de encefalopatia 

pelo VIH com o prolongar do tempo de infecção. Assim, partimos do princípio de 

que se verifica um agravamento dos défices cognitivos relacionado com aumento 

do tempo de diagnóstico. 

A décima segunda hipótese (H12) diz respeito às habilitações literárias de 

nível superior dos participantes assintomáticos e sintomáticos, assumindo que 

quanto maior for este nível, menor serão os défices cognitivos observados. 

Por fim, a décima terceira hipótese (H13) relaciona-se com os 

comportamentos de adição dos participantes assintomáticos e sintomáticos, em 

especial o consumo de substâncias lícitas e ilícitas. Estudos indicam uma 

prevalência do uso de substâncias aditivas por parte de portadores de VIH/ SIDA 

(Gormann et al., 2009). Como refere Fuentes et al. (2008, p. 350), “os deficits nas 

funções de atenção, aprendizagem, memória, fluência verbal, integração 

visuomotora e função executiva podem se agravar com o uso de drogas e álcool”. 

Desta forma, partimos da hipótese que o grupo de participantes assintomáticos e 

sintomáticos com histórico de consumo de substâncias adictas, lícitas e ilícitas, 

tendem a apresentar défice cognitivo.  
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Partindo dos objetivos e hipóteses supra identificados, a presente tese é 

estruturada em três Partes. A Primeira Parte visa o enquadramento teórico do 

estudo elaborado, abordando os temas teóricos basilares da Neuropsicologia, do 

VIH e SIDA e a área da Neuropsicologia dedicada a esta patologia. Está 

subdividida em três capítulos. No primeiro Capítulo procuramos fazer uma breve 

resenha histórica do surgimento e evolução do conhecimento e saberes 

epistemológicos e filosóficos sobre a mente e o cérebro até ao contexto atual. O 

surgimento da Neuropsicologia como área científica emergente a partir da fusão 

das Neurociências e da Psicologia. Neste capítulo realizámos uma revisão da 

bibliografia mais relevante nesta área científica, com particular destaque para A. 

R. Luria, aquele que é considerado o “pai da Neuropsicologia”. Este autor assume, 

ainda, particular relevância no contexto do estudo empírico realizado e que é a 

peça central desta tese, na medida em que a bateria Luria-DNA foi desenvolvida, 

precisamente, com base nos trabalhos científicos de Luria. Baseado nos métodos 

adotados por Luria, Christensen (1987) desenvolveu uma bateria 

neuropsicológica, revista pelo próprio Luria, que foi traduzida e adaptada por 

Manga e Ramos (2007) para a população espanhola – a Luria-DNA. Não 

existindo uma bateria neuropsicológica adaptada ou construída para a população 

portuguesa, decidimos fazer uma tradução, adaptação e ensaio de validação desta 

bateria para permitir uma avaliação neuropsicológica das pessoas portadoras de 

VIH/SIDA, o objectivo principal desta tese. Ainda no primeiro Capítulo, 

procurámos esclarecer a forma como esta nova área de especialidade avançada é 

regulada nos Estados Unidos da América, na Europa e em Portugal, dando 

particular destaque à necessidade de ter em consideração o elevado grau de 

complexidade e especificidade desta disciplina, ainda em fase de emergência e de 

consolidação da sua autonomia. 

O segundo Capítulo da Parte I é dedicado ao objecto específico do estudo 

neuropsicológico realizado: o VIH/SIDA. Esta é uma doença relativamente 

recente (segunda metade do Século XX) com enorme potencial epidémico e um 

dos maiores problemas de saúde pública mundial, que pode afectar todas as 

pessoas sem distinção de raça, sexo, condição económico-social ou orientação 

sexual. Existe um número considerável de estudos sobre esta enfermidade, 

sobretudo ao nível das ciências médicas e da saúde, mas ainda está 

deficientemente estudado no domínio da Neuropsicologia. 
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Por outro lado, a evolução da medicina e da indústria farmacêutica (com 

especial destaque para a TAR) permitiu um aumento da qualidade e esperança de 

vida das pessoas infectadas com VIH/SIDA. Esta realidade torna este grupo 

“neurologicamente vulnerável” (Fuentes et. al 2008). A inexistência de estudos 

suficientes sobre o impacto neuropsicológico desta patologia constitui uma 

lacuna, que procurámos colmatar com este estudo. 

O terceiro e último Capítulo da Parte I constituem a síntese dos dois 

primeiros capítulos, procurando a realização de uma interconexão entre a 

Neuropsicologia e o VIH/SIDA. 

A Parte II da tese é dedicada ao enquadramento metodológico do estudo. 

Depois de abordar o desenho da investigação, formulámos as suas questões, 

definimos os objectivos, bem como as hipóteses. No estudo preliminar foi 

realizada a tradução pelo método de retroversão e desenvolvida uma versão final 

em consenso com os juízes, tendo em consideração as particularidades da 

adaptação à cultura portuguesa, nomeadamente no que diz respeito aos 

provérbios. Para a análise das propriedades psicométricas foi realizada uma 

Análise de Componentes Principais. Para o estudo principal identificámos e 

operacionalizámos as variáveis utilizadas. Nesta Parte descrevemos ainda a 

população e amostras, bem como os instrumentos utilizados e os procedimentos. 

A última Parte é composta por quatro capítulos e centra-se na apresentação 

dos resultados, tanto do estudo preliminar, como no estudo principal. Em relação a 

este último, fizemos uma análise individualizada dos resultados em função das 

variáveis utilizadas e que nos pareceram as mais relevantes para esta amostra 

populacional. Em às questões de investigação e hipóteses levantadas, optámos por 

fazer uma análise de clusters (capítulo 7) seguida de uma discussão dos 

resultados, enquadrados no conhecimento científico disponível. 

A conclusão, ou ainda, conclusões, procuram sintetizar os principais 

contributos da investigação realizada para o aprofundamento do conhecimento 

científico em torno da problemática abordada, representando, apenas, uma base ou 

um primeiro passo nosso para o desenvolvimento de investigações 

neuropsicológicas relacionadas com a infeção por VIH/SIDA. 
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1. Neuropsicologia: O Caminho para a Elucidação do Saber sobre o 

Cérebro 

 

 

“ Eu demorei muito tempo para aceitar a minha orientação Sexual (…). Será que isto é um 

castigo de Deus?” 

Testemunho de uma pessoa portadora de VIH durante a fase empírica desta investigação. 

 

 

1.1.A Epistemologia 

 

1.1.1. Antecedentes históricos. 

 

Encontrar a alma, compreender como funciona a mente, conhecer a 

anatomia e o funcionamento do cérebro, desde uma vertente anatómica e 

funcional até uma abordagem justificada na espiritualidade, são questões humanas 

que acompanham a história das civilizações.  

 Através da História e da Antropologia, entre outras ciências, podemos 

observar o interesse do Ser Humano sobre o funcionamento e a localização da 

atividade mental. A referência de Barcia-Salorio (2004), ao citar o livro de Jó (28: 

1-12) ilustra essa curiosidade em uma das obras mais antigas de referência sobre a 

humanidade: “Habet argentum venarum suarum principia, et auro locus et, in 

quo confiatur (…) Sapientia vero ubi invenitur?, et quis est locus inteligentiae?”.
1
 

Cheniaux e Landeira-Fernadez (2010) relatam que a falta de documentos 

escritos impede um conhecimento histórico mais preciso relativamente às crenças 

e aos pensamentos dos homens sobre o funcionamento da mente humana. 

Achados arqueológicos indicam que desde a Pré-história, mais precisamente no 

período neolítico, há cerca de doze mil anos atrás, foram encontrados crânios 

perfurados, uma técnica cirúrgica chamada de trepanação.
2
  Os motivos para tal 

intervenção cabem, supostamente, em crenças religiosas ou como hipótese de 

aliviar convulsões ou dores de cabeça. 

                                                             
1
Citação em português: “Há lugares de onde se tira a prata, lugares onde o ouro é apurado (…) Mas a sabedoria, de onde 

sai ela? Onde está o jazigo da inteligência? Jó. 28: 1-12 (Centro Bíblico Católico, 1993 version). 
2
Do grego trúpanon, “perfuração, abrir um buraco”. 
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Segundo Portellano (2005) o primeiro pressuposto desde a Idade Antiga, é 

de que a atividade mental seria exercida por forças externas, com dados sobre 

técnicas primitivas de neurocirurgia (craniotomia) que reportam à civilização 

egípcia, como forma de libertar os maus espíritos nas pessoas portadoras de 

doenças mentais.  

Na Grécia antiga os filósofos clássicos acreditavam que o coração ou o 

cérebro detinham o poder desta localização. Hipócrates (460-370 a.c.), 

considerado o “pai da Medicina”, contribuiu, a um nível histórico, para o 

desenvolvimento dos conhecimentos atuais nas neurociências. Enquanto os seus 

contemporâneos acreditavam que o coração era a sede do comando do corpo, 

Hipócrates acreditava que era o cérebro que detinha o controlo e que ocupava uma 

posição relevante para a alegria, o riso, as diversões, as tristezas, o desânimo, 

entre outros sentimentos. Também acreditava que a visão e a audição, bem como a 

sabedoria, as aprendizagens, a moral e o discernimento eram funções controladas 

pelo cérebro. Apesar de desconhecer a forma como o cérebro agia sobre o 

comportamento, Hipócrates defendia a sua relevância como centro de comando 

sobre o corpo humano. Os atos médicos utilizados na época, como a flebotomia
3
 e 

a craniotomia
4
, serviam para o restabelecimento do equilíbrio dos humores 

corporais. A teoria Humoral defendia que a saúde era a consequência do equilíbrio 

entre os quatro Humores ou líquidos corporais: bile amarela; bile negra; fleuma e 

sangue (Lambert & Kinley, 2006). 

A hipótese de que a localização e funcionamento da mente estavam 

localizados no cérebro foi assumida pelo romano Galeno (129-199 d.c.), que 

defendia que as funções mentais residiam no líquido céfalo-raquidiano, mais 

especificamente nos ventrículos cerebrais. Esta teoria, uma forma ainda 

rudimentar de um modelo localizacionista, foi sustentada durante quinze séculos.  

Galeno esteve em contacto com os gladiadores romanos feridos, mas como a 

cultura romana não permitia a necropsia humana, desenvolveu experiências em 

animais, nomeadamente em macacos de Gibraltar, cães, bois e porcos. Foi da sua 

responsabilidade a criação da teoria de que o funcionamento cerebral decorre de 

espíritos que habitam nos ventrículos cerebrais. Galeno tentou explicar, através 

deste modelo, os movimentos dos músculos e a condução das informações 

sensoriais do corpo para o cérebro. Apesar das práticas de dissecação e de 

                                                             
3 Método para drenar o sangue do corpo. 
4 Remoção de uma parte do crânio (neste caso para a drenagem e equilíbrio dos humores). 
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experiências cerebrais terem sido impulsionados quase dez séculos depois, na 

altura da Renascença, cabe a Galeno o título de “primeiro neurocientista clínico”, 

uma vez que foi médico e pesquisador cerebral (Lambert & Kinley, 2006). 

A Europa assistiu ao declínio do Império Romano devido à vivência de 

guerras, misérias e doenças. A Idade Média foi marcada pela ascensão do 

cristianismo na Europa e do estabelecimento, em paralelo, de uma nova 

organização económica, política e social baseada na agricultura e no poder do rei, 

conhecida como o Feudalismo. A conhecida “Idade das Trevas” é caracterizada 

pela crença de que as doenças mentais eram uma consequência do pecado e que os 

indivíduos acometidos por doenças dessa natureza estavam enfeitiçados ou 

possuídos pelos demónios. O pensamento de Santo Agostinho (354-430 d.c.), 

associado aos dogmas da Igreja Católica, assumia a concepção dualista da questão 

mente-corpo. Por conseguinte, a premissa da relação do cérebro com o 

comportamento humano tomaram um lugar irrelevante nessa altura da história 

(Cheniaux & Landeira-Fernadez, 2010). 

Estando a Europa subjugada com as crenças da Idade Média, o período entre 

os séculos IX e XIII, ficou conhecido como a “época de ouro” da ciência islâmica. 

Os avanços científicos nas áreas da medicina, astronomia, química, matemática e 

engenharia demonstraram semelhança com os modelos quantitativos pela 

importância dada à observação e à prática de experiências sistemáticas. O médico 

Ali al-Husain ibn Abdallah ibn Sina (930-1037) conhecido no ocidente como 

Avicena, reconheceu a importância das emoções nas doenças mentais. Na obra 

Avicena: a viagem da alma é defendido o tratamento das doenças mentais com 

modelos análogos ao que atualmente conhecemos por psicoterapia, terapia 

ocupacional, musicoterapia, banhos terapêuticos, exercícios e massagens (1998). 

Por volta do século XVI ocorreu o declínio da civilização islâmica, mas para a 

ciência moderna foi relevante o contributo dos conhecimentos dos povos árabes 

(Cheniaux & Landeira-Fernadez, 2010). 

De volta ao Ocidente e nos primórdios da Idade Moderna, foi possível 

assistir na Europa a uma nova reestruturação ao nível político, económico e social. 

Novas cidades europeias foram surgindo através das principais rotas de comércio 

que marcaram o declínio do sistema feudal. O início das formações das cidades 

promoveu a criação de instituições de abrigo também chamadas de hospitais 

gerais. Essas instituições acolhiam os mendigos, pessoas inválidas, idosos e 

doentes. Nessa altura, ainda prevalecia o pensamento de Hipócrates e de Galeno 
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sobre os Humores corporais. As sangrias, ventosas e purgações ainda eram os 

tratamentos dominantes (Cheniaux & Landeira-Fernadez, 2010). 

Andreas Vesalius (1511-1564) lançou a teoria de que a atividade mental se 

localizava no tecido nervoso do cérebro. Esta perspetiva, elaborada a partir de 

dissecações de vários cérebros, levou Vesalius a constatar a semelhança entre o 

tamanho dos ventrículos cerebrais nos mamíferos e na espécie humana. Essa 

teoria durou quase cem anos para ser aceite (Portellano, 2005).  

Barcia-Salorio (2004) evidencia o contributo de autores espanhóis, 

nomeadamente, Gómez Pereira, que defendeu anteriormente um pensamento 

semelhante ao desenvolvido por Descartes. O autor elucida que René Descartes, 

com a sua famosa frase: “Penso, logo existo”, se inspirou em Gómes Pereira e na 

sua obra (1554), intitulada Antoniana Margarita (1554), “Nosco me aliquid 

noscere et quidquid noscet est, ergo sum“
5
.(2000).  

O filósofo René Descartes (1596-1650) optou pela lógica para esclarecer o 

funcionamento do cérebro humano. Como Galeno, reforçou a teoria dos espíritos 

animais, mas acrescentou que a glândula pineal era a fonte de produção desses 

espíritos. Desta forma, a glândula Pineal libertava os espíritos animais nas 

válvulas ventriculares e, por sua vez, estes seguiam através dos nervos para os 

músculos. A teoria de Descartes, conhecida como interacionismo ou dualismo 

cartesiano, posicionava o problema mente-corpo. Com o seu pensamento 

cartesiano, tentou explicar os reflexos automáticos e como a mente imaterial 

conseguia interagir com a substância material do corpo ou do cérebro (Lambert & 

Kinley, 2006). 

Numa posição divergente de René Descartes, Thomas Willis (1621-1675) 

destacou a importância do tecido cerebral e relacionou a formação dos conceitos e 

dos movimentos pelo cérebro, associando a imaginação como uma competência 

do corpo caloso. (Fuentes, Malloy-Dinis, Camargo & Cosenza 2008). 

Em 1789 a Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea. Os 

valores com o lema de “liberdade, igualdade e fraternidade” promoveram uma 

nova realidade na forma de tratar o ser humano. Philipe Pinel (1745-1826), 

enquanto diretor do hospital La Salpêtrière, defendeu a importância de 

diagnosticar as doenças mentais, conhecer detalhadamente a história clínica e os 

sintomas dos seus pacientes. Ficou conhecido pelo método denominado de 

                                                             
5N. T. Nota para a tradução em espanhol:“Conozco que conozco algo, todo el que conoce existe, luego existo” Conheço 

que conheço algo, tudo o que se conhece existe, logo existo. 
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“Tratamento moral” onde predominava uma observação sobre os aspetos 

saudáveis do paciente, técnicas de autocontrolo e de hábitos de sociabilização 

(Cheniaux & Landeira-Fernadez, 2010). 

O século XIX é “inaugurado” com Franz Josef Gall (1758-1828) cuja 

abordagem consistia na frenologia considerada a origem remota da 

Neuropsicologia. O cérebro foi dividido de acordo com as localizações das 

funções mentais e com qualidades específicas. O contributo de Gall (embora 

posteriormente considerado equivocado) promoveu a perspetiva localizacionista, 

onde as funções cognitivas são produzidas no córtex cerebral (Habib, 2000).  

O pensamento localizacionista predominou durante muitos séculos, 

reportado desde Galeno. Portellano (2005) esclarece que a frenologia nasceu em 

paralelo com o movimento antilocalizacionista ou tendência holística, defendida 

pelo anatomista Pierre Flourens (1794-1867). De acordo com as observações 

realizadas por Flourens nos cérebros dos animais, as áreas lesionadas dos cérebros 

dos mamíferos ocasionavam o prejuízo de muitas funções cognitivas. O estudo de 

Flourens nos cérebros dos animais, apesar da metodologia credível, foi 

considerado equivocado pela generalização com o cérebro humano (2000). 

Os trabalhos de Paul Broca (1824-1880) e Carl Wernicke (1848-1904) 

vieram reforçar o pensamento localizacionista e inaugurar os conhecimentos sobre 

a dominância hemisférica cerebral. Devido à relevância de seus estudos para a 

Neuropsicologia da linguagem, a zona do lóbulo frontal responsável pela 

linguagem expressiva recebe o nome de área de Broca, enquanto a área de 

Wernicke passa a corresponder à zona posterior do lóbulo temporal esquerdo e é 

responsável pela linguagem compreensiva. As lesões nestas áreas que afetam a 

linguagem também são conhecidas, de acordo com algumas classificações, com a 

terminologia de Afasia de Broca e Afasia de Wernicke, respetivamente 

(Portellano, 2005). 

Friedrich Goltz (1834-1902) defendia que o cérebro funcionava de uma 

forma global, divergindo da tendência localizacionista. A sua teoria foi 

fundamentada nas experiências de extirpações de cérebros de cães e na 

observação de prejuízos cognitivos proporcionais ao tamanho da lesão 

(Portellano, 2005). 

John Hughlings-Jackson (1835-1911), contrariando a tendência 

localizacionista dividiu o sistema nervoso em três níveis hierárquicos de 

complexidade crescente. O nível inferior, localizado na medula espinhal e no 
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troco cerebral; o segundo nível (médio) com características sensoriais e motoras, 

localizado nos gânglios basais e no córtex motor; o último nível (superior) 

responsável pelos movimentos voluntários e localizado nos lobos frontais. 

Hughlings-Jackson também contribuiu com os estudos sobre as assimetrias 

hemisféricas, quando afirmou que o hemisfério esquerdo controlava as atividades 

voluntárias e que o hemisfério direito as atividades automáticas (Portellano, 

2005). 

Karl Lashley (1890-1958) defendeu dois princípios teóricos, nomeadamente 

a teoria de Ação de Massa, que indicava que as lesões causadoras de mais défices 

comportamentais estavam relacionadas com a quantidade de tecido nervoso 

lesionado e não com a localização; a teoria da Equipotencialidade referia que 

qualquer área do córtex cerebral poderia assumir o controlo de um 

comportamento. Lashley tentou investigar a localização de algumas funções 

cognitivas, como a memória, em determinadas regiões circunscritas (Portellano, 

2005; Fuentes et al., 2008). 

Na tabela 1 apresentamos um resumo das principais ideias que emergiram 

e/ou predominaram em cada fase da História relativamente à compreensão do 

Humano no que concerne ao funcionamento do cérebro e às funções cognitivas. 
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Tabela 1  

Resumo das Principais Ideias Relativamente ao Cérebro e às Funções Cognitivas, por Período 

Histórico 

Pré-

História 
Idade Antiga 

Idade 

Média 
Idade Moderna 

Idade 

Contemporânea 

Escavações 

arqueológicas 

revelaram a 

existência de 

crânios 

trepanados 

desde o período 

neolítico.  

As hipóteses 

sugerem 

tentativas de 

curas religiosas 

ou tratamento 

para convulsões 

e dores de 

cabeça. 

Grandes 

civilizações como 

o Egito, a 

Mesopotâmia, a 

China e a Índia 

interpretavam o 

que desconheciam 

como forças 

divinas (deuses ou 

demónios). 

Surgem nesta 

altura as primeiras 

teses racionais 

com os filósofos 

da Grécia Antiga, 

onde o cérebro é 

protagonista de 

toda a atividade 

mental. 

As ideias de 

Santo. 

Agostinho 

associadas aos 

dogmas 

católicos 

promoveram a 

concepção 

dualista mente-

corpo. A Europa 

vivenciava a 

Inquisição. Os 

povos árabes 

islâmicos 

promoveram 

avanços ao nível 

científico. Com 

o declínio desta 

civilização, os 

conhecimentos 

foram 

aproveitados 

pela Europa, 

dando grande 

promoção à 

ciência 

moderna. 

O pensamento 

racional da Grécia 

antiga volta a ser 

destacado, 

juntamente com o 

desenvolvimento do 

método científico. 

Descartes defendeu 

que a mente, por ser 

de natureza 

imaterial não 

poderia ser estudada 

pela ciência. Início 

do debate entre os 

holísticos e 

localizacionistas 

que ganhou 

credibilidade com 

os trabalhos de 

Broca e Wernick. 

Os avanços 

tecnológicos 

permitiram o 

desenvolvimento das 

técnicas de 

neuroimagem que 

confirmaram alguns 

conhecimentos e 

ajudaram a 

compreender melhor a 

correlação entre as 

funções cognitivas e o 

funcionamento 

cerebral. O conceito 

de localizacionismo 

perdeu relevância 

com os estudos de 

Aleksander Luria. 

Atualmente, apesar do 

modelo de Luria ainda 

ser aceite, algumas 

modificações 

precisam ser 

ponderadas, como a 

assimetria da função 

cerebral. 

 

Somente no séc. XX as teorias começaram a suportar um modelo de 

conhecimentos em Neuropsicologia, como os que se verificam na atualidade. 

Fuentes et al. (2008) referem nomes e contributos como o de Walter Hess (1881-

1973), que na década de 40 sugeriu que quanto mais complexa é uma atividade 

cognitiva, mais estruturas de uma organização cerebral estão envolvidas no 

processo. Os estudos de James Papez (1937) e Paul MacLean (1913) promoveram 

o conceito de “sistema límbico” para o processamento das funções emocionais; 

William Scoville (1957) publicou o famoso caso do Sr. “H.M.” e lança a proposta 
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de que processos cognitivos como a memória e a aprendizagem, estão associados 

a centros nervosos específicos e às suas conexões.  

As abordagens localizacionistas e holísticas sobre as atividades cognitivas 

foram ultrapassadas somente com a introdução do conceito de “função”. O 

principal contributo para esta corrente de pensamento é de Alexander 

Romanovich Luria (1965). 

É indiscutível a relevância da perspetiva de Luria para o aprofundamento da 

Neuropsicologia e a sua contribuição, ainda é considerado atual, para os que se 

dedicam à investigação e à prática clínica nesta área. O contributo de Luria será 

ressaltado numa parte específica deste trabalho, pelas razões já mencionadas e, 

ainda, porque a base conceptual e prática da Bateria Luria-Diagnóstico 

Neuropsicológico de Adultos (Manga & Ramos 2007), doravante denominada de 

Luria-DNA, é o instrumento principal utilizado para a concretização empírica 

desta investigação. 

A descrição pormenorizada da Luria-DNA (Manga & Ramos 2007), 

encontra-se desenvolvida nos Estudos Metodológicos, mais especificamente, na 

apresentação dos Instrumentos. O modelo na versão final, traduzida para a língua 

portuguesa, poderá ser visualizado no anexo C. 

Esclarecida a relevância para este trabalho do autor acima mencionado, 

iremos seguidamente desenvolver um breve relato do contexto histórico-cultural 

em que Luria esteve inserido, bem como os seus principais contributos para a área 

da Neuropsicologia. 

 

  

1.1.2. O contributo de Alexander Romanovich Luria 

 

O contexto histórico-cultural foi determinante para o desenvolvimento do 

trabalho de Luria (1902-1977). Após a revolução russa de 1917, a educação 

passou a ser uma prioridade para o novo regime bolchevique. Esse contexto 

sociocultural possibilitou a Luria completar a sua escolaridade durante um tempo 

que não seria possível sob o regime do Czar (Horton, 1987). No ano da revolução, 

faltavam ainda dois anos para Luria completar a escola secundária. Com a 
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mudança do regime, foi possível ingressar, com 17 anos, no curso de Ciências 

Sociais na Universidade de Kazan (Kohl de Oliveira & Rego, 2010). 

O pai de Luria era médico e professor na Universidade de Kazan. Luria, 

após concluir os estudos em Ciências Sociais, com 19 anos, inicia o curso de 

medicina, o qual finaliza apenas em 1937.  

Luria teve uma educação enriquecida pelo círculo de amizades do seu pai, 

tendo fluência oral e escrita da língua alemã e convivendo com a elite da cultura 

científica e intelectual da época (Horton, 1987; Kohl de Oliveira & Rego, 2010). 

Em Moscovo, Luria iniciou a sua atividade de pesquisa científica no órgão 

nacional de saúde. Foi nessa altura que conheceu Lev Vygotsky
6
 que marcou, de 

forma determinante, o desenvolvimento dos seus trabalhos (Kohl de Oliveira & 

Rego, 2010). Quando era referido como o “pai da Neuropsicologia”, Luria 

respondia, segundo Akhutina (2002), com manifesta humildade e discrição, que 

esse título pertencia a Vygotsky. 

Segundo Manga e Ramos (1991), os trabalhos desenvolvidos por Luria ao 

longo de 40 anos definem um modelo psicofisiológico centrado nas relações 

cérebro-comportamento, com preponderância das atividades mentais complexas. 

Luria (1992), em parceria com Vygostky (1991) aprofunda a compreensão do 

funcionamento da mente através de uma perspetiva histórico-cultural.  

Khazanov e Shafarman (2005) justificam que nesta abordagem há uma 

mudança da perspetiva do cérebro, restringindo-a ao nível anatómico. Luria inova 

os conhecimentos da altura com um pensamento voltado para os sistemas 

funcionais, numa posição antilocalizacionista do cérebro. Na visão histórico-

cultural, as funções superiores não estão estabelecidas de uma forma “inata”, mas 

são o resultado de um processo dinâmico, ou seja, são adquiridas e desenvolvidas 

de acordo com os estímulos externos. De uma forma sucinta, as aprendizagens 

promovem o desenvolvimento dos processos neuropsicológicos, que por sua vez 

estão diretamente relacionados com a educação e a cultura em que a pessoa está 

inserida. 

Para Luria, o comportamento humano é o resultado de um número 

diversificado de componentes básicas, localizadas em áreas distintas e separadas 

no cérebro, que funcionam de uma forma integrada. Uma ação (práxia
7
) simples 

                                                             
6 Devido ao limite estrutural deste trabalho, foi decidido apenas citar o contributo de Vygotsky para a neuropsicologia.  
7 Definição de práxia:“ Movimento intencional, organizado, tendo em vista a obtenção de um fim ou de um resultado 

determinado” (Fonseca, 2005). 
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de tomar um café, por exemplo, abrange diferentes componentes para iniciar a 

atividade: a percepção do campo visual, a identificação do objeto, o movimento 

de direcionar a mão para a chávena e todo o procedimento que envolve esta ação. 

Luria concluiu que uma determinada lesão numa área do cérebro pode afetar uma 

ou mais das componentes que promovem a ação, mas não ocasiona o prejuízo de 

todas (Schmidt, 2012). 

Para se compreender a abordagem de Luria, é fundamental perceber o nível 

de interação entre os três sistemas funcionais cerebrais que promovem o 

comportamento humano. Horton (1987) refere que os padrões de interação de 

áreas específicas do cérebro usadas para realizar um comportamento são 

denominados por Luria como um sistema funcional. Luria defendia que a 

utilização do termo “sistema funcional” é mais adequado e diferenciado do 

conceito de função. As atividades psíquicas complexas são também parte de uma 

organização sistémica, ou seja, uma estrutura complexa composta por vários 

encadeamentos, ou partes, que atuam em conjunto. Podem estar em diferentes 

níveis neurais e tem características plásticas (o resultado de uma ação pode ser 

assumido por outras componentes do sistema) (Manga & Ramos, 1991). 

As três unidades ou sistemas funcionais interagem de uma forma complexa 

e plástica, sujeitas a reorganização e aos estímulos ambientais. A primeira unidade 

ou sistema de ativação regula o tono cortical e os estados mentais de vigília e 

alerta. É fundamental para a organização da atividade mental, e é composta por 

estruturas do tronco cerebral, diencéfalo e do sistema límbico. Os núcleos da 

Formação Reticular ascendentes e descendentes têm um papel importante, pelas 

suas conexões com o córtex frontal (Fuentes et al., 2008; Manga & Ramos, 1991; 

Portellano, 2005;). 

A segunda unidade ou sistema de input recebe, processa, analisa e armazena 

as informações sensoriais do meio interno e externo. Esta unidade ocupa as 

regiões do córtex cerebral, o lobo occipital (zonas visuais), o lobo temporal (zonas 

auditivas) e lobo parietal (zonas somatoestésicas). Cada lobo conta com áreas 

primárias receptivas, áreas secundárias codificadoras e áreas terciárias de 

integração (Fuentes et al., 2008; Manga & Ramos, 1991; Portellano, 2005;). 

Manga e Ramos (1991) esclarecem que a segunda unidade funciona de uma 

forma hierárquica, estando dividida em três áreas de especificidade, desde as 

células da primeira área, passando pela segunda área (gnósica) até à terceira área, 

de carácter sistémico. Na interação das zonas parieto-temporo-occipital, o nível de 
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desenvolvimento do Ser Humano pode ser quase considerado como uma quarta 

área, tendo em conta a zona parietal inferior. 

A lei da estrutura hierárquica dos sistemas funcionais justifica, segundo o 

que foi tratado por Vygotsky (1939), as diferenças entre lesões cerebrais num 

cérebro infantil e no de um adulto. Na criança, o amadurecimento das áreas 

primárias permite o amadurecimento das áreas secundárias e terciárias, 

respetivamente. Por outro lado, na fase adulta, as áreas já amadurecidas permitem 

um funcionamento onde as áreas terciárias dirigem as áreas secundárias. Desta 

forma compreende-se que uma lesão do segundo sistema nas áreas primárias 

durante a infância, e nas áreas terciárias na fase adulta, assumam diferenças 

significativas ao nível dos danos cognitivos (Manga & Ramos, 1991). 

A terceira unidade ou sistema de programação e controlo da atividade, 

programa, executa, monitoriza, regula e verifica a atividade mental e do 

comportamento. É responsável pela intencionalidade, deliberação, iniciativa, 

controlo da atenção e controlo das formas complexas de comportamento e está 

constituída nas zonas anteriores do cérebro (Fuentes et al., 2008; Manga & 

Ramos, 1991; Portellano, 2005;).  

A lei de estrutura hierárquica, à semelhança do que acontece no segundo 

sistema, também atua nesta terceira unidade. Desta forma, a área primária é uma 

área executiva do córtex cerebral. As áreas secundárias e terciárias programam, 

regulam e controlam a atividade e seguem uma direção descendente. As zonas 

pré-motoras são da área secundária e as zonas pré-frontais da área terciária. O 

terceiro sistema funciona com relações bilaterais com as zonas posteriores e com a 

formação reticular (Manga & Ramos, 1991). 

Os avanços da tecnologia e do desenvolvimento dos recursos de 

neuroimagem vieram comprovar os conhecimentos e enriquecer as correlações 

entre as funções cognitivas e o funcionamento cerebral. Khazanov e Shafarman 

(2005) atribuem o adjetivo “genial” a Luria pelos seus contributos e, 

principalmente, por terem sido desenvolvidos sem os suportes tecnológicos que 

hoje estão disponíveis. 

Glozman (2012) comenta que a Neuropsicologia enriqueceu com três 

tendências influenciadas por Luria: a investigação e prática clínica, abrangendo 

novos conhecimentos relacionados com diversos grupos de pacientes; a 

combinação de abordagens qualitativas e quantitativas e, por último, a tendência 

de considerar a pessoa dentro de seu contexto social. Glozman (2012) refere que a 



 

40 
 

história da Neuropsicologia russa ficou durante muito tempo inacessível aos 

neuropsicólogos ocidentais. As traduções dos trabalhos de Luria para o inglês e 

outras línguas enriqueceram os estudos em Neuropsicologia, nos quais é possível 

constatar referências frequentes a Luria. 

 

1.1.3. A autonomia da Neuropsicologia como especialidade. 

 

A Neuropsicologia, como refere Ardila (2010), é uma área de atuação 

profissional considerada nova ou emergente em qualquer continente ou país. 

O termo Neuropsicologia parece ter sido utilizado, pela primeira vez, pelo 

médico William Osler, em 1913. Somente em 1949, com a publicação de Donald 

Hebb de “The organization of Behaviour: A Neuropsychological Theory”, a 

Neuropsicologia começou a ser referida segundo a sua definição, conteúdo e 

objetivos. Nos finais dos anos 50 do século passado, esta terminologia começou a 

ser utilizada de forma rotineira nas áreas das neurociências (Kristensen, Almeida, 

Sinos & Gomes,  2001).  

Em 1963, surgiu a primeira publicação científica que referia a 

Neuropsicologia como uma área da neurologia, apresentando interesse para vários 

profissionais, tais como neurologistas, psiquiatras, psicólogos e neurofisiologistas. 

O reconhecimento desta área promoveu o seu desenvolvimento científico a partir 

dos anos sessenta, com o contributo científico dos profissionais já referidos e com 

uma grande relevância nos conceitos localizacionistas e anti-localizacionistas 

sobre o funcionamento da atividade mental, como desenvolve Portellano (2005). 

  Em 1967, aconteceu o primeiro encontro científico da International 

Neuropsychological Society (INS) em colaboração com American Psychological 

Association (APA), cujo objectivo era o de aprofundar o conhecimento clínico 

relativamente à interação entre a doença do cérebro e o comportamento. Este 

domínio do saber desencadeou em simultâneo o interesse por investigadores da 

latino-americanos e progressivamente sedimentou-se na Europa. 
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1.1.4. A definição de Neuropsicologia. 

 

 A definição de Neuropsicologia encontrada nas mais diversas fontes 

consultadas (Damasio, 1996; Luria, 1981; Robinson, 1997) envolve, de uma 

forma consensual, o conhecimento articulado sobre o cérebro, as funções 

cognitivas e o comportamento humano. Tradicionalmente estes estudos foram 

iniciados com pessoas portadoras de lesão cerebral, cujo funcionamento 

apresentava repercussões diretas numa ou mais áreas cognitivas, com um prejuízo 

isolado ou acumulado ao nível do estado geral de consciência, habilidades práxis, 

atenção, linguagem, cálculo, área somato-sensorial, habilidades visuo-espacial, 

memória e funções executivas.  

A definição, na realidade atual, não deve centrar-se apenas na patologia, 

mas sim considerar também a pessoa no seu funcionamento geral, inclusive 

atentando ao seu estado de funcionamento normal. A este propósito, destacamos a 

seguinte referência de Fuentes et al. (2008, p. 15): 

A Neuropsicologia é um campo do conhecimento interessado em 

estabelecer as relações existentes entre e o funcionamento do sistema nervoso 

central (SNC), por um lado, e as funções cognitivas e o comportamento, por outro, 

tanto nas condições normais quanto nas patológicas. Ela tem natureza 

multidisciplinar, apoiando-se em fundamentos das neurociências e da psicologia, e 

visa ao tratamento dos distúrbios cognitivos e comportamentais decorrentes de 

alterações no funcionamento do SNC 
8
.  

Verifica-se que a definição de Neuropsicologia encontra ou confirma uma 

tendência geral quanto ao nível de conhecimento e interpretação do 

funcionamento das estruturas cerebrais e da sua relação direta com o 

comportamento e o funcionamento humano. É legítimo acrescentar, por outro 

lado, que o consenso termina quando se procura uma definição quanto à área 

científica a que pertence diretamente a Neuropsicologia. Tendo sido inicialmente 

construída a partir dos conhecimentos e práticas da medicina, emergindo como 

especialização da psicologia, estabelecida como ciência, quando se pretende 

encontrar o enquadramento desta área, é habitual surgirem opiniões contrárias, 

entre os autores. As definições englobam desde a neurologia, as neurociências, a 

                                                             
8 Por se tratar de uma citação direta dos autores, obedecemos a citação e esclarecemos: Sistema Nervoso Central, doravante referido como SNC. 
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psicologia e ainda a Neuropsicologia cognitiva, que se afasta do modelo médico, 

como será exposto a seguir. 

Manga e Ramos (1991) referem que a Neuropsicologia é composta por duas 

dimensões: a dimensão básica ou de investigação, e a dimensão de ciência 

aplicada ou da intervenção clínica. Afirmam que, enquanto outros autores indicam 

que a Neuropsicologia é um ramo da Neurologia ou das Neurociências, eles 

opinam que a Neuropsicologia é uma vertente da Psicologia.  

Portellano (2005), relata as tendências das abordagens históricas da 

Neuropsicologia sugerindo, de acordo com a forma de atuação, as seguintes 

terminologias:  

- Neuropsicologia de Orientação Neurológica, que perdurou durante a 

primeira metade de séc. XX, e cujo interesse principal era o funcionamento 

cerebral e a localização da lesão;  

- Neuropsicologia de Orientação Psicológica, que se desenvolveu a partir 

dos finais dos anos 60 do século passado, numa visão mais holística, procurando a 

análise e a compreensão das provas psicológicas relacionadas com as funções 

cognitivas;  

- Neuropsicologia Dinâmica, que surge tendencialmente a partir dos anos 80 

do séc. passado, influenciada por Alexandre Luria (1973), com maior ênfase na 

interação dinâmica entre o cérebro e a conduta, relacionando os processos 

psicológicos com os sistemas cerebrais e voltando o olhar sobre os processos 

cognitivos e a lesão cerebral; 

- Neuropsicologia Cognitiva, numa vertente mais diferenciada do modelo 

médico, buscando compreender como é feito o processamento cerebral diante das 

informações e a relação entre as estruturas e funções cerebrais. 

 

 

1.1.5. A regulamentação da Neuropsicologia.  

 

Hess e Hart (1990) defendem que a Neuropsicologia é uma especialidade e, 

nesta perspectiva, exige estudos e formação adequada. O conhecimento da 

especialidade é demasiado abrangente e profundo, portanto, deve ser contrariada a 

tendência de formações e workshops superficiais (Bornstein, 1988; Costa, 

Matarazzo & Bornstein,1986, citados por Hess & Hart,1990). A atividade em 
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Neuropsicologia, devido à complexidade das várias áreas do saber, requer estudos 

intensivos e acompanhamento supervisionado nas aprendizagens práticas.  

Exatamente por ser uma área nova, existe a tentação de surgirem várias 

ofertas de cursos e de formação que, consequentemente, muitas vezes apresentam 

programas desajustados. Hess e Hart (1990) afirmam a necessidade de existirem 

critérios precisos na orientação para as formações, tendo em consideração as 

habilitações e modelos de avaliação pelos pares. É através de princípios de rigor 

que se considera uma atuação profissional credível. 

Esta orientação veio a ganhar corpo com a criação da divisão 40 da 

Associação Psicológica Americana (APA), e como tal, considerámos pertinente 

apresentar as diretivas que a caracterizam. 

 

 

1.1.5.1. American Psychological Association, Division 40. 

 

Em 1966, um grupo de psicólogos que fazia parte do comité nacional da 

APA, interessados na área da Neuropsicologia, forma a International 

Neuropsychological Society (INS). Na altura, a Europa já oferecia contributos 

avançados que permitiram o reconhecimento da Neuropsicologia. Em 1980, a INS 

assume um carácter internacional e conta com uma aderência multidisciplinar.  

Essa complexidade requereu a criação de uma divisão de Neuropsicologia, a 

APA task-force 40, para tratar de questões profissionais e éticas relacionadas com 

esta área do conhecimento. Desde então, foram nascendo periódicos e comités 

como o The Clinical Neuropsychologist, o American Board of Clinical 

Neuropsychology (ABCN), o American Board of Professional Psychology 

(ABPP) e The National Academy of Neuropsychology (NAN) (Meier, 1992).  

Alguns destes órgãos estão centrados mais especificamente na vertente 

teórico-científica, enquanto a NAN se concentra mais em questões da prática 

clínica. Os esforços dos trabalhos dos comités e dos periódicos, parece ter em 

comum a preocupação com a formação avançada e a habilitação de competências 

profissionais, bem como o rigor na atividade científica e nas condutas éticas. 

Neste sentido, é de sublinhar o importante papel da APA task-force division 40, 

no sentido de orientar o desenvolvimento e a consolidação da especialização de 

Neuropsicologia. 
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1.1.5.2. Federação Europeia de Sociedades da Neuropsicologia.  

 

As reuniões que ocorreram em Modena, Itália, em 2004, e em Toulouse, 

França, em 2006, promoveram a oficialização da Federation of the European 

Societies of Neuropsychology (ENS) em Edimburgo, Reino Unido, em 2008. A 

adesão às sociedades de Neuropsicologia de cada Estado-membro é condição 

necessária para a integração na ENS. Esta organização surge com a necessidade 

de lutar, como é referido no seu site, contra o “provincianismo” na área da  

Neuropsicologia. Existem diversas sociedades e, em alguns casos, mais do que 

uma, em alguns países.  

A ENS é um órgão europeu que tem por objetivos incentivar a investigação, 

a formação, e a posição diante dos órgãos políticos e burocráticos. As 15 

sociedades internacionais que fazem parte da ENS são: British 

Neuropsychological Society (BNS); Danish Neuropsychological Society; 

Gesellschaft für NeuroPsychologie Österreich - GNPÖ (Austrian Society for 

Neuropsychology); Gesellschaft für Neuropsychologie, GNP (German 

Neuropsychological Society); Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie - 

NVN (Dutch Neuropsychological Society); Neuropsychology Special Interest 

Group of the Psychological Society of Ireland; Norwegian Neuropsychological 

Society; Secção de Neurologia do Comportamento da Sociedade Portuguesa de 

Neurologia (Behavioral Neurology Section of the Portuguese Society of 

Neurology); Societa’ Italiana di Neuropsicologia - SINP (Italian Society of 

Neuropsychology);  Société de Neuropsychologie de Langue Française;  Spanish 

Federation of Neuropsychological Societies; Suomen Neuropsykologinen Yhdistys 

(Finnish Neuropsychological Society); Swedish Neuropsychological Society; 

Swiss Society of Neuropsychologists;  Vlaamse Vereniging voor 

Neuropsychologie (VVNP) - Flemish Society for Neuropsychology. 

A grande maioria dos países da Europa tem aderido à formação de uma 

sociedade que integra a ESN. 

Através da parceria com as associações apresentadas e com outros órgãos 

científicos e clínicos relevantes, a ENS pretende estimular os avanços da 

Neuropsicologia na Europa e desenvolver programas europeus relacionados com a 

clínica e pesquisa experimental, que tenha algumas orientações gerais em comum. 

Outro interesse da ENS prende-se com o ensino pré e pós-graduado e a 
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representação dos interesses da Neuropsicologia diante dos órgãos políticos, no 

que concerne à sua importância no âmbito da saúde pública. 

 

 

1.1.5.3. A Neuropsicologia em Portugal. 

 

É relevante o contributo para a área das neurociências de nomes portugueses 

como Egas Moniz (1874-1955) (Pina & Correia, 2012) e António Damásio 

(2000), que resplandecem no cenário científico internacional. Já em 1945, Egas 

Moniz recebeu o Prémio de Oslo pela descoberta da angiografia cerebral, 

realizada em 1927 e, posteriormente, foi agraciado com o Prémio Nobel de 

Medicina e Fisiologia, em 1949, pela prática da lobotomia pré-frontal 

concretizada em 1935. 

António Damásio é um investigador da actualidade. Licenciou-se e 

doutorou-se em medicina na Universidade de Medicina de Lisboa. Foi 

investigador no Centro de Investigação da Afasia em Boston e, atualmente, faz 

parte do Departamento de Neurologia da Universidade de Lowa. Como 

investigador, reconhecido ao nível nacional e internacional, tem-se evidenciado na 

área das neurociências, nomeadamente estudando as áreas do cérebro que são 

responsáveis pelas decisões e pela conduta humana.   

Segundo García (2009) a American Psychological Association (APA) tem 

dado um importante contributo para reconhecimento da especialidade de 

Neuropsicologia Clínica no sentido do desenvolvimento da regulamentação desta 

área de intervenção. Contudo, o autor supra citado chama a tenção para a 

necessidade de não se dever descurar as diferenças culturais, sociais e políticas 

que fazem parte da especificidade de cada país.   

Salienta-se que em Portugal, o reconhecimento para a habilitação da prática 

clínica em Neuropsicologia, segundo o site da Ordem dos Psicólogos Portugueses 

(OPP), é considerada uma especialidade avançada da Psicologia Clínica e Saúde. 

Desta forma, é legítima a prática da Neuropsicologia desde que o profissional 

cumpra com os critérios gerais para a profissão de Psicólogo estabelecidos pela 

referida Ordem. Contudo, em conformidade também com alguns outros países da 

Europa e do Mundo, não são ainda estabelecidas normas reguladoras que 

garantam a competência de formação, perfil profissional e prática clínica na 

especialidade de Neuropsicologia.  
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Assim, na atualidade portuguesa, associações, sociedades e institutos de 

Neuropsicologia contam com uma idade recente de formação. A produção de 

conhecimentos está a ser desenvolvida nas universidades nacionais e, em grande 

maioria, com vinculação no exterior, verificando-se uma relevância ao nível das 

universidades espanholas. 

De acordo com a pesquisa realizada no site da principal empresa em 

Portugal que comercializa os instrumentos de avaliação na área da Psicologia, os 

testes e baterias de avaliação em Neuropsicologia estão disponíveis em versão 

espanhola, com exceção da Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Coimbra 

(BANC), destinada a crianças e adolescentes entre os cinco e quinze anos. O facto 

de não ahver instrumentos aferidos à população portuguesa torna a avaliação 

pouco rigorosa pois potencia o enviesamento dos resultados. 

A recente homologação e criação da OPP, provavelmente, facilitará a 

criação de normas e critérios de formação, acreditação e prática profissional em 

Neuropsicologia. 

 

1.2. A Avaliação Neuropsicológica 

 

A avaliação neuropsicológica constitui uma prática clínica complexa, que 

merece destaque, na medida em que a presente investigação contempla uma parte 

empírica operacionalizada sob a forma de uma avaliação desse tipo. Assim, 

debruçar-nos-emos brevemente sobre o conceito e os objetivos da avaliação 

neuropsicológica. 

 

 

1.2.1. O conceito. 

 

Segundo Pais-Ribeiro, “a avaliação psicológica constitui uma matriz base de 

identidade para os psicólogos” (2010, p. 63). Efetivamente, todo o processo de 

avaliação psicológica deve ter princípio fundamental a obtenção de informação 

que seja pertinente e útil para ajudar a compreender e/ ou intervir em determinada 

situação. Isto é, não faz sentido avaliar por mera curiosidade do técnico. 

No que concerne à avaliação neuropsicológica, Portellano (2007) refere que 

o conceito de avaliação neuropsicológica tem sofrido desenvolvimentos de acordo 
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com a evolução da concepção da lesão cerebral. Desta forma, enquanto 

predominava o pensamento do prejuízo geral do cérebro de acordo com a lesão 

ocorrida (até à década de 50 do século passado), bastava uma prova para se chegar 

ao diagnóstico. Segundo este autor, o teste gestáltico visuo-motor de Lauretta 

Bender (1995) surgiu em função deste paradigma, e tem sido um dos mais 

utilizados na Avaliação Neuropsicológica. 

García (2009) refere que a Avaliação Neuropsicológica deve englobar todas 

as manifestações psicológicas das alterações cerebrais, devendo contemplar ainda 

as funções cognitivas, o estado emocional, os traços da personalidade, os aspetos 

comportamentais e as características sociais. O autor acrescenta que os resultados 

da avaliação dependem da extensão e intensidade da lesão cerebral, sendo o 

procedimento utilizado o mais usual e importante na clínica Neuropsicológica. 

Destacamos a consideração do mesmo autor em mencionar a diferença entre 

Avaliação Neuropsicológica e a aplicação de testes e baterias neuropsicológicas. 

A utilização destas enquadra-se, mais num procedimento para ajudar a 

compreensão do estado de saúde da pessoa. Uma das funções da aplicação de 

testes é a “capacidade de, a partir do resultado, se poder inferir que o avaliando, a 

prazo, provavelmente, terá um dado ajustamento. Tal capacidade diagnóstica 

implica que a avaliação tenha validade preditiva” (Pais-Ribeiro, 2010, p. 64).  

 

 

1.2.2. Os objetivos da avaliação. 

 

Através da avaliação neuropsicológica pretende-se obter informaçãoo 

relativamente às funções cognitivas e à atividade de coordenaçãoo psico-motora. 

Para tal, é fundamental que seja aplicada por técnicos especializados que 

dominam com rigor o tipo de instrumentos. É de sublinhar que todo o material 

deve estar padronizado e validado para a população de uma dada cultura. 

Segundo Lezak et al (2004), a avaliação neuropsicológica tem por objetivos 

o diagnóstico, a planificação da assistência e do plano de intervenção, a 

verificação da eficácia da intervenção e o desenvolvimento de projetos de 

investigação e avaliação em contexto forense. 

Na opinião de Perea e Ardilla (2005), a avaliação neuropsicológica pode 

contemplar apenas um ou vários objetivos, tais como: estabelecer o nível de 

funcionamento cognitivo do paciente; observar os sinais e sintomas e relacionar 
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com síndromas subjacentes; estabelecer o diagnóstico diferencial; informar sobre 

possível patologia associada à alteração cognitiva; planear a intervenção. Outras 

razões podem justificar a necessidade de uma avaliação neuropsicológica, i.e. 

certificar a capacidade laboral da pessoa, a eficácia e evolução do plano de 

intervenção, ou ainda, fins académicos e/ou de investigação.  

Vanderploeg (2000) determina, ainda dentro dos objetivos, a importância de 

adaptações de acordo com necessidades educativas ou de regresso ao trabalho; a 

decisão de continuação de intervenção ou de alta terapêutica; o estabelecimento 

do nível de incapacidade e de compensações nas peritagens judiciais. 

Heaps, Valcour, Chalermchai et al. (2012) desenvolveram um estudo, no 

âmbito do HIV, com uma população tailandesa. Utilizaram uma bateria de 

avaliação (WHO/NIMH/UCLA) especificamente desenhada para ajuizar o défice 

cognitivo provocada pela infecção causada pelo vírus. Estes autores também 

reafirmam a importância da avaliação neuropsicológica no sentido de 

compreender com mais acuidade o estado de funcionamento cognitivo nas pessoas 

portadoras de VIH. 
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2. O Vírus da Imunodeficiência Humana - VIH e o Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida – SIDA 

 

“Quando o médico disse o resultado das minhas análises, o meu primeiro pensamento foi de 

sair a correr na rua e meter-me em baixo do primeiro carro”. 

Testemunho de uma pessoa portadora de VIH durante a fase empírica desta investigação. 

 

 

2.1. SIDA: A Nova Doença do Séc. XX 

 

O Acquired Immunedeficiency Syndrome (AIDS) ou Síndroma da 

Imunodeficiência Adquirida, doravante referido por SIDA, começou a preocupar a 

comunidade científica e a opinião pública, em geral, por volta da década de 80 do 

século passado. De acordo com Jacobs e Kerrins (1988) foi necessário algum 

tempo para que médicos, cientistas e órgãos mundiais de controlo de doenças e 

epidemias percebessem que alguns casos considerados raros ou inexplicáveis se 

tratavam, na verdade, de uma síndroma provocada por um vírus, o Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) ou Vírus da Imunodeficiência Humana, doravante 

referido como VIH. 

Enquanto a SIDA se circunscreveu a casos localizados na região da África 

Equatorial, não mereceu grande atenção por parte dos países considerados 

desenvolvidos. Há ocorrências registadas do que hoje se conhece por SIDA em 

África, desde a primeira metade do século XX.  

Lemey et al. (2003) através de estudos biológicos, afirmam que a SIDA é 

reconhecidamente decorrente de uma zoonose viral. Análises filogenéticas 

indicam que espécies símias introduziram dois tipos de vírus na espécie humana. 

O VIH tipo I, através dos Pan troglodytes - chimpanzés e o VIH tipo II  através do 

Cercocebus atys - macaco verde africano. Dedicado aos estudos do VIH tipo II, o 

autor supra referido esclarece que a introdução do Simian Immunodeficiency Virus 

na espécie humana situa a sua origem demográfica na Guiné-Bissau, com 

estimativas que recuam até 1940 (subtipo A) e 1945 (subtipo B). Lemey et al. 

(2003) comentam que a epidemia coincide com a guerra da independência de 

Guiné-Bissau entre 1963 e 1974, provocando uma clara mudança nos padrões 

socioculturais. 
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Jacobs e Kerrins (1988), numa perspetiva cronológica, descrevem que os 

primeiros casos de SIDA apareceram nas cidades de Nova Iorque e de Los 

Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA). As primeiras notícias sobre a 

doença desconhecida para o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

ocorreram no verão de 1981, na cidade de Atlanta (EUA). Na Europa, a SIDA 

surgiu nos hospitais da Bélgica, em 1979.  

Os relatórios médicos que chegavam ao CDC descreviam doentes com 

graves danos ao nível do sistema imunitário. Eram relatadas outras complicações, 

como a pneumonia do tipo pneumocystis carinii 
9
 que tinha uma incidência 

conhecida em pessoas com cancro e, em alguns casos, com transplantes, 

acompanhados de medicação para evitar a rejeição. Casos com imunodeficiência 

grave acompanhados de Sarcoma de Karposi também vieram compor esse 

cenário, até então misterioso, para os investigadores do CDC. Naquela altura, a 

ocorrência dos casos foi predominantemente nos homens que faziam sexo com os 

homens 
10

 (Jacobs & Kerrins, 1988). 

Existem alguns mitos que tentam explicar o surgimento do vírus. Uma 

versão parte da crença que o VIH foi uma produção da guerra bacteriológica dos 

países capitalistas contra a União Soviética. Outra versão afirma ser um vírus da 

peste suína utilizada pela Central Intelligence Agency (CIA) contra Cuba, em 

1971. Apesar do vírus da peste suína poder ter algum parentesco distante do VIH, 

esta ideia não apresenta qualquer fundamento (Jacobs & Kerrins, 1988). 

Em muitos países, as pessoas começaram a conhecer a SIDA através da 

comunicação social, principalmente quando a doença atingiu personalidades do 

mundo artístico como cantores, bailarinos, atores, modelos, entre outros. Os 

primeiros casos foram relatados, como foi referido no parágrafo anterior, com 

incidência em homens que tinham relações sexuais com homens e em utilizadores 

de drogas injetáveis. Logo, desenvolveu-se a percepção, na população em geral, 

que a SIDA só “pertencia” a um determinado grupo de risco. A atualidade revela 

que é um equívoco pensar em grupos de risco.  

No subcapítulo sobre a epidemiologia do VIH/SIDA serão apresentados os 

dados atuais de incidência e ocorrência. 

 

 

                                                             
9
  Tipo de infecção parasitária rara dos pulmões. 

10
 Terminologia atualmente utilizada em substituição ao termo homossexual. 
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2.2. O Vírus da Imunodeficiência Humana - VIH 

 

Segundo a Centers for Disease Control and Prevention (CDC), o VIH 

atinge as células do sistema imunológico, as chamadas CD4 ou Linfócitos T, 

tornando o indivíduo imunodeficiente, logo vulnerável a uma variedade de 

infeções e doenças. O estádio mais avançado da infeção pelo VIH é a Síndroma da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) que ocorre devido aos grandes défices do 

sistema imunológico, decorrentes do VIH. 

O VIH tende a agravar a saúde da pessoa que não é submetida à terapêutica 

antirretroviral (TAR). Segundo o CDC, a TAR auxilia no controlo do VIH em 

todas as fases da doença, chegando a evitar a evolução para uma fase mais grave 

desta. 

A transmissão do VIH ocorre através do contacto de fluidos corporais, i.e., 

sangue, esperma, líquido seminal, fluidos retais, fluidos vaginais e, ainda, através 

do leite materno. A transmissão também pode ocorrer devido ao contacto de 

instrumentos cortantes (como agulhas e seringas) com uma membrana mucosa, 

corrente sanguínea ou tecido lesionado. As membranas mucosas estão presentes 

no reto, vagina, pénis e na boca (CDC, 2014). 

 

 

2.2.1. As fases do VIH. 

 

Zampieri (2004) descreve a classificação da OMS que considera três 

estágios de desenvolvimento da infeção pelo VIH/SIDA. A primeira fase, 

denominada seropositiva, é a fase de incubação do vírus, a qual pode durar vários 

anos e o doente infetado pelo VIH não manifesta sintomas e pode transmitir a 

doença a outros. 

Esta fase primária ocorre após o contacto com a carga infecciosa do HIV. 

Na maioria dos casos, neste período, podem-se manifestar sintomas de 

mononucleose, linfadenopatia, faringite, exantema, mialgia, mal-estar, úlceras 

buco-esofágicas e dor de cabeça. Ocorre também uma rápida replicação viral, 

sendo a viremia aguda caracterizada por uma diminuição nos números de células 
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T CD4 (Barasa, 2011). No entanto, segundo o CDC, nem todas as pessoas 

apresentam sintomatologia, nesta fase. 

A primeira etapa do VIH é caracterizada por uma grande reprodução do 

vírus no organismo. O VIH utiliza as células CD4 para fazer cópias de si mesmo e 

provoca a destruição destas, durante o processo. A contagem das células CD4 

diminui nesta altura, por esta razão. É um período potencialmente transmissor, 

devido à grande quantidade do HIV no sangue (CDC, 2014). 

A segunda fase, ou período de latência do vírus, ocorre entre as primeiras 

duas semanas de infeção pelo vírus, podendo manifestar-se até 20 anos, ou mais. 

A sua característica principal é a ausência de sintomas ou de sintomas 

aparentemente pouco significativos, dependendo das características dos 

indivíduos. A carga viral é inicialmente reduzida, mas pode variar com o tempo e, 

geralmente, aumenta progressivamente numa proporção geométrica (Barasa, 

2011). O CDC também denomina este período de fase de inatividade ou 

dormência, fase do VIH assintomática ou, ainda, de infeção crónica do VIH. 

As pessoas que fazem uso da TAR podem viver nesta segunda fase por 

várias décadas. Embora o VIH esteja ativo, não quer dizer que em todas as 

pessoas se manifestem sintomas. Salienta-se que o CDC alerta que mesmo com o 

uso da TAR, o VIH pode ser transmitido neste período, apesar do baixo risco.  

A última fase da doença, conhecida por SIDA, ocorre quando o prejuízo do 

sistema imunológico se agrava e a pessoa fica vulnerável a infeções, cancros e 

outros tipos de doenças oportunistas. Quando a contagem das células CD4 cai 

abaixo de 200 células por milímetro cúbico de sangue (200 cells/mm3), considera-

se o diagnóstico de SIDA (os níveis normais de CD 4 estão geralmente entre 500 

e 1600 cells/mm3).  

A SIDA também pode ser diagnosticada com a observação de uma ou mais 

doenças oportunistas, independentemente da contagem de CD4.   O diagnóstico de 

SIDA remete para um prognóstico reservado (CDC, 2014). 
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2.3. Epidemiologia 

 

2.3.1. A realidade global. 

 

A epidemia do VIH/SIDA no ano de 2012, segundo informações reveladas 

pelo do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (U.S. Department 

of Health and Human Services - HHS), 33.4 milhões de pessoas no mundo vivem 

com VIH/SIDA. Desde os primeiros casos relatados em 1981, cerca de 25 milhões 

de pessoas morreram desta doença. Em 2008, dois milhões de pessoas faleceram 

devido ao VIH/SIDA e 2.7 milhões foram infetadas.  

A maior prevalência de pessoas contaminadas pelo VIH (97%) situa-se em 

países pobres ou em desenvolvimento, como na África subsaariana. A epidemia 

de VIH não só afeta a saúde das pessoas, as suas famílias e comunidades em geral, 

como também é um fator negativo no desenvolvimento dos países ao nível da sua 

economia e saúde pública.  

Contudo, é possível referir alguns fatores positivos que têm surgido: a 

operacionalização de novos esforços de âmbito mundial, nomeadamente na última 

década para enfrentar a epidemia; as ações de prevenção que têm ajudado a 

reduzir as taxas de prevalência de VIH num pequeno, mas crescente, número de 

países; a constatação de que o número de novas infeções por VIH está em 

declínio. O número de pessoas com VIH que recebem tratamento em países 

pobres aumentou dez vezes desde 2002, atingindo um número estimado de quatro 

milhões de pessoas, até ao ano de 2008. 

 

 

2.3.2. A realidade na Europa. 

 

Os dados da European Centre for Disease Prevention and Control (2011), 

doravante denominada por ECDC, demonstram que a infeção por VIH continua a 

ser o maior problema de saúde pública, na Europa. A partir de estudos efectuados, 

os índices consideram como população de risco os toxicodependentes e os seus 

parceiros, os homens homossexuais e, ainda, pessoas com historial de migração.  

Por outro lado, e segundo o ECDC, os números de casos de SIDA têm 

diminuído, com exceção dos países da zona leste da Europa. Em 2010, foram 

diagnosticados 18.335 casos de VIH, relatados entre 51 dos 53 países da região da 
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Organização Mundial de Saúde (OMS) da União Europeia. A zona do leste 

europeu enumerou 76 casos, sendo 22 indicados no ocidente e dois casos no 

centro. As taxas mais altas verificaram-se na Rússia, Ucrânia e na Estónia. 

No espaço EU/EEA, o modo predominante de transmissão do VIH é a 

prática de homens que têm relações sexuais com homens, seguido pelo contacto 

sexual entre heterossexuais. Cerca de um terço dos novos casos referidos são de 

pessoas heterossexuais. Os novos casos foram diagnosticados em indivíduos 

originários de países com epidemias generalizadas do VIH. 

Na região europeia, o modo predominante de transmissão varia segundo a 

zona geográfica, ilustrando a grande diversidade epidemiológica do VIH, na 

Europa. Na zona leste, a transmissão heterossexual é o modo de transmissão 

predominante, seguido de perto pelas pessoas que consomem drogas injetáveis. 

No centro europeu, o modo predominante de transmissão do VIH acontece entre 

parceiros de homossexualidade masculina, seguido pelo contacto sexual entre 

heterossexuais. No Ocidente, o modo predominante de transmissão, também, é o 

do sexo entre homens, seguido do contacto heterossexual. A figura 1 apresenta os 

principais dados recolhidos pela OMS (2010). 

 

 

Figura 1. Características dos Novos Casos Diagnosticados de Infeção por VIH 

(OMS- Europa, 2010)" 

 Reg. Europeia OMS
*
 Ocidente

*
 Centro Este 

N.º casos HIV 118.335 25.659 2478 90 198 

Taxa por 10000 

hab. 
13.7 6.6 1.3 31.7 

%  casos    

Idade 15-24 anos
**

 12% 10% 17% 13% 

G. feminino 38% 27% 19% 42% 

Modo de transmissão    

Heterossexual 43% 24%
***

 24% 48% 

Relações sexuais 

entre homens 
20% 39% 29% 0.7% 

Drogas injetáveis 23% 4% 4% 43% 

Não sabe 13% 16% 41% 6% 

* Não há dados de Áustria, Mônaco e Luxemburgo; ** Excluem-se os países sem dados no modo de 

transmissão ou de idade; ***Exclui os indivíduos originários de países com epidemias generalizadas. 

 

Dos 50 países que têm consistentemente relatado os dados de vigilância para 

o VIH durante o período 2004-2010, a taxa de novos casos diagnosticados de 
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infeção por este vírus, aponta para um aumento de 6.6 por 100 000 habitantes, em 

2004, para 7.8 por 100 000 habitantes, em 2010. 

Entre os 49 países que relatam sistematicamente dados epidemiológicos 

para os casos de SIDA (2004 a 2010), o número total de diagnósticos de SIDA 

diminuiu de 9.889 casos (1.5 por cada 100 000 habitantes) para 7.093 (1.0 por 

cada 100 000 habitantes). Ao contrário da tendência em diversos países, um 

número crescente de diagnósticos de SIDA foi reportado em 11 dos 15 países do 

leste europeu (figura 2). 

 

Figura 2. Número de Casos de SIDA (por 100.000 habitantes), por Ano de 

Diagnóstico e Área geográfica EU/EEA (2004-2010) 

 

A metade dos casos de VIH relatados com informações sobre a contagem de 

células sanguíneas, contavam com um  baixo número de células CD4 (350 ml) no 

momento do diagnóstico de VIH, o que indica que esse diagnóstico foi tardio. 

Os dados aqui apresentados têm algumas limitações, devido à falta de 

notificação sistemática, relatórios incompletos ou com atrasos, preenchimentos 

deficientes e diferenças nos dados dos sistemas de coleta. Essa lacuna limita as 

conclusões que podem estabelecer-se em relação ao tamanho e escopo do VIH e 

epidemia de SIDA, na Europa.  
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2.3.3. A realidade em Portugal. 

 

De acordo com o Departamento de Doenças Infecciosas - Unidade de 

Referência e Vigilância Epidemiológica (DDI-URVE) do Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge, o resumo da realidade epidemiológica em Portugal, 

a 31 de Dezembro de 2010, contava com 39.347 casos notificados com 

VIH/SIDA, nas diferentes fases da doença. O total acumulado de casos de SIDA 

era de 16.370. Destes, 513 eram de infetados pelo vírus VIH-2 e 212 infetados 

pelo VIH-1 e VIH-2. 

Quanto às características das pessoas infetadas, os casos denominados de 

Portadores Assintomáticos (PA) encontram-se predominantemente (68.5%) na 

faixa etária entre os 20 e os 39 anos. Estas ocorrências assintomáticas estão 

associados aos grupos heterossexuais (45.7%) e aos toxicodependentes (36.4%). 

Enquanto o grupo associado aos heterossexuais regista valores percentuais 

diversos e flutuantes entre 2003 e 2010, no caso dos toxicodependentes os dados 

apontam para uma tendência decrescente, a cada ano. 

O Complexo Relacionado com SIDA (CRSIDA), isto é, os casos 

sintomáticos não-SIDA, são um grupo que integra menor número de casos, 

constatando-se que 44.8% correspondem ao grupo heterossexual e 33.3% ao 

grupo de toxicodependentes. As demais características seguem o padrão 

epidemiológico anterior (figura 3). 

 

Figura 3. Casos de SIDA: Tendências Temporais nas 3 Principais Categorias de 

Transmissão 

 
Fonte: DDI-URVE (2011) 
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A tabela 2 resume o número de casos, por ano, segundo as categorias de 

transmissão, entre os anos de 1983 e 2010, relativamente ao grupo do Complexo 

Relacionado com SIDA. 

 

Tabela 2 

Casos Sintomáticos Não SIDA (CRSIDA), por Ano, Segundo as Categorias de 

Transmissão 
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3. O VIH/SIDA e a Neuropsicologia 

 

 

“Quando soube que estava infetada, pedi aos meus filhos para que quando vissem a mãe a 

cortar o dedo na cozinha ou com algum outro sangramento, fugissem para longe”(…). 

Testemunho de uma pessoa portadora de VIH durante a fase empírica desta investigação. 

 

 

3.1. VIH/SIDA e o Sistema Nervoso Central 

 

O VIH é “um vírus neurotrópico que afeta o sistema nervoso central (SNC) 

desde as primeiras fases da enfermidade, pelo que muitos dos pacientes infectados 

apresentam sintomas de natureza neurológica e psicológica” (Bragança & Palha, 

2011, p. 374). No mesmo sentido, Woods et al. (2009) indicam estudos que 

demonstram que o cérebro dos indivíduos infetados com VIH, é o segundo órgão 

do corpo humano mais afetado, a seguir aos pulmões.  

Segundo Persidsky (2008), as causas das alterações cognitivas que 

danificam o SNC pela infeção do VIH-1 ainda não estão completamente 

esclarecidas. Ikezu e Gendelman (2008) comentam que a produção crónica de 

neurotoxinas pelos macrócitos infetados pelo vírus será, provavelmente, a causa 

mais aceite. 

Christo (2010) refere que, no decurso da infeção do organismo pelo VIH, o 

vírus entra no SNC, podendo resultar em perturbações da função cognitiva e 

causando ainda défices dos processos mentais, tais como os níveis da atenção, da 

aprendizagem, da memória, da velocidade do processamento de informações, da 

capacidade de resolução de problemas e de sintomas sensoriais e motores. 

Os recentes avanços da ciência no que respeita ao tratamento da infeção 

pelo VIH aumentaram a expectativa de vida dos pacientes, tornando cada vez 

mais provável que médicos e psicólogos encontrem na prática diária pacientes 

com manifestações neuropsiquiátricas da doença. Vários autores, como Heaton et 

al (2011) e Fuentes (2008) referem que, desde a introdução da TAR em 1996, se 

registou um aumento considerável da esperança de vida dos portadores de VIH e 

uma diminuição da demência associada ao VIH (HAD - HIV associated 

dementia). No entanto, reconhecem que se deve ser cauteloso quanto à 

interpretação dos dados, pois há estudos que indicam um aumento de prevalência 
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e da incidência do défice cognitivo associado ao VIH (ou seja, HAND – HIV 

associated neurocognitive disorder) (Cysique et al, 2012; Dennis et al, 2011; 

Torti et al, 2011 &Valcour et al, 2011). 

As sequelas relacionadas com as doenças oportunistas do SNC, como a 

neurotoxoplasmose, a meningite tuberculosa e a neurocriptococose, também são 

importantes causas de danos cognitivos e psiquiátricos (Christo 2010). Portanto, o 

correto e precoce diagnóstico destas condições, assim como a pronta intervenção 

terapêutica, podem minimizar as complicações neuropsiquiátricas. 

É de grande importância quantificar o défice cognitivo dos pacientes com 

VIH, uma vez que tais alterações afetam a sua qualidade de vida, a atividade 

laboral, bem como a aderência à terapia antirretroviral. Os défices cognitivos 

associados ao VIH, para além de aumentarem o risco de demência, têm um 

impacto importante nas atividades da vida diária dos pacientes, como seja, a sua 

capacidade para trabalhar, para conduzir um veículo, para estabelecer relações 

interpessoais e mesmo para aderir a tratamentos complicados (Gorman et. Al, 

2009). Estes fatos ocorrem mesmo na era TAR.  

De acordo com Christo (2010), autópsias realizadas a pacientes VIH 

positivos demonstraram a presença de vírus em estruturas corticais e subcorticais, 

como nos lobos frontais, na substância branca subcortical e nos núcleos da base. 

Os mecanismos que levam ao dano cognitivo ainda não estão totalmente 

esclarecidos, mas já se sabe que as neurotoxinas libertadas pela microglia e 

macrófagos periventriculares causam uma libertação de citosinas e quimiocinas, 

que levam à modificação da arquitetura sináptica do córtex cerebral. A apoptose 

ou morte celular programada é o mecanismo mais comum que leva à perda 

celular. 

O VIH insere-se no Sistema Nervoso, invade as suas células e produz lesões 

em todo o tecido neural, tendo como consequência alguns comprometimentos 

cognitivos. A literatura descreve a perda neuronal em todo o córtex frontal, atrofia 

cerebral e desmielinização, fundamentalmente nas zonas periventriculares, no 

corpo caloso, na cápsula interna, na comissura anterior e no trato ótico.  

O VIH pode permanecer latente no SNC por muitos anos e a sua mera 

presença pode levar a défices subtis no funcionamento cognitivo. Contudo, estes 

défices não são encontrados em todos os pacientes, facto que levou alguns 

autores, segundo Christo (2010), a equacionarem que ativadores periféricos 

possam estar envolvidos na fisiopatologia dos défices. São ainda necessárias 
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pesquisas para determinar que indivíduos ou subgrupos de pacientes são mais 

vulneráveis a complicações neurológicas.  

O SNC é o segundo local mais comum onde surgem as manifestações 

clínicas. Isto pode ser explicado pelo fato de o vírus ser neurotrópico e o SNC um 

“santuário” para ele, adjuvado pela pobre penetração das drogas antirretrovirais, 

na presença de uma barreira hematoencefálica intacta (McArthur et al, 2003). 

Como temos vindo a referir a infeção causada pelo VIH tem um impacto 

relevante no Sistema Nervoso Central (SNC), particularmente no cérebro, da 

mesma forma que acontece com o sistema imunológico. Minagar e Shapshak 

(2006) comentam que o VIH invade o SNC aproximadamente no momento de 

seroconversão, mesmo sem, em muitos pacientes, apresentar sintomatologia 

clínica. Spudich e González-Scarano (2012) afirmam que o VIH-1 infecta e causa 

défices no SNC e periférico, praticamente, em todos os pacientes com uma 

infeção sistémica.  

As alterações cognitivas associadas ao VIH (HAND), são o resultado do 

dano cognitivo causado pela reprodução do vírus. O tratamento antirretroviral 

reduziu a prevalência da HAND severa, mas não as do tipo leve e moderada. O 

VIH penetra no cérebro através da migração dos monócitos e linfócitos que 

atravessam a barreira do sangue e do cérebro, processo também conhecido como 

“Cavalo de Tróia” (Letendre, 2011, p.137; Spudich & González-Scarano 2012, p. 

2;). Após atravessar a barreira de sangue no cérebro, os monócitos infetados pelo 

VIH podem tornar-se macrófagos perivasculares. Estes macrófagos, em conjunto 

com a microglia, podem reproduzir o VIH e expressam moléculas neurotóxicas 

que podem ativar astritos e outras células.  

Valcour et al. (2011) referem que o VIH tem um impacto abrangente no 

SNC, em especial na substância cinzenta e na região subcortical que reforça a 

síndroma clinica das componentes cognitivas, motoras e comportamentais.  
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3.2. As Manifestações Neuropsicológicas Associadas ao VIH/SIDA 

 

 

3.2.1. Nosologia dos défices cognitivos associados ao VIH. 

 

Segundo Antinori et al. (2008), em 1991, a Associação Americana de 

Neurologia (ANA) definiu dos dois tipos de manifestações neurológicas da 

infecção pelo VIH: a Demência associada ao VIH - HIV Associated Dementia – 

(HAD) e o Défice Cognitivo Motor Leve - Minor Cognitive Motor Disorder – 

(MCMD).  

Nessa época os critérios de diagnóstico estabelecidos pela ANA foram os 

seguintes: 

1) Défice em pelo menos duas áreas cognitivas (sem alterações motoras) 

com prejuízo nas rotinas da vida diária ou no trabalho; 

2) Alteração ao nível motor ou ao nível neuropsiquiátrico/psicossocial (i.e. 

motivação, controle emocional, comportamento social). Segundo estes critérios, o 

paciente tinha que estar consciente para uma avaliação neuropsicológica e livre de 

outras causas que pudessem explicar o défice. 

De acordo com Christo (2010) os critérios de diagnóstico assentam no 

défice adquirido combinado de competências cognitivas incluindo funções 

motoras (como a bradicinesia, a alteração da marcha e a hipertonia), 

comportamentais (como a apatia, a irritabilidade e a labilidade emocional) e 

cognitivas (como a atenção, a concentração, a memória, o processamento de 

informação e a linguagem), residindo a diferença entre os dois diagnósticos no 

grau de comprometimento das atividades da vida diária do paciente. Na demência, 

no entanto, existe uma perda das funções intelectuais com um nível significativo, 

interferindo no funcionamento social e ocupacional do paciente.  

Em relação à HAD, o sistema diagnóstico da ANA identificava três 

subtipos: 

1) HAD com sintomas motores (critério um cumprido integralmente, 

mas apenas sintomas motores do critério dois); 

2) HAD com sintomas ao nível comportamental ou psicossocial (critério 

um cumprido integralmente, mas apenas sintomas comportamentais encontrados 

no item  
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3) HAD com alterações tanto ao nível motor e com sintomas 

comportamental/psicossocial (os critérios um e dois satisfeitos totalmente). 

Segundo Antinori et al. (2008) a aplicabilidade destes critérios devia ser 

alvo de discussão contestada, pois não abrangia vários aspetos, por exemplo, 

formas mais leves de dificuldades cognitivas, que não interfeririam 

substancialmente nas atividades da vida diária. 

Assim, em 2007, a ANA alterou a nosologia dos défices cognitivos 

associados ao VIH (ver tabela 3). Para formular a nova proposta de nosologia e 

critérios de diagnóstico, este grupo de trabalho baseou-se em 15 anos de estudo 

científico e de reflexão sobre os casos clínicos, principalmente, na mudança 

imposta pelo desenvolvimento da TAR ao longo dos anos, que modificou de 

forma relevante a realidade da doença causada pelo VIH e os défices cognitivos. 

Na altura foi lançada uma nova proposta sobre o HIV-Associated Neurocognitive 

disorders (HAND), onde a principal novidade foi a introdução do Défice 

Cognitivo Assintomático (HIV- associated Asymptomatic Neurocognitive 

Impairment - ANI) como nova entidade patológica (Foley et al. 2008; Torti et al. 

2011). A ANA acrescenta o critério de ANI, embora Antinori et al. (2008) alertem 

que são ainda necessários estudos que reavaliem o impacto de ANI na pessoa 

portadora de VIH de forma assintomática, e o seu funcionamento nas atividades 

da vida diárias. 

 



 

63 
 

Tabela 3  

Revised Research Criteria for HIV- Associated Neurocognitive Disorders 

(HAND) (modified from HIV Neurobehavioral Research Center criteria24) – 

Antinori et al. (2008) 

 
HIV-associated asymptomatic neurocognitive impairment (ANI)* 

1. Acquired impairment in cognitive functioning, involving at least two ability domains, 

documented by performance of at least 1.0 SD below the mean for age-education-appropriate 

norms on standardized neuropsychological tests. The neuropsychological assessment must survey 

at least the following abilities: verbal/language; attention/working memory; 

abstraction/executive; memory (learning; recall); speed of information processing; sensory-

perceptual, motor skills. 

2. The cognitive impairment does not interfere with everyday functioning. 

3. The cognitive impairment does not meet criteria for delirium or dementia. 

4. There is no evidence of another preexisting cause for the ANI.† 

*If there is a prior diagnosis of ANI, but currently the individual does not meet criteria, the 

diagnosis of ANI in remission can be made. 

†If the individual with suspected ANI also satisfies criteria for a major depressive episode or 

substance dependence, the diagnosis of ANI should be deferred to a subsequent examination 

conducted at a time when the major depression has remitted or at least 1 month after cessation of 

substance use. 

HIV-1-associated mild neurocognitive disorder (MND)* 

1. Acquired impairment in cognitive functioning, involving at least two ability domains, 

documented by performance of at least 1.0 SD below the mean for age-education-appropriate 

norms on standardized neuropsychological tests. The neuropsychological assessment must survey 

at least the following abilities: verbal/language; attention/working memory; 

abstraction/executive; memory (learning; recall); speed of information processing; sensory-

perceptual, motor skills. 

Typically, this would correspond to an MSK scale stage of 0.5 to 1.0. 

2. The cognitive impairment produces at least mild interference in daily functioning (at least one 

of the following): 

a) Self-report of reduced mental acuity, inefficiency in work, homemaking, or social functioning. 

b) Observation by knowledgeable others that the individual has undergone at least mild decline in 

mental acuity with resultant inefficiency in work, homemaking, or social functioning. 

3. The cognitive impairment does not meet criteria for delirium or dementia. 

4. There is no evidence of another preexisting cause for the MND.† 

*If there is a prior diagnosis of MND, but currently the individual does not meet criteria, the 

diagnosis of MND in remission can be made. 

†If the individual with suspected MND also satisfies criteria for a severe episode of major 

depression with significant functional limitations or psychotic features, or substance dependence, 

the diagnosis of MND should be deferred to a subsequent examination conducted at a time when 

the major depression has remitted or at least 1 month after cessation of substance use. 
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HIV-1-associated dementia (HAD)* 

1. Marked acquired impairment in cognitive functioning, involving at least two ability domains; 

typically the impairment is in multiple domains, especially in learning of new information, 

slowed information processing, and defective attention/concentration. The cognitive impairment 

must be ascertained by neuropsychological testing with at least two domains 2 SD or greater than 

demographically corrected means. (Note that where neuropsychological testing is not available, 

standard neurological evaluation and simple bedside testing may be used, but this should be done 

as indicated in algorithm; see below). 

Typically, this would correspond to an MSK scale stage of 2.0 or greater. 

2. The cognitive impairment produces marked interference with day-to-day functioning (work, 

home life, social activities). 

3. The pattern of cognitive impairment does not meet criteria for delirium (e.g., clouding of 

consciousness is not a prominent feature); or, if delirium is present, criteria for dementia need to 

have been met on a prior examination when delirium was not present. 

4. There is no evidence of another, preexisting cause for the dementia (e.g., other CNS infection, 

CNS neoplasm, cerebrovascular disease, preexisting neurologic disease, or severe substance 

abuse compatible with CNS disorder).† 

*If there is a prior diagnosis of HAD, but currently the individual does not meet criteria, the 

diagnosis of HAD in remission can be made. 

†If the individual with suspected HAD also satisfies criteria for a severe episode of major 

depression with significant functional limitations or psychotic features, or substance dependence, 

the diagnosis of HAD should be deferred to a subsequent examination conducted at a time when 

the major depression has remitted or at least 1 month has elapsed following cessation of 

substance use. Note that the consensus was that even when major depression and HAD occurred 

together, there is little evidence that pseudodementia exists and the cognitive deficits do not 

generally improve with treatment of depression. 

 

 

3.2.2. Défices cognitivos associados ao VIH (HAND). 

 

Os défices cognitivos, a mielopatia vascular e as neuropatias sensoriais 

associadas com o VIH são as manifestações neurológicas mais comuns em 

pacientes com VIH e SIDA. O VIH pode afetar o sistema nervoso de forma direta, 

sendo a causa de diferentes síndromas neurológicos. Por outro lado, pode agir de 

forma indireta, favorecendo as infeções oportunistas, decorrentes da 

suscetibilidade imunológica (McArthur, Brew, & Nath, 2005).  

Embora a introdução da TAR tenha conduzido a um aumento do número de 

pessoas que vivem com SIDA, este continua a ser, como refere Christo (2010), 

um grupo “neurologicamente vulnerável” à doença neurológica, com o SNC 

servindo, como referido, de “santuário” para a replicação do VIH parcialmente 

suprimido. 
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Segundo Cysique, Bain, Lane, Brew ( (2012) a combinação da terapia 

antirretroviral modificou o perfil da HAND. A doença causada pelo VIH é 

crónica, com um aumento da expectativa de vida. Este facto promove uma nova 

realidade, na qual só agora os efeitos do envelhecimento começam a ser 

compreendidos. De acordo com a experiência clínica destes autores, uma 

avaliação compreensiva das queixas cognitivas pode revelar um 

comprometimento das atividades das rotinas diárias, como o trabalho, e de tarefas 

múltiplas, que requerem planeamento, organização e motivação. Alguns pacientes 

tendem a não falar espontaneamente, ou por vezes a minimizar esta problemática.  

Por outro lado, como refere Letendre (2011), para além de perturbações 

comportamentais associados ao VIH (como ansiedade, distúrbios do sono ou 

psicose), é necessário referir as HIV-Associated Neurocognitive disorders 

(HAND). 

As HAND, de acordo com a classificação revista da ANN, subdividem-se 

em três subtipos:  

(1)  

Défice Cognitivo Assintomático (HIV-associated Asymptomatic Neurocognitive 

Impairment - ANI); 

(2)  

Défice Neuropsicológico Leve associado ao VIH (Mild Neurocognitive Disorder 

– MND); 

(3) D

emência associada ao VIH (HIV – Associated Dementia – HAD). 

Embora sejam estes os critérios nosológicos adotados pela ANA, o DSM-IV 

apenas identificava o HAND, ao nível da demência (Goodkin et al, 2011).  

Não obstante Goodkin et. al (2011) terem preconizado uma adaptação do 

DSM-V aos critérios de diagnóstico dos distúrbios neurológicos associados ao 

VIH revistos pela ANA, o DSM-V apenas faz uma distinção entre défices 

neurocognitivos maiores e menores, embora reconheça o défice neurocognitivo 

maior devido a infeção por VIH com alteração do funcionamento (no fundo, 

corresponde apenas à HAD).   

Torti et al. (2011) referem que as várias complicações começam a surgir 

como consequência do envelhecimento prematuro, de um efeito de imune-

ativação e de concomitantes fatores persistentes de risco (como o tabagismo ou o 

uso de drogas recreativas), ou infeções associadas (como a hepatite crónica C). 
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Para estes autores, a prevalência da HAND é de aproximadamente 50%, apesar da 

eficácia geral da TAR poder oferecer aos indivíduos afetados uma maior 

esperança de vida. Ainda nas palavras de Torti et al (2011, p. 1):  

Muitos pacientes são diagnosticados com um amplo espectro de deficiência 

neurocognitiva, que vão desde alterações subtis que só são evidentes por meio de 

testes específicos, isto é, deficiência neurocognitiva assintomática (ANI) para 

leves distúrbios neurocognitivos (MND), que começam a ter efeito deletério nas 

atividades da vida diária dos pacientes.  

Além disso, apesar do facto de a demência associada ao VIH (HAD) ser 

relativamente prevenida com a TAR, há uma preocupação de que perturbações 

neurocognitivas possam prejudicar a adesão à ART, levando a um ressurgimento 

deste problema, no futuro. Esta preocupação tem como base os pacientes 

prescritos com TAR com défices neurológicos persistentes, apesar de taxas 

indetetáveis do VIH RNA no plasma, mas com detetável VIH RNA no líquido 

cefalorraquidiano (LCR), imunológicos no LCR, ou ß-deposição do amiloide no 

cérebro (Valcour, 2011).  

Como reférem Cysique et al. (2012), os indivíduos portadores de VIH 

apresentam alterações cognitivas, principalmente ao nível das funções executivas 

e processos de aprendizagem; mostram, geralmente, menor desempenho no 

trabalho. Também Christo (2010) identifica os problemas de atenção, memória de 

trabalho, abstração, atividade executiva, como os domínios cognitivos mais 

comuns, no que diz respeito às atividades da vida diária.  

Por outro lado, Christo (2010) considera que as atividades diárias podem ser 

agravadas devido à presença de um quadro depressivo. Estas deficiências 

cognitivas podem levar os indivíduos portadores de VIH a manifestar dificuldades 

acrescidas em atividades diárias muito relevantes, como a TAR. Neste domínio 

são importantes, como refere Christo (2010) medidas de avaliação funcional, que 

permitam observar a capacidade de assegurar cuidados pessoais (como vestir) e 

outro tipo de atividades diárias (por exemplo, fazer compras, cozinhar ou mesmo 

ministrar a medicação).   

A este propósito, Heaton et al. (2004) propõem a avaliação das dificuldades 

cognitivas na gestão da vida diária através de um Inventário sobre o 

Funcionamento dos Pacientes na vida diária (PAOFI – Patient Assessment of Own 

Funtioning Inventory). Neste instrumento, os pacientes avaliam as suas 

dificuldades, em vários domínios.  
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Por fim, Christo (2010) salienta a importância da avaliação neuropsicológica 

para identificar e diagnosticar défices cognitivos associados ao VIH, bem como 

traçar perfis neuropsicológicos e a sua evolução, devendo incluir os seguintes 

domínios: atenção/concentração, rapidez do processamento da informação, função 

executiva, raciocínio/abstração, memória/ aprendizagem, habilidade visuoespacial 

e funcionamento motor. 

 

 

3.2.2.1. Défice Cognitivo Assintomático. 

  

O Défice Cognitivo Assintomático (ANI) surge quando existem défices das 

funções cognitivas associados ao VIH, mas que não afetam de forma manifesta o 

funcionamento diário dos portadores (Valcour et al, 2011).  

Este tipo de HAND baseia-se na constatação de que alguns indivíduos têm 

demonstrado perturbações cognitivas nos testes neuropsicológicos, sem 

apresentarem qualquer alteração aparente no funcionamento da vida diária, 

estimando-se que o grupo de pessoas afetadas com ANI represente a maioria dos 

casos de HAND, ou seja, mais de 50% dos casos diagnosticados (Woods et al, 

2009).  

Segundo a classificação da ANN, o ANI é caracterizado por resultados 

neuropsicológicos com, pelo menos, um desvio-padrão abaixo da média dos 

scores normativos em, pelo menos, dois domínios cognitivos (entre, pelo menos, 

cinco domínios).  

No entanto, como referem Torti et al (2011), este critério pode conduzir a 

falsos-negativos, pois mesmo numa população sem antecedentes clínicos, os 

resultados dos testes neuropsicológicos podem indicar 16% dos indivíduos com 

valores alterados. Por outro lado, sendo assintomática, de acordo com Torti et al 

(2011) o ANI só é clinicamente relevante se estiver relacionado com sinais 

patológicos concretos ou se indicar a evolução para défices maiores.  

Esta condição sugere um acompanhamento atento dos doentes com este tipo 

de alterações, mas é prematuro considerar o ANI como uma doença (Torti et al., 

2011). 

Também Gisslen et al. (2011), nomeiam estudos recentes que indicam que 

60% dos indivíduos infetados e submetidos a TAR preenchem os critérios do 
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ANI, o que parece corresponder às observações efetuadas na prática clínica, no 

entanto, são recomendados mais estudos.  

Não obstante as cautelas que devem ser colocadas quanto à relevância do 

ANI, que exige sem dúvida estudos mais aprofundados, continua a ser plausível, 

como o próprio Torti et al. (2011) acabam por reconhecer (embora sem grande 

convicção), que as pessoas diagnosticadas com este tipo de HAND possam sofrer 

um maior risco de evoluir para tipos de HAND mais graves, como o Défice 

Neuropsicológico Leve associado ao VIH ou a Demência associada ao HIV. 

Também Woods et al. (2009) salientam a importância do diagnóstico do ANI, de 

forma a prevenir a progressão para formas mais severas de HAND.  

 

 

3.2.2.2. Défice Neuropsicológico Leve associado ao VIH. 

 

O Défice Neuropsicológico Leve associado ao VIH (Mild Neurocognitive 

Disorder – MND), que na classificação anterior da ANN correspondia ao Défice 

Cognitivo Motor Leve – (Minor Cognitive Motor Disorder - MCMD), é 

diagnosticado quando existe um défice na função cognitiva associado ao VIH 

(pelo menos em dois domínios cognitivos), com uma afetação moderada do 

funcionamento diário dos portadores (Perdisky 2008; Valcour et al. 2011& 

Woods et al, 2009).  

O MND diferencia-se do ANI pelo facto de os défices cognitivos 

produzirem pelo menos uma interferência moderada no funcionamento diário dos 

portadores (Cysique et al. 2012).  

É, em regra, um dos tipos mais comuns de HAND, mas que, pese embora a 

sua designação, pode ter interferência na qualidade de vida do paciente. Alguns 

autores estimam que 20 a 40% dos diagnósticos de HAND correspondam a MND 

(Woods et al, 2009).  

Como referem Valcour et al. (2011), embora possamos ser tentados a 

considerar que o MND é uma forma mais leve ou um estádio inicial de Demência 

Associada ao VIH, não existem estudos que indiquem, com segurança, que um 

paciente com MND obrigatoriamente evolua para HAD. Christo (2010) 

argumenta que a prevalência baixa de HAD na era da TAR indica, 

favoravelmente, que a HAD não é uma consequência inevitável do MND.  
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3.2.2.3. Demência associada ao VIH. 

  

A Demência Associada ao VIH (HAD) é a forma mais grave de HAND. O 

diagnóstico é ponderado quando surge uma perturbação cognitiva moderada a 

severa, especialmente ao nível das aprendizagens, do processamento de 

informação ou da capacidade de manter a atenção/concentração. (Cysique et al., 

2012; Valcour et al., 2011; Woods et al., 2009).  

De uma forma geral, é possível afirmar que houve um declínio da incidência 

da HAD com a TAR e, consequente, reconstituição imune. Por outro lado, o 

aumento da prevalência é justificado pelo aumento das taxas de sobrevida e das 

formas mais leves de défices cognitivos associados ao VIH (Fuentes, 2008). 

Entretanto, é preciso ter atenção com a interpretação destes dados, que não 

relevam o impacto atual desta doença (Christo, 2010; Cysique, 2012; Woods et al, 

2009).  

O diagnóstico diferencial entre Défice Cognitivo leve associado ao VIH 

(MND) e Demência Associada ao VIH (HAD) deve obedecer critérios 

estabelecidos pela ANA (2008). Bragança e Palha (2011) esclarecem que as 

alterações cognitivas e comportamentais se manifestam desde a lentificação 

motora até ao mutismo e sinais neurológicos evidentes; défices de memória; 

bradpsiquismo; problemas de atenção e das atividades executivas; linguagem; 

défice visuo-espacial; práxico e de comportamento. Outros sintomas indicados por 

Christo (2010) são as alterações do movimento ocular; diminuição da expressão 

facial; hipofonia; dano na coordenação e equilíbrio; tremor e sinais de liberação 

frontal; sintomas psiquiátricos como agitação, mania, alucinações e paranóia 

podem também ocorrer nos estágios tardios de HAD. A amnésia e agnosia são 

incomuns, até aos estágios terminais da doença. 

A avaliação neuropsicológica é mais um recurso importante para ajudar no 

diagnóstico de HAD ou MND. Testes de rastreio como o Mini Mental State 

Examination, utilizados nos casos de demências corticais, como na demência de 

Alzheimer, não mostraram ser úteis para as do tipo subcorticais, como a HAD 

(Christo 2010). 

Em jeito de sumário, de acordo com o que foi descrito sobre a relevância da 

HAND e a necessidade de estudos que aprofundem o funcionamento cognitivo 

das pessoas portadoras do VIH, a segunda parte desta investigação destina-se a 
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enquadrar metodologicamente o estudo empírico que constitui a parte central 

desta investigação – avaliar o impacto do VIH nas funções neuropsicológicas das 

pessoas infetadas, considerando tanto os participantes assintomáticos (sem 

sintomatologia clínica secundária) como os sintomáticos.  

Com efeito, não se trata apenas de demência associada à SIDA (HAD) ou, 

seguindo a classificação do DSM-V, de défices neurocognitivos maiores, mas 

também de uma série de défices cognitivos leves ou mesmo assintomáticos, que 

de alguma forma podem influir discretamente no funcionamento da pessoa 

portadora do VIH.  

Como descrevemos, existe já um corpo de conhecimento considerável 

acerca do impacto neuropsicológico do VIH. No entanto, esse conhecimento 

merece um aprofundamento, principalmente nos países onde os estudos têm sido 

em menor número. Muitas vezes, tal deve-se à inexistência de instrumentos 

apropriados e adaptados à população em causa.  

O contributo do presente trabalho pode ser sintetizado em dois níveis: por 

um lado, ao nível do conhecimento sobre a afetação neuropsicológica relacionada 

com a infeção pelo VIH; por outro lado, ao nível da adaptação de um instrumento 

de avaliação neuropsicológica à população portuguesa, nomeadamente à 

população clínica dos portadores de VIH/SIDA.  
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4. Método 

 

4.1. Problema 

 

Considerando a investigação como a narrativa de uma história, e fazendo 

uma analogia com os romances policiais, Barker et al. (2002) comentam que as 

investigações se iniciam com um problema, ou enigma, finalizando com a 

resolução do mesmo. Assim, é possível narrar o desenvolvimento da história desta 

investigação (o nosso problema) com o início que impulsionou para a 

compreensão, ao nível do funcionamento cognitivo, das pessoas portadoras de 

VIH e SIDA.  

A Neuropsicologia é uma área de especialidade considerada recente, como 

já foi referido. Teve a sua génese e produziu um vasto conhecimento 

relativamente às consequências nas funções neuropsicológicas decorrentes de 

patologias ou perturbações neurológicas, como nos casos de epilepsia, acidente 

vascular cerebral, traumatismo crânio-encefálico, entre outras. São ainda 

necessárias e pertinentes as investigações que busquem compreender o 

funcionamento neuropsicológico das pessoas com doenças crónicas (Portellano, 

2007), nomeadamente numa população que, se por um lado, com a 

implementação da terapêutica antirretroviral beneficiou do aumento da 

longevidade, por outro lado, continua com dados estatísticos alarmantes, pois 

quase 50% das pessoas infetadas e fazendo uso da TAR apresentam défices 

neurocognitivos frequentes e heterogéneos, devido ao VIH (McGuire et al. 2014).  

A Academia Americana de Neurologia, em 2008, salientou a importância de 

estudos a este nível, com prioridade para os casos assintomáticos, uma vez que os 

défices neuropsicológicos podem ser impercetíveis na fase inicial e somente uma 

avaliação específica e cuidadosa, centrada no funcionamento da pessoa e nas suas 

atividades da vida diária, pode esclarecer sobre o início e o tratamento mais 

precoce. 

Escolhido o contexto desta narrativa, e com a intenção de investigar sobre o 

funcionamento neuropsicológico das pessoas infetadas com o VIH e SIDA, foi um 

constrangimento encontrar um instrumento adequado para esta amostra. No início 

desta investigação não havia nenhuma bateria de avaliação neuropsicológica 

construída e validada para a população portuguesa. Durante a nossa pesquisa de 

testes e instrumentos de avaliação neuropsicológica disponíveis no mercado, 
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constatamos que em Portugal, nos procedimentos e práticas clínicas de avaliações 

neuropsicológicas, os instrumentos utilizados são compilações, a que chamamos 

informais, de algumas baterias e testes. A principal empresa em Portugal de 

comercialização de testes de avaliação destinados a área da psicologia oferece, a 

este nível, os materiais originais na língua espanhola. Descobrimos também, ao 

consultar o site da empresa, que já estar a ser divulgada, mas ainda indisponível 

para comercialização no mercado, a primeira versão portuguesa para uma bateria 

de avaliação neuropsicológica: a Bateria de Avaliação Neuropsicológica de 

Coimbra (BANC) - desenvolvida pela equipa de investigação do Serviço de 

Avaliação Psicológica da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra (FPCE-UC) coordenada pelo Professor Doutor Mário 

R. Simões. A BANC irá colmatar uma necessidade de instrumentos nesta área, 

porém não se enquadraria nos nossos objetivos, dada a idade dos participantes da 

nossa amostra, como será descrito na secção da população e amostra. 

De acordo com o que foi descrito, foi necessário acrescentar a esta 

investigação, cumprindo com o rigor psicométrico, a tradução, adaptação e o 

contributo de validação da Luria-DNA, de Manga e Ramos (2007). Considerámos 

esta fase do estudo como uma etapa preliminar e indispensável ao prosseguimento 

desta investigação, cujo objetivo principal consiste na procura de uma 

compreensão sobre o funcionamento neuropsicológico das pessoas portadoras do 

VIH e SIDA. A justificativa da escolha da bateria Luria-DNA e o 

desenvolvimento das etapas de tradução, adaptação e contributo de validação, 

serão descritas na secção de procedimentos do estudo preliminar.  

Superado o constrangimento da utilização do instrumento para esta amostra 

da população, após o procedimento de tradução, adaptação e aplicação da 

avaliação Luria-DNA, iniciámos a aplicação numa amostra sem antecedentes ou 

história clínica ao nível neurológico e psiquiátrico, a que chamámos grupo não-

clínico. Estabelecemos, após a fase preliminar, o delineamento para a segunda 

fase de investigação, a que se propõe atingir o objetivo fundamental deste estudo. 

Esta parte da investigação consiste na intenção principal, ou seja, o ponto inicial 

de inspiração deste trabalho de pesquisa: qual será o grau de funcionamento das 

funções neuropsicológicas das pessoas portadoras de VIH e SIDA? Estarão todas 

as funções afetadas? 

 



 

74 
 

4.2. Delineamento  

O delineamento de um estudo, como referiram Hulley, Cummings, 

Browner, Grady, e Newman (2003), é uma escolha complexa. Nesta investigação, 

a escolha dos procedimentos metodológicos causou, de imediato, uma reflexão 

profunda. De acordo com o pensamento do mesmo autor, (Hulley et al, 2003), 

nenhuma abordagem pode ser considerada soberana sobre outra. A escolha 

acertada para o desenvolvimento de cada pesquisa consiste na escolha ponderada 

do desenho que permite responder, de forma eficiente, à questão de investigação. 

Considerando a totalidade deste estudo e o desenvolvimento das etapas de 

investigação, definimos o desenho, tanto da fase preliminar como do estudo 

principal com as pessoas portadoras de HIV e SIDA, como um desenho do tipo 

transversal (Almeida & Feire, 2008; Kumar, 2014), onde as medições foram 

realizadas uma única vez, sem acompanhamento, para averiguação das variáveis 

dentro da amostra (Fuentes et. al. 2008) e a análise das propriedades 

psicométricas. 

Para além de um estudo de natureza metodológica, na medida em que 

desenvolvemos um procedimento de tradução e adaptação do Luria-DNA para a 

população Portuguesa, o estudo principal enquadra-se, quanto à sua natureza, na 

denominação de um estudo quantitativo designado de não-experimental, (Kumar, 

2014), causal-comparativo ou postfacto (Almeida & Freire, 2008). Iremos 

averiguar as diferenças entre o grupo de indivíduos assintomáticos e o grupo de 

indivíduos sintomáticos, assim como averiguar que variáveis poderão estar 

associadas à potencial alteração das funções cognitivas. Trata-se, igualmente, de 

um estudo descritivo, na medida em que é relevante, no contexto de investigação 

em que nos situamos, descrever as funções cognitivas do grupo de pessoas 

portadoras de VIH e SIDA.  
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4.3.Definição das Questões de Investigação, Objetivos e Hipóteses 

 

4.3.1. Questões de investigação. 

 

De acordo com os dados da European Centre for Disease Prevention and 

Control (2011), a infeção por VIH continua a ser o maior problema de saúde 

pública na Europa. Não obstante, ao longo de quase quatro décadas registaram-se 

mudanças significativas em relação às pessoas que são portadoras do VIH e 

SIDA, especialmente com a introdução da TAR, que veio promover o aumento 

das taxas de sobrevida das pessoas infetadas.  

Não obstante, a infeção causada pelo VIH tem um impacto considerável 

sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), particularmente no cérebro, da mesma 

forma que acontece com o sistema imunológico. Minagar e Shapshak (2006) 

comentam que o VIH invade o SNC por volta da altura de seroconversão, mesmo 

sem apresentação de sintomatologia clínica, em muitos pacientes. Spudich e 

González-Scarano (2012) afirmam que o VIH-1 infecta e causa défices no SNC e 

periférico em, praticamente, todos os pacientes com infeção sistémica. 

As alterações cognitivas associadas ao VIH, as HAND, são o resultado do 

dano cognitivo causado pela reprodução do VIH. O VIH entra no cérebro através 

da migração dos monócitos e linfócitos que atravessam a barreira do sangue e do 

cérebro. Após atravessar a barreira de sangue no cérebro, os monócitos infetados 

pelo VIH podem tornar-se macrófagos perivasculares.  

Christo (2010) refere que no decorrer da infeção do organismo pelo VIH, o 

vírus penetra no SNC, podendo resultar em distúrbios da função cognitiva, 

causando ainda défices dos processos mentais, como a atenção, a aprendizagem, a 

memória, a velocidade do processamento de informações, a capacidade de 

resolução de problemas e sintomas sensoriais e motores. 

Como já referimos anteriormente, a nosologia dos défices cognitivos 

associados ao VIH tem vindo a sofrer alterações, a partir dos resultados dos 

estudos científicos, da reflexão sobre os casos clínicos e da mudança que o 

desenvolvimento da TAR ao longo dos anos veio trazer, alterando de forma 

significativa a realidade da doença causada pelo VIH e os défices cognitivos e 

abrindo caminho a novas pesquisas.  
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Por outro lado, temos que reconhecer que existirão implicações políticas e 

psicossociais decorrentes de um maior conhecimento sobre os défices cognitivos 

em pessoas portadoras de VIH e SIDA, podendo contribuir para evitar a 

estigmatização das pessoas infetadas (Garcia, 2009). 

Assim, a questão central a que se pretende dar resposta com esta 

investigação, relaciona-se com os défices e o nível de comprometimento 

neuropsicológico nos adultos portadores do VIH/SIDA. Para o efeito, traduzimos 

e adaptámos um instrumento de avaliação neuropsicológica - a bateria Luria - 

Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos (Manga &Ramos, 2007). Num Estudo 

Preliminar, com uma amostra de 103 participantes, fizemos as análises 

psicométricas com a bateria Luria - Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos 

(Manga &Ramos, 2007) o que consideramos apenas um ensaio para a validação. 

A fase posterior da investigação - o Estudo Principal -, com o instrumento na 

versão portuguesa, destinou-se a aplicação na amostra populacional de 40 pessoas 

infetadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), centrado nos seus 

défices neuropsicológicos. Os dois grupos foram divididos considerando os 

portadores sintomáticos e portadores assintomáticos (de acordo com a presença de 

infeções e doenças secundárias ou oportunistas, ou não). Esta última etapa 

abrangeu o objetivo principal desta investigação. Decidimos denominar a segunda 

fase de Estudo Principal, que trata dos défices neuropsicológicos nas pessoas 

portadoras de VIH. 

Assim, em relação ao Estudo Preliminar, as questões de investigação 

relevantes e às quais procurámos dar resposta, poderão ser resumidas da forma 

seguinte: 

Em primeiro lugar, e tendo em consideração a necessidade de traduzir e 

adaptar a Luria-DNA ao universo da população portuguesa, quais os eventuais 

constrangimentos encontrados neste processo de tradução e adaptação?  

Após a avaliação dos resultados da amostra portuguesa, qual o nível de 

consistência e de robustez psicométrica da Luria-DNA, e qual o grau de 

sensibilidade e interpretação dos resultados da Luria-DNA para as cinco áreas 

abrangidas (visoespacial, linguagem oral, memória, intelectual e controle da 

atenção), e subsequente capacidade de construir um perfil neuropsicológico?  

Embora as questões de investigação subjacentes a este Estudo Preliminar 

não sejam centrais em relação ao objetivo principal desta tese, consideramos que 
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são necessariamente prévias e relevantes ao nível do procedimento metodológico 

e de validação dos resultados do Estudo Principal.  

No que diz respeito ao Estudo Principal, as questões de investigação 

determinantes prendem-se com a necessidade de comprovar se a Luria-DNA é um 

instrumento de avaliação neuropsicológica sensível que detecta as alterações no 

funcionamento cognitivo das pessoas portadoras desse tipo de afetação clínica, 

tanto nos portadores sintomáticos, como nos que não apresentam sintomatologia 

clínica, portanto, os assintomáticos.  

Em particular, qual a relação entre o tempo de diagnóstico, já que em muitos 

casos não é possível determinar com exatidão o tempo de infeção, e o 

funcionamento neuropsicológico?  

Qual a influência do nível de escolaridade dos participantes no seu 

funcionamento cognitivo? 

Por outro lado, sabendo-se que, em princípio, a presença de infeções 

secundárias pode agravar os défices cognitivos, em que medida é possível afirmar 

que os portadores assintomáticos também apresentam tais défices?  

Quais são as áreas cognitivas mais afetadas, na amostra deste estudo?  

Por último, pretendemos também resposta para a questão: será que o 

histórico de comportamento adicto (atual e passado) de substâncias consideradas 

ilícitas e lícitas tem influência no funcionamento cognitivo?  

 

4.3.2. Objetivos. 

 

Tendo em consideração que o Estudo Principal, que visou dar resposta aos 

principais objetivos desta tese, implicou a realização de um Estudo Preliminar, 

para tradução, adaptação e ensaio para a validação da bateria Luria-DNA, aplicada 

na avaliação dos défices cognitivos da população afetada com VIH - o objetivo 

central desta tese - podemos indicar como objetivos preliminares os seguintes: 

(1) Identificar quais os eventuais constrangimentos encontrados no 

processo de tradução e adaptação da bateria Luria-DNA para a população 

portuguesa;  
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(2) Determinar o nível de consistência e de robustez psicométrica para a 

Luria-DNA, bem como qual o grau de sensibilidade e interpretação dos resultados 

da Luria-DNA para as cinco áreas abrangidas (visoespacial, linguagem oral, 

memória, intelectual e controle da atenção) e a sua capacidade de construir um 

perfil neuropsicológico;  

Tendo como pano de fundo as questões de investigação por nós formuladas, 

estabelecemos seis objetivos principais para o Estudo Principal: 

1) Analisar e descrever os défices existentes nas funções cognitivas dos 

participantes com VIH e SIDA, com especial incidência nas seguintes funções: 

perceção visual; orientação espacial; linguagem compreensiva; linguagem 

expressiva; memória imediata; memória lógica; desenhos temáticos e textos (área 

intelectual); atividade conceptual e discursiva e controle atencional; 

 

2) Traçar o perfil do indivíduo portador de HIV e SIDA, em termos das 

funções cognitivas, tendo em consideração variáveis como o género, a idade, a 

escolaridade ou o tempo de diagnóstico; 

 

3) Verificar a existência, nessas funções cognitivas, de diferenças 

significativas, entre os participantes sintomáticos e os assintomáticos; 

 

4) Observar a influência do tempo de diagnóstico sobre o nível de défice 

cognitivo nos participantes sintomáticos e os assintomáticos; 

 

5) Estabelecer uma eventual associação, nas áreas designadas, entre a 

existência de comportamentos de consumo, atuais ou passados, e o défice 

cognitivo; 

 

6) Determinar qual a influência do nível de escolaridade sobre 

funcionamento cognitivo. 
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4.3.3. Hipóteses.  

Traçadas as questões e definidos os objetivos da presente investigação 

levantámos várias hipóteses, respeitando as variáveis consignadas 

metodologicamente pelo desenho da investigação, procurando a sua confirmação, 

ou pelo contrário, a sua não verificação na particularidade desta amostra. 

Assim, em relação ao Estudo Preliminar partimos de duas hipóteses: 

H1: Tendo em consideração a origem latina comum das línguas espanhola e 

portuguesa, a operação de tradução e adaptação da bateria Luria-DNA para a 

população portuguesa não enfrentará nenhum constrangimento do ponto vista 

linguístico;  

 

H2: A consistência e robustez psicométrica da bateria Luria-DNA serão 

confirmadas pela análise estatística.  

 

Estas hipóteses, tais como as questões de investigação e os objetivos do 

Estudo Preliminar, são necessariamente prévias e instrumentais em relação às do 

Estudo Principal. 

Para o Estudo Principal, identificámos 13 hipóteses, que passamos a 

descrever. 

Como primeira hipótese (H1), partimos do princípio que estaria verificada a 

validade psicométrica e utilidade da Luria-DNA em pessoas portadoras de VIH 

divididas em dois grupos: sintomáticas e assintomáticas. 

A segunda Hipótese (H2) baseia-se na assunção que não existe alteração da 

perceção visual nos grupos de participantes assintomáticos e sintomáticos. Uma 

vez que na Luria- DNA as funções perceção visual e orientação espacial estão 

agrupadas na área viso-espacial, utilizámos as referências de Christo (2010) 

relativamente à orientação espacial, já que encontrámos referência na literatura 

sobre a função específica da perceção visual. 

A terceira hipótese (H3) segue estreitamente Christo (2010) no sentido de 

que não haverá défices relativos à orientação espacial nos participantes 

assintomáticos e sintomáticos. 

A quarta e a quinta hipótese dizem respeito à capacidade de comunicação, 

em especial as linguagens compreensiva e expressiva. Para Kallai et al. (2008) 

vários fatores podem influenciar as competências de comunicação das pessoas 
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portadoras de VIH, embora reconheçam que existem poucos estudos neste 

domínio. 

Como quarta hipótese (H4) estabelecemos a inexistência, nos participantes 

assintomáticos e sintomáticos, de défices ao nível da linguagem compreensiva. 

 A quinta hipótese (H5) está, igualmente, baseada na inexistência de défices 

de linguagem expressiva nos dois grupos de participantes. 

As sexta e sétima hipótese dizem respeito à área da memória (imediata e 

lógica), que de acordo com Manga e Ramos (2007, p. 49) é “uno de los campos 

más importantes de exploración neuropsicológica”. 

Assim, como sexta hipótese (H6), considerámos existirem alterações ao 

nível da memória imediata (também denominada de memória de trabalho ou 

operacional) nos participantes sintomáticos e assintomáticos. 

A sétima hipótese (H7) parte da afirmação de princípio de que existem 

alterações ao nível da memória lógica nos participantes sintomáticos e 

assintomáticos. Como esclarecem Manga e Ramos (2007) esta área é avaliada 

recorrendo a processos intelectuais complexos, estando os défices a este nível 

associados à atividade dos lobos frontais. 

A oitava hipótese (H8) relaciona-se com os desenhos temáticos e textos e 

assume a existência de alterações cognitivas a este nível, nos dois grupos de 

participantes. 

 A nona hipótese (H9) prende-se com a atividade conceptual e discursiva. 

Manga e Ramos (2007) comentam que A.R. Luria desenvolveu estas atividades 

acreditando que refletem a estrutura básica dos processos intelectuais, nos quais é 

necessário para se resolver um problema, a análise, as relações essenciais e as 

operações intermediárias para a solução final de problemas aritméticos. Assim, 

esta hipótese baseia-se na existência de alterações na atividade conceptual e 

discursiva nos grupos de participantes sintomáticos e assintomáticos. 

A décima hipótese (H10) diz respeito ao défice cognitivo no controlo da 

atenção. Sorenson, Martin e Robertson (1994) argumentam que a diminuição da 

velocidade do processamento cognitivo é a causa dos défices de atenção nas 

pessoas sintomáticas. Como hipótese, partimos do princípio que existe défice 

cognitivo na função de atenção no grupo dos participantes sintomáticos.  

A décima primeira hipótese (H11) relaciona-se com as observações de 

Neuenberg et al (2002), de acordo com os quais existe uma incidência de 

encefalopatia pelo VIH com o prolongar do tempo de infeção. Assim, partimos do 
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princípio de que se verifica um agravamento dos défices cognitivos relacionado 

com aumento do tempo de diagnóstico. 

A décima segunda hipótese (H12) diz respeito às habilitações literárias de 

nível superior dos participantes, assumindo que quanto maior for este nível, 

menor serão os défices cognitivos observados. 

Por fim, a décima terceira hipótese (H13) relaciona-se com os 

comportamentos de adição dos participantes assintomáticos e sintomáticos, em 

especial o consumo de substâncias lícitas e ilícitas. Como refere Fuentes et al. 

(2008, p. 350), “os deficits nas funções de atenção, aprendizagem, memória, 

fluência verbal, integração visuomotora e função executiva podem-se agravar com 

o uso de drogas e álcool”. Desta forma, partimos da hipótese que o grupo de 

participantes assintomáticos e sintomáticos com histórico de consumo de 

substâncias aditivas, lícitas e ilícitas, tendem a apresentar défice cognitivo.  

 

 

4.4. Variáveis: Definição e Operacionalização 

 

Em investigação, as variáveis dizem respeito à tentativa de objetivação dos 

constructos psicológicos, isto é, são designações que procuram descrever aspetos 

do funcionamento humano que variam, em função de outros diferentes fatores 

(como a idade, o peso, a estima de si, a ansiedade, entre muitos outros exemplos) 

(Coolican, 2004).  

De facto, os termos “constructo” ou “conceito”, e “variável”, estão 

intimamente relacionados. Enquanto os primeiros são hipotéticos, na medida em 

que não possuem uma existência concreta e tangível, o termo variável pretende, 

exatamente, trazer àqueles uma dimensão de medida, de mensurabilidade, que não 

lhes é inerente, de forma natural. Segundo Kumar (2014), os constructos são 

representações mentais de natureza subjetiva, com significados diversos e sem 

hipótese de mensuração. Por sua vez, a variável admite essa ação de mensuração, 

mantendo uma associação estreita com o constructo que lhe deu origem. 

O rigor de definição de uma variável exige, assim, a sua operacionalização, 

ou seja, uma explicação precisa de como ela pretende, objetivamente, medir 

determinado constructo. Por essa razão, apresentaremos, conjuntamente, a 

definição e operacionalização das variáveis em estudo, naquilo que Coolican 
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(2004, p. 32) designa de “definição operacional”. Para cada variável indicaremos 

também o nível de mensuração. 

 

4.4.1. Variáveis independentes - Estudo principal. 

 

Em rigor, as variáveis que a seguir apresentamos não cabem na definição de 

variável independente, uma vez que essa definição pressupõe uma mudança obtida 

no grupo experimental em relação ao grupo de controlo, ou seja, é a variável que, 

uma vez manipulada pelo investigador, irá gerar mudanças ou influenciar uma 

condição experimental (Posada, Franck, Georgieff & Jeannerod,  2001). Contudo, 

designaremos dessa forma as variáveis que tiveram o propósito de dividir os dois 

grupos em estudo, no caso, características naturais dos participantes, pré-

existentes. Obviamente, e dada a natureza das variáveis, não exercemos qualquer 

tipo de manipulação sobre as variáveis. Por esta razão podemos também 

considerá-las como variáveis de critério (input). 

No Estudo Principal foram utilizadas três variáveis independentes: estádio 

serológico; tempo de diagnóstico; hábitos de consumo. 

 

VI 1. Estádio serológico 

 O estádio serológico diz respeito à forma de infeção pelo VIH, 

nomeadamente: 

 

- Assintomático: designa os participantes que foram infetados pelo vírus 

VIH, mas não manifestam de forma sintomática consequências ao nível da 

debilitação do seu sistema imunitário (assintomáticos);  

 

- Sintomático: designa a presença da síndrome de imunodeficiência 

adquirida, isto é, constata-se uma deficiência avançada do sistema imunitário, 

como consequência da infeção pelo VIH. 

 

Esta distinção levou à formação de dois grupos. O Grupo 1 é composto por 

participantes assintomáticos, ou seja, os participantes infetados com VIH mas sem 

doenças secundárias ou oportunistas. O Grupo 2 integra os participantes 
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sintomáticos, ou seja, que apresentam sintomatologia clínica de doenças 

secundárias ou oportunistas, próximo ou já com diagnóstico de SIDA. A 

integração dos participantes em cada um dos grupos teve por base a informação 

dada pelos mesmos, de acordo com a informação médica. 

 

 

 VI 2. Tempo de diagnóstico 

 

A variável independente “tempo de diagnóstico” designa o tempo passado 

desde que o disgnóstico foi confirmado, por meio de testes adequados. Esta 

variável é medida em anos. É importante assinalar que esta variável não 

corresponde ao tempo de infeção, uma vez que não há forma de recolher, com 

exatidão, essa informação.  

 

VI 3. Hábitos de consumo 

 

A variável “hábitos de consumo” descreve a presença, na história de vida 

dos participantes, de hábitos de consumo de substâncias, lícitas e ilícitas. Esta 

variável, com um nível de medição nominal, permitirá dividir os participantes em 

três grupos, designadamente: 

- Consumo de substâncias ilícitas: inclui o consumo de substâncias 

psicotrópicas não permitidas pela Lei portuguesa (heroína, cocaína, haxixe, 

ecstasy, entre outras); 

- Consumo de substâncias lícitas: inclui o consumo de substâncias 

autorizadas pela Lei portuguesa (tabaco e álcool); 

- Consumo misto: inclui o consumo de todo o tipo de substâncias 

psicotrópicas ou não, ilícitas ou lícitas, permitidas ou não pela Lei portuguesa. 
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4.4.2. Variável dependente. 

 

A variável dependente (VD) em estudo, ou seja, aquela que se pressupõe ser 

influenciada pelas variáveis independentes acima descritas, é a função 

neuropsicológica, definida como a variável que, de acordo com os critérios da 

variável independente, indica a apresentação do resultado ou efeito, ou seja, são as 

variáveis que mostram a alteração e que revelam os resultados da investigação 

(Posada et al, 2001). 

A operacionalização desta variável foi feita através do uso da Bateria 

Neuropsicológica Luria-DNA, que permite aceder ao funcionamento 

neuropsicológico dos participantes e detetar défices funcionais, nomeadamente 

nas funções cognitivas, organizadas em cinco áreas: 

 

- Visuo-espacial: esta área contempla testes que avaliam a perceção visual e 

a orientação espacial;  

 

-Linguagem: esta área compreende a avaliação da linguagem oral 

compreensiva e da linguagem oral expressiva; 

 

- Memória: a área da memória avalia a memória imediata e a memória 

lógica; 

 

- Intelectual: esta área abrange a compreensão de gravuras temáticas e 

textos, assim como a atividade conceptual; 

 

- Atenção: nesta área, o teste avalia o controlo da atenção. 

 

Apresentamos, em jeito de sumário, a lista das variáveis envolvidas nesta 

investigação, com o constructo associado e respetivo nível de medição (ver tabela 

4).  
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Tabela 4 

Constructos, Variáveis e Respetivo Nível de Medição 

 Construto Variável(is) Nível Medição 

VI 

Estádio de 

infeção pelo 

VIH 

 

Estádio serológico 

Nominal dicotómico (2 

níveis): Assintomático e 

Sintomático 

Duração da 

doença 

(conhecida pelo 

participante) 

 

Tempo de 

diagnóstico 

Quantitativo de razão 

(medida em anos) 

Historial de 

consumos 
Hábitos de consumo 

Nominal dicotómico (3 

níveis): Ilícitas/ Lícitas/ 

Misto 

VD 
Função 

Cognitiva 

Área Visuo-Espacial Quantitativo intervalar 

Área da Linguagem Quantitativo intervalar 

Área da Memória Quantitativo intervalar 

Área Intelectual Quantitativo intervalar 

Atenção Quantitativo intervalar 

 

 

4.5. População e Amostras 

 

4.5.1. Estudo preliminar – População e amostra. 

  

A população teórica do Estudo Preliminar é composta por indivíduos dentro 

dos três níveis de escolaridade classificados pela Luria - DNA na versão original. 

Seguindo este critério selecionámos alunos portugueses, do ensino secundário (da 

área de Ciências e Tecnologias) e superior (dos cursos de Psicologia, 

Comunicação, Cinema, Gestão), de diversas universidades. Também fazem parte 

desta amostra o terceiro nível de escolaridade, composto por licenciados, mestres 

e doutores. 

Os critérios de exclusão aplicados para este estudo foram a existência de 

diagnóstico psicopatológico ou do foro neurológico, a nacionalidade (outra que 

não Portuguesa), e histórico de hábitos de consumo de substâncias psicotrópicas 

ilícitas. 

A amostra deste estudo, não probabilística e de conveniência, é formada por 

103 participantes, com idades compreendidas entre os 14 e os 48 anos de idade (M 
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= 26.18, DP = 9.22). Da totalidade, 63 são do género feminino e 40 do género 

masculino (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Distribuição da Amostra por Género (%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

A média de idade dos participantes do género feminino é de 25.67 anos (DP 

= 1.11), enquanto a dos participantes do género masculino é de 27 anos (DP = 

1.57).  

Relativamente às habilitações académicas, a amostra é composta, na 

totalidade, por estudantes do ensino secundário (30.1%, n = 31) ou superior (33%, 

n = 34) e licenciados (36.9%, n = 38). Em ambos os grupos, homens e mulheres, 

predominam os participantes com grau de licenciado ou superior 

(respectivamente, 37.5% e 36.5%) (ver Figura 5). 
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Figura 5. Distribuição da Amostra por Habilitações Académicas, segundo o Género (%) 
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4.5.2. Estudo principal – População e amostra. 

 

Esta amostra, de tipo não-probabilístico, objetiva e intencional, é composta 

40 indivíduos com diagnóstico clínico de VIH, isto é, que foram infetados pelos 

vírus do VIH, classificados em dois grupos, sintomáticos e assintomáticos. Na 

impossibilidade de chegar a todos os portugueses nessa condição, a amostra 

restringe-se aos utentes da Associação Abraço (Associação de Apoio a Doentes 

com VIH/SIDA) e Associação Positivo, isto é, àqueles que procuraram a ajuda, a 

nível social, dos profissionais destas IPSS. As duas associações com sede em 

Lisboa.  

Os critérios de exclusão que aplicámos, tal como no Estudo Preliminar 

foram a existência de diagnóstico psicopatológico ou do foro neurológico e a 

nacionalidade (outra que não Portuguesa). Neste estudo não foi considerado como 

critério de exclusão o histórico de hábitos de consumo de substâncias 

psicotrópicas ilícitas, uma vez que este fator será tratado como uma variável. 

Assim, a amostra deste estudo, que designaremos de amostra-clínica, é 

composta por 40 participantes, dos quais 52.5% (n=21) são do género masculino e 

47.5% (n=19) do género feminino. A idade dos participantes varia entre os 23 e os 

64 anos (M = 45.82 , DP = 10.56). A idade média das participantes do género 

feminino é de 44.05 anos (DP = 11.21), variando entre os 25 e os 64 anos, 

enquanto a média de idades dos participantes do género masculino é ligeiramente 

superior (M = 47.43 , DP = 9.94 ), variando entre os 23 e os 64 anos. 

No que respeita as habilitações académicas, a maior parte da amostra (n=28, 

70%) tem até ao 12º ano de escolaridade, seguindo-se os licenciados e, 

finalmente, os estudantes universitários. A Figura 6 apresenta a distribuição desta 

variável, por género.  
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Figura 6. Distribuição da Amostra Clínica por Habilitações Académicas, 

segundo o Género (%) 

 

Considerámos ainda pertinente caracterizar a amostra quanto à sua 

orientação sexual, dada a temática em estudo. Dos 40 participantes, 70% (n=28) 

afirma-se heterossexual, enquanto um quarto da amostra (n= 10) se declara 

homossexual. Um dos participantes é transsexual (2.5%), e um não respondeu 

(2.5%). 

 Passamos agora a uma descrição no âmbito do HIV/SIDA, 

caracterizando esta amostra quanto aos vários aspectos associados à infeção, 

nomeadamente a forma de transmissão do vírus, o tempo de diagnóstico, o tipo de 

vírus, a presença de infecções secundárias, a carga viral e o número de linfócitos.   

 A quase totalidade da amostra refere ter sido infetada por via sexual 

(n=37, 92.5%), restando apenas dois participantes, infetados por via sanguínea 

(5%), e um participante (2.5%) infetado por outro meio, não indicado. 

Quanto ao tempo de diagnóstico, o período que reúne maior número de 

participantes (n= 15) é entre 11 a 15 anos, seguindo-se aqueles que possuem o 

diagnóstico entre 6 a 10 anos (n= 11), seguindo-se aqueles com mais de 16 anos 

de diagnóstico (n =7). É reduzido o número de participantes com um diagnóstico 

recente, inferior a 5 anos (n=7) (ver Figura 7).   
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Figura 7. Distribuição da Amostra Clínica quanto ao Tempo de Diagnóstico 

(%) 

 

 
 

 

 

Relativamente ao tipo de vírus, mais de metade da amostra não tinha 

conhecimento. Doze dos participantes (30%) foram infetados com o HIV1, e três 

(7.5%) com o HIV2. O mesmo se passa relativamente à presença de infecções 

secundárias. Quinze participantes (37.5%) afirmam ter infecções secundárias 

(sintomáticos), e 14 (35%) não (assintomáticos). Os restantes (27.5%, n=11) não 

responderam à questão. 

 A carga viral está controlada, na maior parte da amostra (67.5%), 

havendo 55% dos participantes com um número de linfócitos até 350. A tabela 5 

apresenta os dados relativos à carga viral e ao número de linfócitos.  
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Tabela 5  

Caracterização da Amostra Clínica quanto à Carga Viral e  N.º Linfócitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passamos agora à descrição dos instrumentos que permitiram a recolha de 

dados. 

  

Característica n % 

Carga Viral   

     Alta 5 12.0 

     Controlada 27 67.5 

     Indetectável 4 10 

     Sem dados 4 10 

    N= 

40 
100 

Linfócitos   

      ≤ 200 11 27.5 

      201 a 350 11 27.5 

      > 350 13 32.5 

     Sem dados 5 12.5 

 N= 

40 
100 
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4.6. Instrumentos 

 

O protocolo de recolha de dados da presente investigação é composto por 

dois instrumentos: o questionário sociodemográfico (Anexos A e B) e a Bateria 

Neuropsicológica Luria-DNA (Anexo C). Passamos a desenvolver cada um deles. 

 

4.6.1. Questionário sociodemográfico. 

 

Este questionário tem o objectivo de recolher informação pessoal sobre os 

participantes, quer ao nível sociodemográfico, quer ao nível clínico (para os 

grupos sintomático e assintomático). Inclui questões que permitem caracterizar os 

participantes de cada uma das amostras e, no caso dos portadores do VIH, obter 

dados clínicos relevantes. 

Relativamente ao grupo não-clínico (Estudo Preliminar), os dados 

recolhidos contemplam a idade, o sexo, a escolaridade, a ocupação/ profissão, e o 

agregado familiar.  

No Estudo Principal, dos portadores de VIH, o questionário inclui ainda 

questões sobre o tempo de conhecimento do diagnóstico, a utilização atual ou 

anterior de substâncias lícitas e ilícitas, a forma de contágio, a orientação sexual, a 

presença de infecção secundária, a carga viral e a contagem das células CD4, e o 

tipo de vírus (VIH1 ou VIH2) 

 

 

4.6.2. Bateria Neuropsicológica Luria-DNA. 

 

4.6.2.1. Apresentação da bateria Luria-DNA. 

 

Manga e Ramos (2007) referem, no manual de aplicação da escala, que a 

elaboração deste instrumento foi inspirada no trabalho de A. R. Luria. Afirmam 

que a Luria-DNA cumpre um modelo de avaliação minucioso e com economia de 

tempo. Acrescentam que a bateria engloba o funcionamento neuropsicológico em 

geral, abrangendo as áreas: viso espaciais; a linguagem; a memória; área 

intelectual e ainda o controle atencional. 

Como salienta Pérez (2011), seguindo de perto Manga e Ramos, a bateria 

Luria-DNA tem o mérito de ser compreensiva (pois permite avaliar cinco 
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domínios do funcionamento cognitivo básicos) e seletiva (já que permite, em 

cerca de 40 minutos explorar processos psicológicos complexos com os 

procedimentos de Luria), além de ter demonstrado robustez discriminante (por 

exemplo, permite elaborar perfis neuropsicológicos que permitem a comparação 

entre diferentes grupos).  

Também Herreras (2007), seguindo estreitamente Manga e Ramos, salienta 

o facto de ser uma bateria sensível (pois permite detetar alterações cognitivas 

relacionadas com zonas corticais diferenciadas em ambos os hemisférios), bem 

como uma bateria quantitativa – qualitativa, pois permite usar tanto métodos 

clínicos como psicométricos, proporcionando uma objetividade necessária que 

permite a comparação das respostas e a obtenção de dados psicométricos. Como a 

autora afirma (Herreras, 2007), os resultados desta bateria são igualmente úteis, 

não apenas para realização de diagnóstico, mas também para a elaboração de 

estratégias de intervenção e reabilitação.  

 

 

4.6.2.2. Áreas abrangidas pela bateria Luria-DNA.  

 

Divida em cinco áreas, como foi anteriormente referido, a bateria é 

constituída por oito subtestes e contém ainda a prova de Atenção (ver figura 8), 

somando um total de 81 itens.  

 

Figura 8. Áreas exploradas pela Bateria Luria DNA (Pérez, 2011) 

 

A Área Viso-espacial explora as funções visuais cognitivas. Os autores 

argumentam que as respostas verbais do sujeito na execução da tarefa indicam o 

funcionamento no domínio viso-espacial, salientando que qualquer alteração nesta 
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área poderá sugerir um défice a este nível ou problemas como afasias, ao nível da 

atenção ou outros (Manga & Ramos, 2007). As capacidades viso-espaciais, 

diferentes das verbais, solicitam na maioria das pessoas o hemisfério direito. 

Sendo assim, um défice cognitivo apresentado a este nível deverá ser diferenciado 

de uma lesão ao nível do funcionamento linguístico. 

A Percepção Visual, denominada como subteste 1 (itens 1 a 8), avalia a 

percepção pela representação pictográfica de objectos, o que, segundo os autores, 

é relevante na relação com a agnosia visual. O sujeito, durante o teste, deve 

nomear desenhos de objectos ou identificar figuras disfarçadas numa estrutura 

mais complexa, ou ainda, identificar elementos que faltam numa determinada 

estrutura. Justificam que segundo o pensamento de Luria, esta área está associada 

às zonas occipitoparietais do córtex cerebral (Manga & Ramos, 2007). 

O Subteste 2 (itens 9 a 16) avalia a Orientação Espacial, explorando a 

capacidade de usar as coordenadas espaciais principais, bem como as sínteses 

espaciais subjacentes à atividade construtiva complexa e às operações intelectuais 

exigidas. As zonas inferoparietais e parieto-occipitais do córtex cerebral são as 

responsáveis predominantes a esta atividade construtiva (Manga & Ramos, 2007). 

Para a área da Linguagem, os autores comentam que, sendo este um 

processo especialmente complexo (que inclui a compreensão e a expressão), 

envolve diversos aspectos neuropsicológicos. Acrescentam ainda que as alterações 

encontradas a esse nível devem ser exploradas tendo em conta os diversos níveis 

em que elas se podem observar. As lesões no hemisfério esquerdo, de maneira 

geral, podem levar a défices nos resultados, diferenciando assim os baixos 

resultados na área viso-espacial (Manga & Ramos, 2007). 

O subteste 3 (itens 22 a 31) avalia a Linguagem Compreensiva, explorando 

o reconhecimento de palavras isoladas, onde o sujeito aponta, de acordo com a 

instrução, para si próprio ou para os cartões. O subteste apresenta ainda palavras 

para repetir de uma forma sequencial. Para completar a exploração nessa área, a 

Luria-DNA disponibiliza cartões que são assinalados de acordo com a 

compreensão dos significados das expressões e a compreensão de frases, cujo 

conteúdo depende da construção sintática e cujas relações em grandes sequências 

são retidas na memória. Os sistemas parieto-occipitais do hemisfério esquerdo, 

junto com a zona de Wernick (linguagem compreensiva) são considerados 

particularmente relevantes na execução desta tarefa (Manga & Ramos, 2007). 
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O subteste 4 (itens 32 a 41) avalia a Linguagem Expressiva mediante a 

repetição de palavras, sequências de palavras e de frases. Explora também o 

processo complexo (segundo os autores) de incluir palavras numa determinada 

sequência. Qualquer dificuldade em produzir nomes relativos a um género 

apropriado pode sugerir a presença de alterações da linguagem. Este subteste 

abrange também a narrativa através de séries de palavras automatizadas e ainda 

pelas frases com palavras desordenadas. As alterações na linguagem expressiva 

podem ser originadas por lesões em diversas zonas corticais no hemisfério 

esquerdo (predominantemente) (Manga & Ramos, 2007). 

No que se refere à área da Memória, a avaliação neuropsicológica tem um 

valor fundamental na observação do funcionamento nos processos mnésicos. 

Ramos e Manga (2007) argumentam que os dois tipos de défices encontrados 

relativos à memória estão envolvidos, por um lado, com a chamada Memória 

Imediata (vinculada ao processo de percepção e pela relação direta de impressões 

que os estímulos causam no sujeito) e, por outro lado, com a Memorização 

Lógica, que utiliza formas intelectuais complexas e funciona de forma indirecta, 

mediante ajudas especiais. 

A Memória Imediata, avaliada pelo subteste 5 (itens 42 a 55), regista o 

processo de aprendizagem de uma série de 10 palavras não relacionadas, 

apresentadas em cinco ensaios onde são permitidas respostas na ordem que o 

sujeito conseguir. A exploração segue com a retenção e evocação em tarefas 

verbais e não-verbais. A memória verbal é observada através de palavras, de 

números e de frases. Em alguns itens é apresentado uma interferência ou distração 

entre o tempo do estímulo e a resposta do sujeito. Há ainda a apresentação de uma 

história (item 54) para a observação das respostas com as componentes semânticas 

mais relevantes, que por sua vez é também um fator de distracção, entre os itens 

53 e 55 (Manga & Ramos, 2007). 

A Memória Lógica, avaliada no subteste 6 (itens 56 a 62), avalia a 

memorização indireta de acordo com a relação que o sujeito estabelece entre 

palavras e cartões ou, ainda, entre frases e desenhos realizados pela própria 

pessoa. As lesões que prejudicam o funcionamento dos lóbulos frontais podem 

indicar défices nos meios que auxiliam os processos mnésicos e intelectuais 

(Manga & Ramos, 2007). 

Quanto à área de Processos Intelectuais, está dividida em dois subtestes que 

testam o funcionamento intelectual geral, explorando a atividade construtiva do 
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sujeito. É a presença de défice nesta área, de acordo com o que os autores referem 

no manual, pode sugerir alterações específica das funções corticais superiores 

(Manga & Ramos, 2007). 

O subteste 7, Desenhos Temáticos e Textos (itens 63 a 70) avalia a 

compreensão de mensagens transmitidas de forma pictográfica e verbal. A 

organização dos desenhos está estruturada de forma tal que a interpretação dos 

cartões necessita da capacidade de síntese na observação dos detalhes e, ainda, do 

recurso a deduções. Os textos das histórias, apesar de estarem organizados de uma 

forma gramatical simples, expressam temas complexos que exigem uma 

cuidadosa análise de suas relações internas para ser possível captar o seu 

conteúdo. Para a interpretação das metáforas, a pessoa precisa de transpor a 

função nominativa de linguagem, sendo capaz de atribuir um significado subtil às 

expressões numa determinada situação. Desta forma, os cartões com estímulos 

através de desenhos, histórias e frases buscam a interpretação dos conteúdos 

através de uma especial capacidade de análise e síntese (Manga & Ramos, 2007). 

O subteste 8, designado de Atividade conceitual e discursiva (itens 71 a 81) 

avalia, inicialmente, a construção dos conceitos e a formação de ideias abstractas, 

através da comparação de ideias e da capacidade da pessoa de passar de um nível 

de operações concretas ao nível de categorias (nível de abstração). Os autores 

referem que este processo pode ser prejudicado em consequência de lesões 

cerebrais. Sendo assim, o défice da actividade intelectual abstracta (conceitual) 

pode indicar alterações básicas do funcionamento cognitivo. Posteriormente, a 

bateria segue com a avaliação da actividade intelectual discursiva e de solução de 

problemas (aritméticos). Manga e Ramos (2007) reportam o pensamento de Luria, 

que defendeu que estas actividades revelam a estrutura básica dos processos 

intelectuais, ou seja, quem resolve um problema deve analisar as componentes do 

problemas, seleccionar as relações principais e, ainda, deve descobrir as operações 

intermediárias para a solução final. Os problemas aritméticos são apresentados a 

um nível de complexidade crescente e solicitam ajuda de problemas intermédios 

não elaborados de maneira imediata. 

A Prova de Atenção é realizada, na estrutura formal do protocolo do 

examinador, após a exploração da área viso espacial. Os autores justificam que as 

funções de atenção não são propriamente funções cognitivas, mas assumem 

extrema importância no funcionamento cognitivo em geral. Desta forma, 

justificam que a atenção-concentração faz parte, normalmente, do modelo básico 
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da avaliação neuropsicológica. As estruturas de atenção, que são consideradas 

pelo substrato neuroanatómico cerebral e a Neuropsicologia clínica, são o estado 

de alerta, da actividade seletiva e da vigilância. O défice pode sugerir um alerta 

insuficiente ao estímulo ambiental, por flutuações da atenção selectiva (não 

descartar os estímulos irrelevantes) ou ainda pela incapacidade de manter a 

atenção focalizada durante um tempo prolongado (Manga & Ramos, 2007). 

O Controlo Atencional (itens 17 a 21) explora a atenção-concentração 

através de respostas de contrários, em conteúdos verbais e não-verbais. É 

necessário, para um bom desempenho nesta área, a inibição das respostas fáceis e 

automatizadas. A avaliação do controlo atencional também explora a associação 

de respostas, ou omissão, aos sons difíceis de discriminar entre si. Por fim, avalia 

também através da apresentação de palavras sem determinados sons vocálicos, a 

capacidade de manter a atenção. Os autores concluem que a soma dos itens desta 

área observa a atenção selectiva e a capacidade da pessoa avaliada de manter a 

atenção (Manga & Ramos, 2007). 

 

4.6.2.3. Material utilizado e normas de aplicação. 

 

A Bateria Luria-DNA contém o material necessário para a realização da 

avaliação a que se destina. Inclui também o manual com as normas de aplicação e 

os fundamentos conceptuais do modelo neuropsicológico de Luria, bem como os 

protocolos de registo (original em espanhol) que teve de ser traduzido e adaptado 

para o português (vide Procedimentos). Faz parte deste instrumento, uma caixa de 

madeira com os cartões numerados e ainda outros cartões encadernados. Outros 

materiais que utilizámos, segundo critérios de aplicação, foram: um cronómetro, 

lápis, canetas, borracha, chave e uma moeda. Alguns cartões com escrita em 

espanhol também tiveram de ser substituídos e elaborados especialmente para esta 

versão portuguesa (vide Procedimentos e Anexo C). 
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4.7. Procedimentos 

 

A escolha do instrumento de avaliação neuropsicológica para este estudo 

defrontou-se, desde o início, com a necessidade de tradução e adaptação, uma vez 

que não havia disponibilidade no mercado de instrumentos estruturados, 

construídos e validados para a avaliação neuropsicológica da população 

portuguesa. As baterias mais reconhecidas para este fim estavam disponíveis, no 

mercado português, apenas em versão espanhola. 

A decisão pela escolha da Bateria Luria-DNA foi ponderada de acordo com 

dois critérios básicos: A selecção de um instrumento que fosse eficaz e que 

explorasse o funcionamento cognitivo geral, naquilo que os autores definem como 

“comprehensiva”, bem como a relevância do critério de tempo de aplicação 

“selectiva”, uma vez que a realidade dos instrumentos de avaliação 

neuropsicológica e de afasias são de estruturas complexas e demandam tempo 

(muitas vezes sendo necessário mais de uma sessão para a aplicação). Por outro 

lado, sendo esta bateria inspirada e construída de acordo com os trabalhos e 

abordagem de Luria, mereceu a nossa atenção pelo contributo ainda actual, 

pertinente e por quem também é reconhecidamente referido como o “pai da 

Neuropsicologia”. 

 

 

4.7.1. Tradução e adaptação da Luria-DNA. 

 

Seguindo o procedimento de tradução e retradução (Hill & Hill, 2002), a 

bateria foi traduzida num primeiro momento por duas pessoas distintas e de forma 

isolada (bilingues em português e espanhol; a primeira de nacionalidade 

espanhola e a segunda de nacionalidade portuguesa). Num segundo momento, foi 

traduzida a versão portuguesa para a versão espanhola por um professor de 

línguas na vertente de espanhol (que residiu em Espanha). Por fim, 

acompanhámos os comentários e opiniões entre os juízes e encontrámos um 

consenso para a versão final. 

Aplicámos a versão adaptada para a língua portuguesa a 10 sujeitos do 

Estudo Preliminar. Esta fase, que denominámos de “pré-teste”, confirmou a 

versão final da Luria - DNA para a língua portuguesa. As 10 avaliações do pré-

teste foram contabilizadas na amostra total. 
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Sendo a Luria-DNA uma bateria, no formato original, em língua espanhola, 

a processo de tradução até chegar à versão final não se caracterizou por grandes 

controvérsias ou dúvidas, uma vez que a etimologia da língua portuguesa e da 

língua espanhola encontram uma raiz comum no latim. Apesar da semelhança 

linguística, nomeadamente no que diz respeito às estruturas fonéticas, lexicais, 

semânticas e sintáticas, as particularidades linguísticas e culturais foram levadas 

em consideração durante a tradução, principalmente para evitar confusões com o 

chamado “falso amigo”
11

. Desta forma, a tradução e adaptação da Luria-DNA 

para a língua portuguesa contou com algumas particularidades que serão 

mostradas nas tabelas a seguir. 

Na área da Linguagem oral, os subtestes de Linguagem Compreensiva 3 

(ver tabela 6), e Linguagem Expressiva (ver tabela 7), sofreram adaptação de 

acordo com as características de cada área explorada. 

 

 

Tabela 6  

Linguagem Compreensiva. Subteste 3 

Item Versão  

espanhola 

Tradução/Adaptação 

portuguesa 

 

23 

 

entrecejo 

 

Cenho (significado inadequado) / 

sobrancelha 

 

26 

 

cálamo 

 

Caneta de aparo / Caneta tinteiro 

 

No subteste 4 foram consideradas as características fonéticas das palavras 

(item 32), uma vez que a componente principal avaliada é a fluência articulatória, 

através da repetição do padrão dada pela avaliadora. Os itens 40 e 41 são 

realizados após leitura pelo próprio sujeito. A comparação entre o modelo 

espanhol e a versão final em português pode ser visualizada na tabela 7. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
11

 “Falso amigo” É o signo linguístico ou estrutura lexical encontrado em uma língua que é semelhante ou equivalente a 

outro signo numa segunda língua, cujo significado é completamente diferente. González e Manuel (2001).  
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Tabela 7  

Linguagem Expressiva. Subteste 4 

 

Item 

Versão  

espanhola 

Tradução/Adaptação 

portuguesa 

 

32 

 

 

Cortaplumas 

Canivete / Couve-flor 

(foi considerado o 

encontro consonantal 

/fl/. 

 

32 

 

 

rompehielos 

 

Quebra-gelo / 

relâmpago (foi 

considerado o fonema 

/R/) 

 

40 

 

Ejercicio - mi - la - pedí 

-  

Calificación - de - al - 

maestro 

 

Exercício - meu - a - 

pedi -  

nota - do - ao - 

professor. 

(Construção do cartão) 

 

41 

 

Bosque - fue - y - al - 

leñador - un - corto - 

tronco. 

 

Bosque - foi - e - ao - 

lenhador - um - cortou - 

tronco. 

(Construção do cartão). 

 

A área da Memória Imediata, subteste 5, é uma atividade de leitura. O 

processo envolveu a tradução e construção do cartão para ser apresentado ao 

sujeito (tabela 8). 

 

Tabela 8 

 Memória Imediata. Subteste 5 

 

Ite

m 

Versão  

espanhola 

Tradução/Adaptação 

portuguesa 

 

49 

 

Casa - luna - calle 

- chico - agua 

 

Casa - lua - rua - rapaz - 

água 

(construção do cartão). 

 

Na área Intelectual de Desenhos Temáticos e Textos, subteste 7, a tradução 

beneficiou com a inclusão de dois provérbios na cultura portuguesa com o mesmo 

significado metafórico. Embora exista um provérbio na língua portuguesa com a 

componente lexical semelhante ao provérbio espanhol, a versão final portuguesa 

cumpre o objetivo da mensagem sugerida pelo item 68. Assim, o provérbio 

espanhol “no cuentes tus pollos antes de que salgan del cascarón” foi substituído 

pelo proverbio português “ Não lances foguetes antes da festa”. 



 

101 
 

4.7.2. Procedimento geral da investigação. 

Após a recolha da bibliografia pertinente, selecção da metodologia 

apropriada à concretização dos objetivos do presente estudo e tradução da versão 

original da bateria Luria-DNA, iniciámos os contactos com as instituições onde 

seria feita a recolha de dados, especificamente a Associação Abraço e a 

Associação Positivo, situadas em Lisboa. Ambas as instituições desenvolvem a 

sua atividade junto de pessoas com HIV/SIDA. 

Após o contacto inicial foi agendada uma reunião com cada instituição, na 

qual tivemos oportunidade de apresentar o estudo, sua pertinência e objectivos. 

Apresentámos também os instrumentos, dado que a autorização para a recolha de 

dados dependia, em parte, das questões envolvidas nos questionários. 

Esclarecemos todas as dúvidas e colocámo-nos à disposição para uma sessão de 

apresentação dos resultados obtidos na investigação, nas duas instituições. 

Após concedida a autorização, foi-nos disponibilizada uma sala em cada 

uma das instituições, onde procedemos à recolha de dados. Esta foi feita 

individualmente, demorando cada avaliação entre 60 a 120 minutos. Os 

participantes foram informados dos objetivos da investigação, tendo-se 

assegurado a confidencialidade dos dados. Foi dada oportunidade a cada 

participante de desistir da avaliação, a qualquer momento.   

Simultaneamente, para a amostra não clínica, a avaliação foi realizada junto 

de pessoas com as características de inclusão na amostra. Tratando-se de uma 

amostra de conveniência, estes participantes foram recrutados entre colegas, 

alunos, conhecidos de familiares e outros. As avaliações foram realizadas 

individualmente, demorando entre cerca de 45 a 60 minutos, cada. Tal como para 

os participantes na amostra clínica, foi dada possibilidade a cada participante de 

desistir, a qualquer momento.   

A recolha de dados decorreu entre Maio de 2013 e Junho de 2014. Após 

essa recolha, os dados foram analisados e inseridos numa base de dados, 

construída para o efeito, de forma a proceder-se ao seu tratamento estatístico. 
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4.7.3. Procedimentos de análise de dados. 

 

Após a inserção dos dados, os mesmos foram sujeitos a limpeza e 

verificação, tendo-se corrigido as respostas mal inseridas ou em branco. Não 

havendo dados em falta, não foi necessário qualquer procedimento, a esse nível.  

Os dados foram analisados com recurso ao software de análise de dados 

SPSS – Statistical Package for Social Sciences (IBM, v. 22). 

Em termos de estatística descritiva, utilizámos as medidas, mínimo, 

máximo, frequência absoluta (n), frequência relativa (%), média, desvio-padrão, 

assimetria (Skew), achatamento (Ku) e médias das ordenações (MR).  

Na técnica de análise de clusters, optámos pelo método hierárquico, seguido 

do não-hierárquico, nomeadamente o método de agregação da menor distância, 

com a medida de dissemelhança da distância euclidiana quadrada, seguido do 

método não hierárquico k-means. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada, 

no âmbito da análise de clusters, para determinar as variáveis com mais 

importância nos clusters.   

Na análise de Componentes Principais, recorremos aos testes de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e esfericidade de Bartlett para comprovar a adequação dos 

dados ao procedimento, tendo utilizado o scree-plot de Cattell como critério de 

decisão do número de factores a reter.  

Quanto à consistência interna dos factores obtidos, foi verificada por meio 

do alfa de Cronbach (α).  

Dada dimensão da amostra clínica, recorremos ao teste de Kolmogorov-

Smirnov (D) para testar a normalidade da distribuição das variáveis, nos grupos 

em estudo. No caso da ausência de normalidade (p < .05) ou nas situações 

justificadas pelo nível de medição da variável (ordinal), utilizámos testes de 

hipóteses não-paramétricos, especificamente o teste t de Student (t). 

Nos casos em que não se comprovou a normalidade, foram aplicados testes 

de hipóteses não-paramétricos, nomeadamente: 

- Teste de Mann-Whitney (U, com nota padronizada z), para comparação 

das distribuições de uma variável quantitativa, em dois grupos;  

- Teste de Kruskall- Wallis (H), para comparação das distribuições de uma 

variável quantitativa, em três ou mais grupos;  

- Correlação de Spearman (rho), para verificação da associação entre duas 

variáveis quantitativas ou ordinais. 
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No caso da relação de duas variáveis qualitativas, a análise das proporções foi 

examinada através do Teste do Qui-Quadrado (χ
2
), após verificação do pressuposto da 

não existência de mais de 20% de células com frequências esperadas inferiores a 5. Nas 

situações em que este critério não estava cumprido, recorremos à simulação de 

Monte Carlo.  

Em todas as análises, considerámos o nível de significância p < .05 (á) 

(5%), como critério de rejeição da hipótese nula (H0). Nos testes de hipóteses, 

reportamos o p bilateral (two-tailed). Nos testes com p-value menor que , 

rejeitámos H0 (aceitando a hipótese alternativa proposta); nos testes cujo p-value 

era igual ou superior a , conservámos a H0. 
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PARTE III: ESTUDOS EMPÍRICOS 
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5. Contributo para a Validação da Bateria Luria-DNA 

 

Considerado como um passo indispensável para cumprir com o rigor da 

teoria psicométrica, tivemos de iniciar a nossa investigação com a introdução do 

chamado Estudo Preliminar, que consiste numa “ pré-validação” da Bateria Luria-

DNA para a população portuguesa, um contributo que não esgota, por si, a a 

necessidade de futuros estudos neste âmbito. A nossa decisão de o considerar 

apenas como um contributo, ou como um ensaio de validação, justifica-se pela 

extensão do tempo de avaliação individual que um instrumento desta natureza 

acarreta.  

Outro aspecto relevante diz respeito ao tamanho da amostra que seria 

necessário para configurar um estudo completo de validação. De acordo com 

Coolican (2004) uma amostra populacional tem de ser “fair enough” para ser 

representativa e permitir uma generalização dos resultados com certo grau de 

segurança. Se, por um lado, o ponto de partida ou motivacional de investigação 

pretende ser atingido com o Estudo Principal, por outro lado, a validação 

completa de um instrumento desta dimensão justificaria o desenvolvimento de 

uma investigação, na sua totalidade. 

As avaliações neuropsicológicas apresentam resultados concretos em 

pacientes com lesões cerebrovasculares, lesões agudas, tumores e epilepsia, ao 

contrário das avaliações em pacientes com infecções no cérebro e outras 

patologias degenerativas, como a esclerose múltipla e as demências (Kolby & 

Whishaw, 1980 citado por Manga & Ramos, 2007). 

 Conscientes do desafio de tratar os resultados num método de análise 

quantitativo de uma bateria que tem a sua origem nos trabalhos de A.R. Luria, 

conhecido pelos seus métodos qualitativos o que, segundo Manga e Ramos 

(2007), pode gerar alguns constrangimentos, apresentamos a seguir os resultados 

encontrados. 
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5.1. Resultados – Estudo Preliminar 

 

A estatística descritiva dos itens da Bateria Luria-DNA, obtida junto dos 

participantes do Estudo preliminar, revela a existência de diversos itens sem 

variância, isto é, em que os valores Mínimo e Máximo são semelhantes. Em 

diversas situações, esses valores correspondem ao máximo de pontuação 

permitida pelo item. Dos 81 itens que compõem a prova, 51 itens obtêm 

percentagens de resposta máximas iguais ou superiores a 90% (ver Tabela 9).  

 

 

Tabela 9  

Itens com Pontuação Máxima em 90 a 100% da Amostra 

N.º 

Item 
Mín. Máx. 

Pont. 

máx. 

permitida 

% 

respostas 

máxs 

1 2 2 2 100 

2 2 2 2 100 

3 1 2 2 93.2 

5 1 2 2 90.3 

7 1 2 2 93.2 

9 2 2 2 100 

10 4 4 4 100 

11 3 4 4 90.3 

13 1 2 2 99 

14 2 2 2 100 

17 2 2 2 100 

18 6 6 6 100 

19 2 2 2 100 

20 2 2 2 100 

22 2 2 2 100 

23 3 3 3 100 

27 2 3 3 90.3 

29 0 2 2 91.3 

32 1 2 2 94.2 

35 1 2 2 95.1 

36 1 2 2 95.1 

38 2 2 2 100 

39 2 2 2 100 

40 2 2 2 100 

41 3 3 3 100 

45 3 4 4 98.1 

46 2 2 2 100 

48 3 4 4 98.1 

53 4 4 4 100 

54 4 4 4 100 



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este facto, designado em Psicometria por Ceiling Effect (Efeito de Tecto) 

impossibilita a utilização de procedimentos estatísticos para confirmação da 

estrutura factorial proposta pelo autor da escala. Como referem Coolican (2004) e 

Fuentes (2008), o Ceiling Effect produz-se quando o teste ou medida psicológica 

apresenta características que o tornam fácil para o grupo-alvo. Neste caso 

concreto, podemos concluir que a Bateria Luria-DNA, que visa a deteção de 

alterações cognitivas, não é apta a detectar tais alterações na amostra dos 

participantes sem antecedentes clínicos do foro neurológico ou psiquiátrico.  

De facto, se analisarmos os resultados obtidos nas dimensões, tal como 

propostas pelo autor, verificamos que em três delas – Perceção Visual, Controlo 

da Atenção e Memória Lógica - o máximo obtido corresponde ao máximo 

permitido. Em duas dessas, a média aproxima-se bastante do valor máximo, 

nomeadamente no Controlo de Atenção (70.9% dos participantes obtêm o valor 

máximo da prova) e na Memória Lógica (21.4% dos participantes obtêm o valor 

máximo da prova) (ver Tabela 10). 

 

 

 

55 4 4 4 100 

56 2 4 4 92.2 

57 1 3 3 91.3 

59 3 4 4 92.2 

60 2 3 3 99 

62 1 2 2 98.1 

63 3 3 3 100 

64 3 3 3 100 

65 3 3 3 100 

66 3 4 4 97.1 

67 1 2 2 98.1 

68 1 2 2 99 

69 2 2 2 100 

70 3 4 4 99 

71 2 2 2 100 

72 2 2 2 100 

73 4 4 4 100 

74 2 2 2 100 

75 2 2 2 100 

76 1 1 3 100 

77 0 1 2 97.1 
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Tabela 10  

Valores Obtidos nas Dimensões Originais da Escala (Média, Desvio Padrão, Mínimo, 

Máximo e Pontuação Máxima da Prova) 

 

 M DP 
Mín

. 
Máx. 

P.máx 

prova 

Orientação espacial 18.12 1.52 14 21 22 

Percepção visual 11.84 1.63 7 16 16 

Controlo da Atenção 21.49 1.24 12 22 22 

Linguagem Compreensiva 24.08 2.28 18 30 31 

Linguagem Expressiva 16.53 2.02 12 21 22 

Memória imediata 36.07 1.99 31 40 42 

Memória lógica 22.29 1.43 18 24 24 

Desenhos temáticos 19.16 1.08 16 22 23 

Atividade conceptual  14.66 3.30 8 22 27 

 

Pelo contrário, em dois dos itens (76 e 77) observa-se o efeito contrário, 

psicometricamente designado por Floor Effect (Efeito de Chão), uma vez que a 

totalidade das respostas se situa no valor mínimo possível de pontuação, ou perto. 

Segundo Coolican (2004) e Fuentes (2008) este efeito produz-se quando os testes 

apresentam um elevadíssimo grau de dificuldade. 

Estes valores demonstram que neste ensaio, a prova não revela alterações, 

na sua forma atual, para amostras não clínicas. O efeito de teto obtido em 63% , 

assim como o efeito de chão em dois itens, dos itens revela o reduzido poder 

discriminativo dos itens quando, aparentemente, não existem danos das funções 

cognitivas. 

Segundo Fuentes, Malloy-Dinis, Camargo e Cosenza (2008, p. 161), o efeito 

de teto surge quando “o teste ou medida psicológica é demasiado fácil e, como 

consequência, não é capaz de discriminar os indivíduos mais ou menos capazes.” 

Assim, para esta amostra, sem antecedentes ou história clínica, os valores do 

Estudo Preliminar revelam a ausência de variância e não permitem a continuação 

das análises psicométricas. Considerar que um teste é (ou não) válido sem referir 

o contexto ou o tipo de uso pode ser considerado como incorreto, segundo 

Fuentes, Malloy-Dinis, Camargo e Cosenza (2008). Como tal, parece-nos que, no 

caso de participantes sem lesão, antecedentes neurológicos ou historial de 
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alterações neuropsicológicas, esta forma de avaliação neuropsicológica não 

apresenta nenhuma utilidade, uma vez que o seu objectivo é detectar alterações e 

défices cognitivos. 

 

 

5.2. Validação Interna da Bateria Luria-DNA 

 

Após verificação da inadequação da Bateria Luria-DNA para uma amostra 

sem antecedentes clínicos (dada a sua fraca capacidade de discriminação inter-

sujeitos), procurámos verificar se a estrutura factorial da versão original da escala 

se mantém, na amostra clínica. Conforme descrito na revisão da literatura, a 

infecção HIV/SIDA conduz, ao longo do tempo, a uma afectação progressiva das 

capacidades cognitivas. 

Verificou-se a impossibilidade de desenvolver uma análise factorial sobre a 

totalidade dos itens, pelo não cumprimento dos pressupostos habituais, 

nomeadamente a dimensão da amostra ou o rácio sujeitos/ variáveis (Costello, & 

Osborne, 2005; Kline, 2000). Apesar do valor deste rácio divergir entre autores, 

nenhum deles considera a viabilidade de realizar análises desta natureza quando o 

número de variáveis é consideravelmente superior ao de participantes. Assim, 

considerámos a adequação teórica dos itens às nove sub-escalas da versão 

original, e desenvolvemos a Análise de Componentes Principais (ACP) sobre 

estas (consideradas como itens).  

Segundo Kline, “factor analysis is a statistical method in which variations in 

scores on a number of variables area expressed in a smaller number of dimensions 

or constructs” (2000, p. 113).Trata-se de um procedimento estatístico que permite 

reduzir a quantidade de informação fornecida pelas variáveis, organizando-a a 

partir das suas associações estatísticas. 

Em primeiro lugar, confirmámos os pressupostos dos dados, i.e., o seu 

carácter contínuo e sem valores omissos (missings values). Testámos também a 

sensibilidade dos itens, nomeadamente através das medidas de assimetria (Skew) e 

achatamento (Ku) (ver tabela 11). 
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Tabela 11  

Estatística Descritiva das Subescalas – LURIA DNA: Mínimo (Min), Máximo (Máx), Média 

(M), Desvio-padrão (DP), Assimetria (Skew) e Achatamento (Ku), N=40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de assimetria e achatamento atestam a adequabilidade dos itens à 

ACP, dado que são, respectivamente, inferiores a 3 e 7 (Kline, 1998). 

Calculámos ainda as correlações inter-itens, outro procedimento sugerido 

previamente à realização da ACP. Os valores obtidos indicam, na generalidade, a 

existência de correlações significativas, moderadas a fortes, fator favorável ao 

desenvolvimento da ACP (ver tabela 12). 

 

Tabela 12 

Valores de Correlação (rho Spearman) entre as Subescalas da LURIA DNA 
 

Subescalas 
PV OE FR FE MI ML DT AC 

C

A 

 Percepção visual (PV) 1         

Orientação espacial (OE) .25 1        

Fala receptiva (FR) .39* .77** 1       

Fala expressiva (FE) .27 .74** .64** 1      

Memória imediata (MI) .51** .39* .63** .53** 1     

Memória lógica (ML) .61** .41** .50** .43** .57** 1    

Desenhos temáticos (DT) .56** .54** .71** .59** .72** .48** 1   

Ativ. conceptual (AC) .42** .58** .49** .64** .59** .52** .61** 1  

Controlo atencional (CA) .38* .48** .27 .56** .34* .41** .49** .71** 1 

Nota. * p< .05; ** p< .01 Valores de significância estatística para a correlação Spearman (bi-direcional).   

 

Subescalas Min. Max. M DP Skew Ku 

Percepção visual 0 65 41.63 17.11 -.69 -.09 

Orientação espacial 5 65 40.25 15.73 -.31 -.31 

Fala receptiva 15 60 45.25 11.60 -.71 .01 

Fala expressiva 30 70 51.75 14.17 -.26 -1.54 

Memória imediata 0 70 40.63 16.06 -.92 1.41 

Memória lógica 0 75 36.00 20.82 -.25 -.54 

Desenhos temáticos  0 80 51.13 20.46 -1.01 .49 

Atividade conceptual  20 65 40.38 12.98 .37 -.87 

Controlo atencional 0 60 40.25 15.81 -.76 .36 
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Satisfeitas as condições que justificam a ACP, desenvolvemos uma análise 

exploratória sobre os nove itens. Os valores do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

(0.86), e do teste de esfericidade de Bartlett (χ
2 

(36)= 228.46, p< .001) demonstram 

também a adequação da amostra ao procedimento (Maroco, 2007; Pereira, 2008).  

Utilizámos, como critério sobre o número de factores a reter, o scree-plot de 

Cattell (ver figura 9). 

 

Figura 9. Scree-plot Resultante da ACP Exploratória 

 

 

Procedemos assim a uma segunda ACP, forçando a extracção de dois 

fatores, com rotação varimax, engeinvalue superior a 1 e eliminação de valores 

inferiores a 0.30. O método de rotação varimax permite obter uma estrutura 

fatorial na qual, para cada componente, existem apenas alguns pesos 

significativos, sendo os restantes próximos de zero (Reis, 2001). A solução obtida 

explica 71.79% da variância (ver tabela 13). 
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Tabela 13 

Pesos Factoriais dos Itens da Bateria LURIA DNA, Variância Explicada e Alpha de Cronbach 

– Solução de Dois Fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solução obtida difere consideravelmente da versão original. A tabela 14 

permite uma observação comparativa da distribuição dos itens, por área. 

Relativamente à versão espanhola, apenas os itens associados à memória se 

mantêm no mesmo fator. Os restantes itens apresentam um agrupamento 

totalmente distinto. 

 

 

 

Itens 

Peso 

Factorial 

1 2 

Memória imediata .85  

Percepção visual .82  

Desenhos temáticos  .77 .42 

Fala receptiva .69 .44 

Memória lógica .67 .39 

Controlo atencional  .80 

Fala expressiva .34 .79 

Atividade conceptual   .79 

Orientação espacial .35 .78 

% Variância 36.85 
34.9

4 

α Cronbach .88 .87 
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Tabela 14 

 Distribuição dos Itens por Fator – Versão Original (Manga & Ramos, 2007) e Versão do 

Presente Estudo 

 

Versão original (Manga, & 

Ramos, 2007) 
Versão do Presente Estudo 

Área visuo-

espacial 

Percepção visual 

Mnésica 

compreensiva 

Memória imediata 

Orientação 

espacial 
Memória lógica 

Área da 

linguagem 

oral 

Fala receptiva Percepção visual 

Fala expressiva Desenhos temáticos 

Área da 

memória 

Memória 

imediata 
Fala receptiva 

Memória lógica 

Conceptual 

Discursiva 

Controlo atencional 

Área 

intelectual 

Desenhos 

temáticos 
Fala expressiva 

Atividade 

conceptual 

Atividade 

conceptual 

Prova de 

atenção 

Controlo 

atencional 
Orientação espacial 

 

 

A análise da distribuição dos itens indica, segundo Damásio (2012) uma 

subestimação de fatores, isto é, foi retido um número inferior de factores, 

comparativamente à escala original de Manga, e Ramos (2007). Analisando 

também a saturação dos itens por factor, verifica-se que alguns dos itens possuem 

saturação em mais de um factor, o que significa que esse item pode ser explicado 

em simultâneo por mais do que um factor (Damásio, 2012).  

Estes aspectos motivaram-nos a desenvolver uma segunda ACP com 

solução forçada a cinco factores, número similar ao da versão original, mantendo 

todos os critérios da análise anterior. Esta análise procurou verificar se a estrutura 

resultante seria mais coerente e harmoniosa que a primeira. 
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A solução de cinco factores explica 90.23% da variância, valor muito 

elevado. Contudo, a distribuição dos itens pelos factores mantém-se um pouco 

confusa (ver tabela 15). 

 

Tabela 15 

Pesos Fatoriais dos Itens da Bateria LURIA DNA, Variância Explicada e Alpha de Cronbach 

– Solução de Cinco Fatores 

 

Itens 
Peso Factorial 

1 2 3 4 5 

Controlo atencional .84    .34 

Atividade conceptual e discursiva .82  .32   

Orientação espacial .39 .86    

Fala receptiva  .79 .44   

Fala expressiva .53 .58 .31 .33  

Memória imediata   .86   

Desenhos temáticos e textos .34 .37 .71  .33 

Memória lógica    .84  

Percepção visual   .39 .31 .76 

% Variância 23.04 
22.8

5 
20.85 

12.0

5 
11.45 

α Cronbach .81 .87 .85 - - 

 

A solução encontrada mostra-se pouco coerente. Apesar dos níveis 

satisfatórios de consistência interna, a estrutura é composta por um fator com dois 

itens (fator 3) e dois fatores (4 e 5) com apenas um item, o que é desaconselhado, 

de acordo com os autores Costello e Osborne (2005). 

Parece-nos, então, que a primeira solução descrita (dois fatores) se revela 

como a mais parcimoniosa e adequada aos dados. Cada fator extraído retém mais 

de três itens (cinco e quatro itens); a variância explicada (71.79%) é aceitável, 

segundo Beavers et al. (2013), embora alguns autores recomendem que a 

variância explicada se deva manter entre os 75% e os 90%, outros definem que 

um valor a partir de 50% é aceitável; os valores de consistência interna são 

satisfatórios, respetivamente .88 e .87 (Field, 2005).  
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6. Comparação entre a Amostra Não-clínica e a Amostra de Participantes com VIH 

Sintomáticos e Assintomáticos 

 

Apesar dos resultados anteriormente apresentados demonstrarem a 

inadequação deste instrumento para a amostra sem indicadores clínicos relevantes 

que possam afectar a função cognitiva, considerámos necessário desenvolver uma 

comparação entre a amostra de participantes com VIH (Assintomáticos e 

Sintomáticos) e a amostra que designámos de não clínica.  

Uma vez que, no caso da amostra não-clínica, se verifica um efeito de teto 

na maior parte dos itens e, consequentemente, nas diversas subescalas em estudo, 

a existência de diferenças significativas relativamente à amostra de participantes 

com VIH/SIDA poderá confirmar a presença de perturbação da função cognitiva, 

já indiciada pela análise factorial desenvolvida (dado que o referido efeito de teto 

não se verificou). 

Os resultados obtidos da comparação entre os dois grupos revelam a 

presença de diferenças significativas em todas as subescalas que compõem a 

bateria LURIA-DNA, na medida em que os participantes com HIV/SIDA obtêm, 

em todas elas, médias de ordenações significativamente inferiores às dos 

participantes sem VIH/SIDA. A tabela 16 apresenta o resultado do teste não-

paramétrico de Mann-Whitney, bem como as médias de ordenações de cada um 

dos grupos. 
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Tabela 16  

Resultados do Teste de Mann-Whitney: Comparação entre as Amostrasde Participantes com 

HIV/SIDA e Não Clínica, e Respetivas Médias de Ordenações 

 

Subescalas Média das ordenações 
Mann-Whitney 

(z) 

 HIV/SIDA Não clínica  

Percepção visual 51.14 80.10 z = 3.826
***

 

Orientação espacial 31.85 87.59 z = 7.297
***

 

Fala receptiva 39.66 84.56 z = 5.849
*** 

Fala expressiva 49.65 80.68 z = 4.051
*** 

Memória imediata 30.89 87.97 z = 7.436
***

 

Memória lógica 31.02 87.91 z = 7.465
*** 

Desenhos temáticos  58.41 77.28 z = 2.502
* 

Atividade conceptual  46.02 81.49 z = 4.634
***

 

Controlo atencional 35.98 85.88 z = 7.181
***

 

Nota. 
*
p< .05;

***
p< .001.Valores de significância estatística para o teste Mann-Whitney, 

representado pela nota padronizada z (bi-direcional) 

 

Assim, os participantes com VIH/SIDA apresentam resultados inferiores nas 

subescalas perceção visual, orientação espacial, fala recetiva, fala expressiva, 

memória imediata, memória lógica, desenhos temáticos, actividade conceptual e 

controlo atencional, comparativamente à amostra não clínica. As médias de 

ordenações revelam ainda que é na subescala Desenhos Temáticos que os 

participantes com VIH/SIDA obtêm os melhores resultados (58.41), ainda que se 

mantenham estatisticamente inferiores aos da amostra não clínica (77.28). 

Estes dados parecem atestar a existência de perturbação da função cognitiva 

da amostra VIH/SIDA, quando comparados com uma amostra retirada da 

população em geral. 
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6.1. Resultados Obtidos com a Amostra HIV/SIDA 

 

Estabelecida a estrutura factorial da Bateria, passamos a descrever os 

resultados obtidos junto da amostra clínica. Os valores de estatística descritiva, 

para cada uma das subescalas, foram já apresentados (ver tabela 15). 

Apresentamos, somente, os principais valores de estatística descritiva (após 

conversão dos valores iniciais em z-score) obtidos nos dois factores por nós 

estabelecidos, através da ACP (ver tabela 17). 

 

Tabela 17   

Estatística descritiva das Escalas – LURIA DNA: Mínimo(Min), Máximo (Máx), 

Média (M) e Desvio-padrão (DP), N=40 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Comparação entre Grupos – Estado Serológico 

 

Procedemos, em seguida, à comparação dos grupos em estudo, 

nomeadamente o grupo dos participantes sintomáticos e dos participantes 

sintomáticos. Previamente à comparação, averiguámos a normalidade das 

distribuições das variáveis em estudo, para cada um dos grupos, através do teste 

de aderência à normalidade de Kolmogorov-Smirnov (ver tabela 18). Os 

resultados demonstram que somente as subescalas Fala Expressiva, Memória 

Imediata (grupo Sintomáticos), Desenhos Temáticos (grupo Sintomáticos) e 

Atividade Conceptual (grupo Sintomáticos) não apresentam uma distribuição 

normal, inviabilizando o recurso a testes de hipóteses paramétricos. Será utilizado 

o equivalente não-paramétrico respectivo, neste caso, o teste de Mann-

Escalas (factores) Min. Max. M DP 

Mnésica Compreensiva -2.19 1.44 0.00 0.84 

Conceptual Discursiva -1.89 1.33 0.00 0.85 

Nota. Valores mínimo, máximo, media e desvio-padrão obtidos após 

standardização em z-scores 
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Whitney(U). Para os restantes, será utilizado o teste t-Student de comparação de 

médias. 

 

Tabela 18 

Valores do teste Kolmogorov-Smirnov (KS) para os grupos Sintomáticos e Assintomáticos 

Subescalas Grupo Teste KS (D) 

Percepção visual Sintomáticos D(15) = 0.174 

Assintomáticos D(14) = 0.164 

Orientação espacial Sintomáticos D(15) = 0.163 

Assintomáticos D(14) = 0.142 

Fala receptiva Sintomáticos D(15) = 0.159 

Assintomáticos D(14) = 0.181 

Fala expressiva Sintomáticos D(15) = 0.224
*
 

Assintomáticos D(14) = 0.262
**

 

Memória imediata Sintomáticos D(15) = 0.293
**

 

Assintomáticos D(14) = 0.194 

Memória lógica Sintomáticos D(15) = 0.104 

Assintomáticos D(14) = 0.156 

Desenhos temáticos  Sintomáticos D(15) = 0.304
**

 

Assintomáticos D(14) = 0.187 

Atividade conceptual  Sintomáticos D(15) = 0.273
**

 

Assintomáticos D(14) = 0.191 

Controlo atencional Sintomáticos D(15) = 0.157 

Assintomáticos D(14) = 0.138 

Mnésica 

Compreensiva 

Sintomáticos D(15) = 0.200 

Assintomáticos D(14) = 0.161 

Conceptual 

Discursiva 

Sintomáticos D(15) = 0.130 

Assintomáticos D(14) = 0.183 

Nota. 
*
p< .05; 

**
p< .01 Valores de significância estatística para o teste KS (bi-

direcional) 

 

Relativamente à comparação entre os dois grupos, os resultados 

demonstram que, no que respeita a subescala Perceção Visual, o grupo dos 

participantes sintomáticos (M = 34.67, DP = 17.06) apresenta um valor médio 
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inferior aos dos participantes assintomáticos (M = 50.36, DP = 11.00), sendo a 

diferença estatisticamente significativa, t (27) = -2.92, p =.007, 95% IC [-26.72, -

4.66]. Assim, o grupo dos participantes sintomáticos demonstra mais dificuldade 

de perceção visual, comparativamente aos assintomáticos. 

O mesmo é possível constatar, no que concerne a subescala Orientação 

Espacial. O grupo dos participantes Sintomáticos obteve uma média de 34 (DP = 

15.38), inferior à do grupo dos Assintomáticos, com uma média de 47.14 (DP = 

15.38). Esta diferença é estatisticamente significativa, t(27) = -1.07, p =.016, 95% 

IC [-23.62, -2.67]. 

Quanto à subescala Fala Receptiva, os valores encontrados traduzem uma 

diferença similar, indicadora de maiores dificuldades no grupo dos participantes 

Sintomáticos. Este obteve um valor médio significativamente inferior (M = 41.33, 

DP = 13.16), ao do grupo dos participantes assintomáticos (M = 51.43, DP = 

6.91), t(21.49) = -2.61, p =.016, 95% IC [-18.13, 2.06]. Relativamente à 

Linguagem Expressiva, os resultados indicam a ausência de diferenças 

significativas entre os dois grupos (U = 137.5, p= .158), ainda que sejam os 

sintomáticos a obter valores mais reduzidos (MR = 12.83 vs MR = 17.32 nos 

assintomáticos). 

O grupo dos participantes assintomáticos (M = 51.79, DP = 14.09), obteve 

também um valor médio significativamente superior na subescala Memória 

Lógica (t(27) = -4.42, p<.001, 95% IC [-38.24, -13.99], em comparação com o 

grupo dos participantes sintomáticos (M = 25.67, DP = 17.41). Contudo, na 

Memória Imediata essa diferença não se mantém (U = 135.5, p = .186), ainda que 

a média das ordenações dos assintomáticos (MR = 17.18) suja superior à dos 

sintomáticos (MR = 12.97). 

Na subescala Desenhos Temáticos existe uma diferença marginalmente 

significativa entre os grupos (U = 149, p= .057), que traduz a tendência para o 

grupo dos participantes sintomáticos (MR = 12.07) obter valores 

significativamente inferiores ao dos participantes assintomáticos (MR = 18.14). 

Quanto à Atividade Conceptual, os valores do teste de Mann-Whitney 

indicam a existência de diferenças significativas (U = 151, p= .041), obtendo o 

grupo dos participantes assintomáticos (MR = 18.32) valores de ordenação 

superiores aos do grupo dos sintomáticos (MR = 11.90). 

Finalmente, não se verificaram diferenças significativas na subescala 

Controlo Atencional, (t(27) = -1.02, p = .320, 95% IC [-16.75, -5.65], apesar do 
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grupo de participantes sintomáticos (M = 37.67, DP = 16.35) obter valores 

inferiores aos dos participantes assintomáticos (M = 43.21, DP = 12.65). 

Em conclusão, os participantes do grupo sintomático obtêm, na 

generalidade, valores inferiores aos do grupo assintomático, sendo essa diferença 

estatisticamente significativa nas subescalas Percepção Visual, Orientação 

Espacial, Fala Receptiva, Memória Lógica e Atividade Conceptual. 

Quanto aos factores, no factor 1 Mnésica Compreensiva verificou-se a 

presença de diferenças significativas, (t (22.16) = -3.46, p = .002, 95% IC [-1.41, -

0.35]), pertencendo ao grupo dos participantes sintomáticos o valor médio inferior 

(M = -0.36, DP = 0.86), comparativamente com o grupo dos participantes 

assintomáticos (M = 0.53, DP = 0.48). 

Também no factor 2, Conceptual Discursivo, se encontraram diferenças; 

novamente, o grupo dos participantes assintomáticos (M = 0.33, DP = 0.59) 

obteve um valor médio superior aos do grupo de participantes sintomáticos (M = -

0.27, DP = 0.86), sendo a diferença entre ambos estatisticamente significativa (t 

(24.91) = -2.20,  p = .038, 95% IC [-1.17, -0.04]). 

 

 

6.3.  Relação com o Tempo de Diagnóstico 

 

Procurámos também verificar se o tempo de diagnóstico constitui uma 

variável pertinente para a compreensão do fenómeno em estudo. Para tal, 

recorremos à correlação de Spearman, dada a ausência da normalidade da 

distribuição desta variável (D (40) = 0.226, p < .001), e também por se tratar de 

uma variável ordinal. Os resultados são apresentados na tabela 19.   
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Tabela 19 

Valores de Correlação (rho Spearman) das Subescalas da LURIA DNA com o Tempo do 

Diagnóstico 

 

Subescalas TD PV OE FR FE MI ML DT AC CA F1 F2 

 Tempo diagnóstico 

(TD) 

 
1.00            

Percepção visual (PV)  -.42
**

 1.00           

Orientação espacial 

(OE) 

 
-.30 .25 1.00          

 Fala receptiva (FR)  -.25 .39
*
 .77

**
 1.00         

Fala expressiva (FE)  -.25 .27 .74
**

 .64
**

 1.00        

Memória imediata (MI)  -.24 .51
**

 .39
*
 .63

**
 .53

**
 1.00       

Memória lógica (ML)  -.44
**

 .61
**

 .41
**

 .50
**

 .43
**

 .57
**

 1.00      

Desenhos temáticos 

(DT) 

 
-.31 .56

**
 .54

**
 .71

**
 .59

**
 .72

**
 .48

**
 1.00     

Ativ.conceptual(AC)  -.29 .42
**

 .58
**

 .49
**

 .64
**

 .59
**

 .52
**

 .61
**

 1.00    

Controlo atencional 

(CA) 

 
-.29 .38

*
 .48

**
 .27 .56

**
 .34

*
 .41

**
 .49

**
 .71

**
 1.00   

Mnésica Compreens. 

(F1) 

 
-.43

**
 .76

**
 .58

**
 .78

**
 .56

**
 .82

**
 .77

**
 .85

**
 .67

**
 .49

**
 1.00  

Concep. Discursi. 

(F2) 

 
- .33

*
 .42

**
 .81

**
 .59

**
 .85

**
 .53

**
 .50

**
 .63

**
 .86

**
 .80

**
 .66

**
 1.00 

Nota. * p< .05; ** p< .01 Valores de significância estatística para a correlação Spearman bi-direcional.   

 

Verifica-se uma correlação significativa negativa moderada entre o tempo 

de diagnóstico e a subescala Perceção Visual (r = -.42, p = .007), o que significa 

que, à medida que o tempo aumenta, os valores de Perceção Visual diminuem. O 

mesmo se verifica relativamente à Memória Lógica (r = -.44, p = .005). Nas 

restantes subescalas as correlações não possuem significância estatística.  

O tempo de diagnóstico está ainda significativamente correlacionado com os 

dois fatores, de forma negativa e moderada, especificamente com o fator 1 

Mnésica Compreensiva (r = -.43, p = .006), e o fator 2 Conceptual Discursivo (r = 

-.33, p = .04).  

Estes resultados demonstram, no geral, que à medida que o tempo avança, 

as dificuldades cognitivas, especificamente ao nível da perceção, da memória 

lógica e, de uma forma mais geral, no que respeita ambos os factores, aumentam.  

Uma vez que os participantes sintomáticos possuem um tempo de 

diagnóstico significativamente mais longo que os assintomáticos, t (27) = 4.48, 
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p<.001, 95% IC [0.73, 1.97], as associações constatadas complementam os 

resultados anteriores. 

 

6.4. Comportamentos de Adição  

 

Quanto à existência de comportamentos adictos, da parte dos participantes, a 

nossa análise incidiu em dois tempos: passado e presente. Procurámos obter 

informação sobre o consumo de substâncias lícitas (como o álcool e o tabaco) e 

ilícitas (como a cocaína, heroína, haxixe e associados ou outras substâncias 

sintéticas).  

Relativamente ao passado, dos 40 participantes, 57.5% (n= 23) afirma ter 

consumido substâncias lícitas, apenas um (2.5%), somente substâncias ilícitas. 

Nove dos participantes (22.5%) revelam ter consumido tanto substâncias lícitas 

como ilícitas, e sete (17.5%) não ter comportamentos aditos. 

No que se refere ao tempo presente, a maior parte da amostra (n= 33, 

82.5%) refere não ter comportamentos adictos, enquanto seis participantes (15%) 

mantêm o consumo de substâncias lícitas. Somente um dos participantes (2.5%) 

consome quer substâncias lícitas quer ilícitas, actualmente. 

A comparação entre os dois momentos, passado e presente, demonstra a 

inexistência de diferenças significativas, isto é, no geral, os participantes não 

alteraram o seu comportamento relativamente às adições (χ
2

(6) =5.803, p = .403, 

com simulação de Monte Carlo). 

 

6.4.1. Relação com a existência de comportamentos aditos no passado.  

 

Finalmente, procurámos analisar a existência de associação entre a presença 

de comportamentos de consumo, no passado, e as subescalas em estudo. Apesar 

do número reduzido de participantes, em cada grupo, considerámos pertinente esta 

análise, pois os dados da investigação existente assinalam a importância desta 

variável. Os dados, obtidos com recurso ao teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis, indicam a ausência de quaisquer diferenças significativas entre os 

participantes que consumiram substâncias lícitas, os que consumiram substâncias 

ilícitas (exclusivamente ou em paralelo com as lícitas) e os que não consumiam 

(ver tabela 20). 



 

123 
 

Tabela 20 

Valores do teste Kruskal-Wallis (H) de comparação entre os participantes, segundo os seus 

comportamentos de consumo 

Subescalas Grupo Teste KW (H) 

Percepção visual Subs. Lícitas 

H(2) = 0.95, p = .62 Subs. ilícitas/ misto 

 Sem consumo 

Orientação espacial Subs. Lícitas 

H(2) = 3.24, p = .19 Subs. ilícitas/ misto 

Sem consumo 

Fala receptiva Subs. Lícitas 

H(2) = 2.70, p = .26 Subs. ilícitas/ misto 

 Sem consumo 

Fala expressiva Subs. Lícitas H(2) = 1.82, p = .40 

Subs. ilícitas/ misto 

 Sem consumo 

Memória imediata Subs. Lícitas H(2) = 1.40, p = .49 

Subs. ilícitas/ misto 

 Sem consumo 

Memória lógica Subs. Lícitas H(2) = 0.04, p = .98 

Subs. ilícitas/ misto 

 Sem consumo 

Desenhos temáticos  Subs. Lícitas H(2) = 1.47, p = .48 

Subs. ilícitas/ misto 

 Sem consumo 

Atividade conceptual  Subs. Lícitas H(2) = 3.38, p = .18 

Subs. ilícitas/ misto 

 Sem consumo 

Controlo atencional Subs. Lícitas H(2) = 0.97, p = .62 

Subs. ilícitas/ misto 

 Sem consumo 

Mnésica 

Compreensiva  

Subs. Lícitas 

H(2) = 7.55, p = .02 Subs. ilícitas/ misto 

Sem consumo 

Conceptual 

Discursiva 

Subs. Lícitas 

H(2) = 1.67, p = .44 Subs. ilícitas/ misto 

Sem consumo 

 

No entanto, existem diferenças significativas relativamente ao factor 1 

(Mnésica Compreensiva), entre os três grupos. Comparações múltiplas post hoc 

com recurso ao teste não-paramétrico de Mann-Whitney indicam que a diferença 

se situa entre o grupo de participantes que consumiu, no passado, substâncias 
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lícitas, e aqueles que não consumiram (U = 13.596, p = .021), com valores mais 

elevados, neste fator, para os participantes que não consumiram quaisquer 

substâncias (respetivamente, médias das ordenações de 30.36 e 16.76). Não 

existem diferenças entre estes grupos e o grupo de participantes com consumo de 

substâncias ilícitas/ consumos mistos (obtendo este grupo uma média de 

ordenações de 22.20). 

Não se verificaram diferenças significativas entre os grupos, quanto ao 

factor 2 (Conceptual Discursiva). 
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7. Agrupamento e Análise de Clusters – Amostra Clínica 

 

Uma vez que os resultados obtidos não apresentam, na sua maioria, 

diferenças significativas, considerámos a pertinência de desenvolver uma análise 

de clusters, na tentativa de agrupar os participantes, segundo as características 

mais comuns, em grupos homogéneos (Maroco, 2010). Utilizámos, para esta 

análise, os nove scores do LURIA-DNA.  

Na execução desta análise, seguimos as recomendações de Maroco (2010) 

quanto ao uso concertado de métodos hierárquicos, seguidos dos métodos não 

hierárquicos, como a melhor forma de determinar o número de clusters (k).  

Assim, a análise inicial seguiu o método hierárquico, seguindo-se uma 

análise pelo método não hierárquico, que confirmou a primeira.  

 

 

7.1. Análise de Clusters – LURIA DNA 

 

A análise de clusters mediante o método de agregação da menor distância 

(nearest neighbor), com a medida de dissemelhança da distância euclidiana 

quadrada, conduziu à retenção de três clusters. Esta decisão teve por base o 

dendograma (Figura 8) e o critério de decisão R
2
 (proposto por Maroco, 2010) 

com a obtenção de 33% da variância total (R
2 

= 0.33).  
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Figura 10. Dendograma da Análise de Clusters com o Método de Agregação da Menor 

Distância com a Distância Euclidiana Quadrada como Método de Dissemelhança 
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Após uma análise com dois, três e quatro clusters, este método evidenciou 

que o ganho de variabilidade entre a solução de dois e três clusters era superior ao 

ganho entre três e quatro clusters. Estes valores resultam do cálculo da ANOVA 

one-way considerando os scores do LURIA-DNA na comparação por solução de 

clusters, ou seja, 2, 3 ou 4 (tabela 21). 

 

Tabela 21 

R-squared para as Soluções de 2, 3 e 4 Clusters  

 

N.º 

Clusters 
R

2 

2 0.22 

3 0.33 

4 0.36 

Nota. R2 – Medida de variância correspondente à razão da soma dos quadrados entre grupos de todas as variáveis dependentes 

e à soma de quadrados totais 

 

Após a decisão do número de clusters mais apropriado, confirmámos a 

agregação dos participantes nos clusters com recurso ao método não hierárquico 

K-means com k=3. Os resultados permitem constatar que o cluster com maior 

número de casos é o segundo (n= 21, 52.5%), seguido do primeiro (n= 15, 37.5%) 

e, finalmente, o terceiro (n = 4, 10%).  

Para procedermos à identificação das variáveis com maior importância nos 

clusters retidos, seguimos a proposta de Maroco (2007) da análise da estatística F 

da ANOVA dos clusters. Os resultados são apresentados na tabela 21. A Memória 

Imediata (MI), com um QMC mais elevado, um QME menor e, 

consequentemente, um valor F mais elevado (F = 42.18), é a variável que melhor 

contribui para a definição dos clusters, isto é, trata-se da variável que possibilita 

maior discriminação entre clusters. A segunda variável é a dos Desenhos 

Temáticos e Textos (DT) (F = 34.67), e, em terceiro lugar, surge a Linguagem 

Compreensiva (LC) (F = 25.15). A variável com menor poder de discriminação é 

a Orientação Espacial (OE) (F = 14.94). 
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  Tabela 22 

  Centros dos Clusters e Estatística F para cada score - LURIA-DNA 

 

Variáveis 

LURIA-

DNA 

Centro do cluster Cluster Erro 

F 
1 2 3 

QMC df QM

E 

Df 

PV -.23 .50 -1.78 9.36 2 .55 37 17.09* 

OE -.36 .54 -1.53 8.71 2 .58 37 14.94* 

LC -.39 .62 -1.75 11.23 2 .45 37 25.15* 

LE -.55 .65 -1.36 10.37 2 .49 37 21.00* 

MI -.21 .57 -2.22 13.55 2 .32 37 42.18* 

ML -.54 .64 -1.31 9.92 2 .52 37 19.16* 

DT -.32 .61 -2.01 12.71 2 .37 37 34.67* 

AC -.67 .67 -.99 10.03 2 .51 37 19.61* 

CA -.44 .59 -1.44 9.19 2 .56 37 16.49* 

Nota. PV – Perceção Visual; OE – Orientação Espacial; LC – Linguagem Compreensiva; LE – 

Linguagem Expressiva; MI – Memória Imediata; ML – Memória Lógica; DT – Desenhos Temáticos e 

Textos; AC - Atividade Conceptual e Discursiva; CA – Controlo atencional; QMC – k mean square; 

QME – Error mean square; Estatística F correspondente à ANOVA; * p<.001 
 

A análise do centro dos clusters permite caracterizar os sujeitos, quanto às 

variáveis em causa. Assim, o primeiro cluster compreende os sujeitos com 

resultados negativos em todas as escalas, embora esses resultados sejam próximos 

de zero. O segundo cluster inclui os participantes com nota positiva em todas as 

escalas, e o terceiro cluster agrupa os participantes com notas negativas em todas 

as escalas, mas com valores inferiores aos do primeiro cluster. O cluster 2 

compreende os participantes com resultados mais elevados, e o cluster 3 os 

participantes com piores resultados. 

 

7.2.Caracterização dos Participantes por Cluster 

 

De forma a ser possível aprofundar o conhecimento dos participantes que 

foram agrupados em cada um dos três clusters, apresentamos algumas das suas 

características, quer no que respeita as características socio-demográficas, quer em 

termos do tempo de diagnóstico e do histórico de consumo de substâncias. Para 
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uma melhor comparação dos grupos, a tabela contempla os três clusters, em 

simultâneo (tabela 23). 

 

Tabela 23  

Estatística Descritiva das Características dos participantes, por Cluster 

Características 

Cluster 1 

n = 15 

Cluster 2 

n = 21 

Cluster 3 

n = 4 

N % n % n % 

Género 

  Feminino 
7 46.7 10 47.6 2 50.0 

Masculino 8 53.3 11 52.4 2 50.0 

Escolaridade       

Até 12º ano (ou equivalente) 7 46.7 17 81.0 4 
100.

0 

Estudantes universitários 2 13.3 1 4.8 - - 

Licenciados 6 40.0 3 14.3 - - 

Tempo de diagnóstico       

Até 1 ano - - 1 4.8 - - 

2 e 5 anos 2 13.3 4 19.0 - - 

6 a 10 anos 6 40.0 4 19.0 1 25.0 

 11 a 15 anos 5 33.3 8 38.1 2 50.0 

+ de 16 anos 2 13.3 4 19.0 1 25.0 

Comportamento adicto - passado       

Subs. lícitas 
9 60.0 10 47.6 4 100.

0 

Subs. ilícitas/ misto 5 33.3 5 23.8 - - 

Não 1 6.7 6 28.6 - - 

Comportamento adicto - atual       

Subs. lícitas 1 6.7 4 19.0 1 25.0 

Subs. ilícitas/ misto - - 1 4.8 - - 

Não 14 93.3 
1

6 

76

.2 
3 75.0 

 

Relativamente ao género, homens e mulheres repartem-se equitativamente, 

em cada um dos clusters, com valores muito aproximados. Este fato poderá 

indicar que o género dos participantes não constitui uma variável pertinente, no 

que se refere aos score do LURIA –DNA. 

Quanto à escolaridade, o nível predominante dos três clusters é o nível até 

ao 12º ano. Contudo, no cluster 1 a presença de licenciados (40%) é superior a dos 
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dois outros clusters, sendo que no cluster 3 nem sequer existem participantes com 

essa escolaridade.  

No que se refere ao tempo de diagnóstico, no cluster 2 existem participantes 

que foram diagnosticados há menos tempo. Nos outros clusters, predominam os 

participantes com mais tempo de diagnóstico. 

Relativamente ao comportamento adicto no passado, o consumo de 

substâncias lícitas e a ausência de consumo são predominantes. Nos clusters 1 e 2 

existem alguns participantes com historial de consumo de substâncias ilícitas, em 

exclusivo e conjuntamente com substâncias lícitas. Quanto aos consumos no 

presente, em todos os grupos, ele é maioritariamente inexistente. 

 

 

7.3. Análise de clusters – Scores do LURIA-DNA na Relação com Outras Variáveis 

 

Com o propósito de examinar o contributo de cada um dos scores do 

LURIA-DNA em conjunto com outras variáveis (socio-demográficas ou 

relacionadas com o historial clínico dos participantes), desenvolvemos uma 

análise de clusters adicional, pelo método two-step (uma combinação dos métodos 

hierárquicos e não-hierárquicos, adequado para a inclusão de variáveis 

categoriais). 

Introduzimos como variáveis quantitativas contínuas, os nove scores do 

LURIA-DNA, e como variáveis categoriais género, escolaridade, tempo de 

diagnóstico e consumo de substâncias.  

A análise com 14 inputs resultou em fair (boa), assumindo os pressupostos 

necessários para a aceitação dos resultados. A solução de três clusters encontrada 

anteriormente foi aplicada, resultando numa distribuição dos participantes por 

cluster diferente da inicial, porém, mais equilibrada (Figura 9). 
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Figura 11. Dimensão dos Clusters, Valores Percentuais do Número de Sujeitos por Cluster 

 

 

O cluster 1 agrupa agora nove participantes, o cluster 2, vinte participantes e 

o cluster 3, onze participantes. A figura 10 demonstra o contributo de cada 

variável, em termos de predição, para a agregação dos participantes por cluster. 

Verificamos que a Linguagem Compreensiva, a Orientação Espacial e os 

Desenhos Temáticos e Textos são as variáveis que apresentam um maior poder de 

predição. O comportamento adicto actual, o tempo de diagnóstico e a escolaridade 

são aquelas com menos contributo preditivo. 

 

 

 Figura 12. Importância das Variáveis como Preditoras para a Formação dos Clusters 

 

Nota: eixo X – variáveis categoriais e estandardizadas (z scores) incluídas na análises; eixo Y – importância, em 

termos de predição, para a formação de clusters  
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Quando analisadas conjuntamente com as variáveis categoriais, o score 

Memória Imediata perdeu o seu poder preditivo. Esta variável era a que mais 

contribuía na análise de clusters anterior. Na Figura 11, podemos observar a 

importância de predição das variáveis por cluster.  

 

 

Figura 13. Importância das Variáveis por Cluster 
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Em termos das suas características, o cluster 2, de maior dimensão, é 

formado por participantes maioritariamente do género feminino (55.6%), com 

consumo de substâncias lícitas (88.9%), com o 12º ano de escolaridade, com 

diagnóstico de HIV/SIDA há mais de 10 anos e sem consumos atuais. 

O cluster 3 agrupa participantes somente do género masculino, com cerca de 

metade licenciados (54.5%), com um tempo de diagnóstico entre 11 e 15 anos 

(54.5%), com historial de consumo de substâncias ilícitas ou consumos mistos 

(72.7%) mas sem consumos atuais (81.8%). 

O cluster 1 é constituído por participantes, na sua maioria, do género 

feminino (70%), com o 12º ano de escolaridade (ou equivalente) (80%), com um 

tempo de diagnóstico inferior (6 a 10 anos, em 35% dos casos), com histórico de 

consumo de substâncias lícitas (70%) mas sem consumos atuais (85%). 

Apresentamos, na tabela 23, os valores médios das variáveis contínuas. 

 

Tabela 24  

Média dos Scores standardizados do LURIA-DNA, por Cluster 

 

Score Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Linguagem Compreensiva -1.31 0.37 0.41 

Orientação Espacial -1.29 0.37 0.39 

Desenhos Temáticos e Textos -1.25 0.35 0.39 

Percepção Visual -1.23 0.43 0.22 

Memória Lógica -1.14 0.40 0.21 

Controlo Atencional -1.11 0.43 0.13 

Linguagem Expressiva -1.10 0.23 0.49 

Memória Imediata -1.01 0.35 0.19 

Atividade Conceptual e 

Discursiva 
-0.89 0.28 0.22 

 

É possível verificar que os participantes do cluster 1 são os que obtêm os 

resultados mais reduzidos, em todas as medidas do LURIA-DNA. Os 

participantes do cluster 3 obtêm os resultados mais elevados nos três scores com 

maior poder preditivo (Linguagem Compreensiva, Orientação Espacial e 

Desenhos Temáticos e Textos) e na Linguagem Expressiva, comparativamente 

aos participantes do cluster 2, e resultados inferiores nas restantes variáveis (com 

menor poder preditivo).  
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8. Discussão dos Resultados 

 

O desenvolvimento desta investigação operacionalizou-se em duas etapas. O 

Estudo Preliminar, considerado como uma fase introdutória para se alcançar o 

objetivo principal desta investigação, envolveu a tradução, adaptação e ensaio, ou 

contributo de validação para a população portuguesa da bateria Luria – DNA, de 

Manga e Ramos (2007). A segunda fase, denominada de Estudo Principal, 

fundamenta o interesse central desta  investigação que consiste na análise, através 

de procedimentos psicométricos, das alterações neuropsicológicas nas pessoas 

portadoras de VIH, quer as que se situam no grupo designado de sintomático, quer 

as do grupo assintomático. Claro está que nas duas etapas, foi utilizada a Bateria 

de Luria Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos (Luria – DNA). 

Apesar do objectivo deste estudo só ser concretizado, de forma criteriosa, 

através da articulação dos dois estudos, justificando a importância de desenvolver 

cada um deles com igual rigor, o nosso interesse central, ou objetivo geral que foi 

também a “fonte” de motivação para esta investigação, assenta no Estudo 

Principal.  

Quanto ao Estudo Preliminar, o processo de tradução/retradução e adaptação 

da bateria Luria - DNA para a população portuguesa confirmou-se com o 

consenso estabelecido entre os juízes. A proximidade (ou raiz comum) linguística 

e cultural da Península Ibérica representa um factor facilitador no processo de 

tradução. As considerações culturais locais, bem como a atenção aos “falsos 

amigos”, que são ocorrências linguísticas que podem confundir ou prejudicar uma 

tradução desta natureza, foram superadas sem nenhum constrangimento ou 

discórdia entre a tradução/retroversão e no consenso entre juízes. A adaptação, 

como mencionámos nos Procedimentos, foi também facilitada pela aproximação 

cultural e pela disponibilidade da língua portuguesa em ter dois provérbios com 

igual representação metafórica. Desta forma, confirmamos a primeira hipótese do 

Estudo Preliminar. 

No que se refere aos resultados da amostra não clínica, a Luria-DNA, que 

visa a detecção de alterações cognitivas, não detetou tais alterações na amostra 

dos participantes sem antecedentes clínicos. Os resultados evidenciaram o 

chamado Ceiling effect (Coolican, 2004; Fuentes et al, 2008), para a maioria dos 

itens, e o Floor effect (Coolican, 2004; Fuentes et al, 2008), ainda que num 
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número reduzido de itens. Estes tratam-se de acontecimentos psicométricos que se 

produzem quando o teste ou medida psicológica apresenta características que o 

tornam fácil (Ceiling Effect) ou difícil (Floor Effect) para o grupo alvo.  

Apesar de não considerarmos este facto como um constrangimento desta 

investigação, tal merece alguma da nossa atenção/reflexão, na medida em que os 

dados por nós obtidos foram consistentemente diferentes dos encontrados por 

Manga e Ramos (2007) e Herreras (2007). Nestes estudos, os autores tiveram 

sucesso na descriminação entre os sujeitos, tendo sido possível obter uma 

estrutura factorial coerente e semelhante.  

Salientamos, pois, o que Fuentes et al (2008) referem como importante, isto 

é, os resultados de um teste só podem ser considerados válidos quando este é 

usado num determinado contexto para o qual foi construído.  

As considerações para a compreensão sobre este acontecimento na nossa 

amostra não-clínica, baseiam-se em alguns aspectos: Em primeiro lugar, 

consideramos que tenha havido constrangimentos nas condições de isolamento 

acústico do ambiente de avaliação. Foi referido por um estudante universitário, 

que “ouvia-se tudo” (sic) o que se passava na sala em que foram realizadas as 

avaliações.  

Em segundo lugar, outra das hipóteses para a justificação destes resultados 

poderá relacionar-se com o elemento educativo. Sendo a amostra composta, na 

sua grande maioria (cerca de 70%) por estudantes do ensino superior ou 

participantes com graus académicos superiores, muitos das áreas das ciências e 

tecnologias, tal pode repercutir-se num desempenho cognitivo elevado. Ainda 

assim, as amostras dos estudos referidos apresentavam as mesmas características, 

o que justifica a continuação do trabalho de investigação sobre a discrepância dos 

resultados da amostra dos autores do teste e o que nós encontrámos no nosso 

trabalho. 

Podemos também considerar o aspeto cultural. Serão os itens inadequados 

para a população portuguesa, no geral? Contudo, durante a recolha dos dados, não 

se constatou uma má compreensão dos itens a qual é patente na facilidade como 

as respostas foram dadas nos participantes sem antecedentes clínicos.  

Assim, parece-nos mais relevante considerar a especificidade do 

instrumento e a pertinência do seu uso em populações clínicas, exclusivamente, na 

medida em que o facto de termos obtidos resultados bastante diferentes, no caso 

da nossa amostra clínica, remete-nos, na nossa opinião, para essa possibilidade. 
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Em conclusão, relativamente à segunda hipótese do Estudo Preliminar, que previa 

a consistência e robustez psicométrica para a população sem antecedentes 

clínicos, esta não foi confirmada.  

Partimos agora para a discussão dos resultados relativos ao Estudo 

Principal. 

Os resultados confirmam os défices neuropsicológicos na amostra clínica 

desta investigação. A revisão da literatura sobre os défices neuropicológicos 

associados ao VIH e SIDA (Associated Neurocognitive Disorders - HAND), 

confirma que o Sistema Nervoso Central (SNC) é um órgão atingido desde o 

momento inicial da infecção pelo VIH (Bragança & Palha, 2011; Woods et al, 

2009). Por um lado, são conhecidos os critérios de diagnóstico utilizados pela 

ANA (American Neurological Association) (1991, 2007), que ocorrem desde a 

demência associada ao VIH, passando pelos défices neuropsicológicos leves até 

aos défices neuropsicológicos observados nas pessoas portadoras de VIH 

consideradas assintomáticas.  

A primeira hipótese do Estudo Principal consiste na verificação da validade 

psicométrica e utilidade da Luria-DNA em pessoas portadoras de VIH, divididas 

em dois grupos: sintomáticos e assintomáticos. Considerando os resultados 

encontrados, confirmamos esta hipótese, com base em dois critérios. 

Em primeiro lugar, foi possível determinar a validade interna fatorial da 

Bateria, obtendo-se uma solução de dois factores, tendo-se revelado esta como a 

mais parcimoniosa e adequada aos dados. Em termos de fidelidade, os valores de 

consistência interna revelaram-se satisfatórios (Field, 2005). Contudo, a 

dissemelhança entre a estrutura por nós obtida e a de outras investigações 

(Herreras, 2007; Manga & Ramos, 2007) levanta-nos algumas questões, 

nomeadamente, quais as razões para esta diferença? 

Embora, na prática da Psicometria em geral, os instrumentos divirjam, 

frequentemente, na sua estrutura fatorial em função das amostras e das populações 

de onde estas provêm, é possível encontrar alguns “pontos de contacto” teórico, 

principalmente porque se tratam de constructos psicológicos com um grau 

indissociável de subjetividade.   

Por outro lado, a abordagem de Luria propõe a existência de sistemas 

funcionais, ou seja, padrões de interação de áreas específicas do cérebro usadas 

para realizar um comportamento (Horton, 1987). Luria considera ainda que as 

atividades psíquicas complexas são parte de uma organização sistémica, uma 
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estrutura complexa composta por várias partes que atuam em conjunto, no 

“sistema funcional” (Manga & Ramos, 1991). Assim, faz sentido que um 

instrumento que permite “espelhar” esta abordagem apresente uma plasticidade 

que decorre, naturalmente, dos processos neuropsicológicos envolvidos. Apesar 

da opinião de Manga e Ramos afirmarem que a bateria Luria-DNA pretende ser 

um instrumento qualitativo: “No conviene olvidar que la Bateria original de Luria 

era esencialmente cualitativa. Realizar una adaptación cuantitativa siempre 

conlleva unos riesgos que el profesional tiene que tener en cuenta (…)” (2007, 

p.55), no presente trabalho foi utilizada uma avaliação quantitativa.  

Em segundo lugar, os resultados obtidos pela comparação entre os dois 

grupos revelam a presença de diferenças significativas em todas as subescalas da 

bateria LURIA-DNA, na medida em que os participantes com VIH obtêm, em 

todas as subescalas, scores significativamente inferiores às dos participantes sem 

VIH. Assim, os dados parecem atestar a existência de perturbação da função 

cognitiva da amostra com VIH, quando comparados com uma amostra retirada da 

população em geral, sem antecedentes clínicos. Estão em consonância com os 

dados da investigação, que apontam para uma afetação do sistema nervoso de 

forma direta, ou indireta (Cysique, Bain, Lane, & Brew, 2012; Letendre, 2011; 

McArthur, Brew, & Nath, 2005), sendo este um grupo “neurologicamente 

vulnerável” à doença neurológica (Christo, 2010).  

A segunda hipótese (H2) baseia-se na assunção da ausência de alteração da 

Percepção Visual em ambos os grupos que compõem a amostra, assintomáticos e 

sintomáticos, de acordo com Christo (2010). Os resultados obtidos não permitem 

confirmar esta hipótese. A comparação dos dois grupos revela que, no que 

respeita a subescala Percepção Visual, o grupo dos participantes sintomáticos 

apresenta valores significativamente inferiores aos dos participantes 

assintomáticos. Tal, demonstra que o grupo dos participantes sintomáticos 

apresenta mais dificuldades a este nível que o dos assintomáticos, embora se 

verifique que estes últimos também apresentam uma tendência para a alteração do 

funcionamento nesta subescala. 

A terceira hipótese (H3) contém a afirmação de que não há défices relativos 

à orientação espacial nos participantes assintomáticos e sintomáticos. Esta 

também não é confirmada, tendo o grupo dos participantes sintomáticos uma 

média significativamente inferior à do grupo assintomático. Os dados indicam que 

esta área apresenta um défice maior para os sintomáticos, mas os assintomáticos 
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também apresentam, embora de forma mais leve, este tipo de défice cognitivo. 

Estes resultados contrariam Christo (2010) quando refere que a Orientação 

Espacial não é uma função cognitiva de risco assinalável, nas pessoas com VIH. 

O fato desta área ser a segunda mais importante na distinção inter-clusters 

acentua a sua importância, contrariamente ao esperado.  

A hipótese quatro (H4) considera a inexistência nos participantes 

assintomáticos e sintomáticos de défices ao nível da linguagem compreensiva. 

Esta hipótese é confirmada e os resultados indicam dificuldades 

significativamente maiores no grupo dos participantes sintomáticos. Os resultados 

da análise de clusters permitem observar que esta se trata de uma área com 

relevância. 

Na quinta hipótese (H5) é formulada a inexistência de défices de linguagem 

expressiva nos dois grupos de participantes. Também é confirmada, embora a 

diferença entre os grupos não seja significativa. Verifica-se a existência de défice 

de linguagem expressiva quer no grupo sintomático, quer no grupo assintomático.  

Segundo Kallai et al (2008), a área de Linguagem (mais especificamente da 

capacidade de comunicação) é uma área sensível, uma vez que vários fatores 

podem perturbar o funcionamento ao nível de linguagem compreensiva e 

expressiva. Entretanto, estes autores reconhecem que existem poucos estudos 

sobre esta área.  

Na sexta hipótese (H6) é referido existirem alterações ao nível da memória 

imediata nos participantes sintomáticos e assintomáticos. A diferença entre os dois 

grupos em estudo não é significativa. Este resultado sugere, a confirmação da 

hipótese, uma vez que os dados apontam para a presença de défices nos 

participantes sintomáticos e nos participantes assintomáticos. 

 A sétima hipótese (H7) considera a afirmação de princípio de que existem 

alterações ao nível da memória lógica nos participantes sintomáticos e 

assintomáticos com nível de escolaridade baixa. No que respeita a Memória 

Lógica, confirma-se, igualmente. Os valores revelam que o grupo sintomático é o 

que apresenta mais défice, nesta área. 

Na hipótese (H8) pretende-se relacionar os desenhos temáticos e textos 

assumindo a existência de alterações cognitivas nos dois grupos de participantes. 

Esta hipótese é confirmada, apesar do grupo assintomático apresentar uma 

tendência discreta para défice nesta área, e o grupo sintomático um défice mais 

pronunciado. 
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A nona hipótese (H9) considera a existência de alterações na atividade 

conceptual e discursiva nos grupos de participantes sintomáticos e assintomáticos. 

Esta afirmação é confirmada pela existência de alterações nesta área, nos dois 

grupos. 

A área intelectual e de função executiva são referidas, na literatura 

científica, como susceptíveis à ocorrência de défices. Esta investigação considera 

a possibilidade de ocorrer défice cognitivo nos participantes assintomáticos no 

que diz respeito a abstração (conceptual) e consequentemente, como referem 

Manga e Ramos (2007), tal pode ser um sinal visível ao nível de mudanças do 

funcionamento. Assim, a realização de um acompanhamento nos sujeitos 

assintomáticos pode atrasar a deterioração progressiva. 

A décima hipótese (H10) sustenta-se na argumentação de Sorenson, Martin 

e Robertson (1994) que afirmam que a diminuição da velocidade do 

processamento cognitivo é a causa dos défices de atenção nas pessoas 

sintomáticas. Esta hipótese confirma-se, ressalvando-se a inexistência de 

diferenças significativas entre os dois grupos. Os participantes sintomáticos 

apresentam maior défice, nesta área.  

O défice de atenção nas pessoas portadoras de VIH é referido com alguma 

frequência na literatura científica. Sorenson et al. (1994), sugerem que a 

diminuição da velocidade da atividade executiva pode ser a origem do défice de 

atenção.  

Relativamente à associação entre o tempo de diagnóstico e o agravamento 

dos défices cognitivos, a hipótese (H11) está confirmada. Verifica-se, neste 

estudo, um agravamento dos défices cognitivos relacionados com o aumento do 

tempo de diagnóstico, em geral, para todas as áreas, com espacial incidência nas 

áreas de Percepção Visual e Memória Lógica. Este dado é confirmado pela análise 

de clusters. O grupo com piores scores nestas duas áreas apresenta um maior 

tempo de diagnóstico, enquanto o grupo com scores mais elevados inclui 

participantes com menor tempo de diagnóstico, isto é, quanto mais tempo o vírus 

tem influência maior é o défice. 

Parece evidente afirmar que o tempo pode influenciar de forma negativa o 

funcionamento cognitivo. Estudos estão a ser desenvolvidos sobre os efeitos 

secundários da terapêutica antirretroviral (variável não abrangida neste estudo) e 

ainda devido à idade e ao envelhecimento cerebral das pessoas, bem como a 

presença do VIH no cérebro.  
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A hipótese (H12) centra-se nas habilitações literárias de nível superior dos 

participantes, assumindo que quanto maior for este nível, menor serão os défices 

cognitivos observados. A análise de clusters sugere que esta hipótese está 

confirmada. Segundo esta análise, as habilitações literárias “sobrepõem-se” ao 

tempo de diagnóstico e ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas, enquanto 

variáveis de distinção entre os participantes. Este resultado indicia que o 

funcionamento cognitivo é potencializado de acordo com as aprendizagens e o 

desenvolvimento das competências intelectuais, sugerindo que as pessoas com 

habilitações literárias de nível superior apresentam um melhor funcionamento 

cognitivo, independentemente do estado serológico e do consumo de substâncias 

(lícitas e ilícitas). Ponderamos que este facto é facilitado pela chamada reserva 

cognitiva (Vance et al, 2013). De acordo com os trabalhos de Vygotsky e Luria, as 

aprendizagens enriquecidas pelo contexto sócio-cultural promovem o 

desenvolvimento da pessoa, o pensamento elaborado e o funcionamento cognitivo 

em geral. 

Por fim, a décima terceira hipótese (H13) parte do pressuposto que o grupo 

de participantes assintomáticos e sintomáticos com histórico de consumo de 

substâncias aditivas, lícitas e ilícitas tendem a apresentar défice cognitivo. Foi 

observado no factor 1 – na área Mnésica Compreensiva (Percepção Visual, 

Linguagem Compreensiva, Memória Imediata, Memória Lógica e Desenhos 

temáticos e Textos) a diferença significativa entre os participantes 

(independentemente de se incluírem no grupo sintomático ou assintomático) que 

relataram o uso de substâncias lícitas e ilícitas. Desta forma, comprova-se que o 

consumo de substâncias lícitas ou ilícitas (e mistas) contribui para o agravamento 

dos défices cognitivos em pessoas portadoras de VIH, em consonância com o 

referido por Foley et al. (2008). 

No manual da Luria – DNA encontramos uma citação de Manga e Ramos 

sobre Kolb e Whishaw (1980), onde estes autores referem a eficácia, ou utilidade, 

da avaliação neuropsicológica para as lesões localizadas, como nos casos de 

tumores, traumatismos, lesões e epilepsia. Nos casos de infecções, demências ou 

outros tipos de lesões não localizadas, a avaliação neuropsicológica pode ter um 

valor limitado, ao nível de sua utilidade.  

Os nossos resultados parecem contrariar esta suposta evidência, já que foi 

possível determinar as áreas com maior e menor défice, quer nos participantes 

assintomáticos quer nos que já apresentam sintomatologia associada ao HIV/ 
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SIDA. As alterações nas subescalas da Luria – DNA na população com VIH 

confirmam o valor e a sensibilidade deste instrumento para as alterações 

cognitivas ao nível das áreas corticais, bem como o comprometimento ao nível 

subcortical, como nos casos de demência associada ao VIH. 

A nossa observação permitiu ainda constatar o comprometimento do 

desempenho, na realização da tarefa, a qual é assinalada por Cysique et al. (2012), 

quando afirmam que os indivíduos portadores de VIH apresentam alterações, 

principalmente ao nível das funções executivas e processos de aprendizagem, 

revelando também um menor desempenho. 

Seguindo a afirmação de Bragança e Palha (2011) e Woods et al. (2009) de 

que o vírus VIH atinge o SNC desde cedo, sendo dos primeiros órgãos a ser 

afetados, justifica-se que tenhamos encontrado valores indicadores de défice nos 

participantes assintomáticos, e que somente em algumas áreas se constatem 

diferenças significativas, comparativamente aos sintomáticos.  

Apesar de a TAR ter aumentado a esperança de vida destas pessoas e, 

segundo os autores, diminuído a prevalência de demência associada ao VIH 

(Fuentes, 2008; Heaton et al, 2011), outros estudos indicam um aumento da 

prevalência e da incidência do défice cognitivo associado ao VIH (Cysique et al, 

2012; Dennis et al, 2011; Torti et al, 2011; Valcour et al, 2011). É expectável que 

com o sucesso da medicação antirretroviral  a qualidade de vida e a longevidade 

aumentem consideravelmente. Assim também é de esperar que na história natural 

deste défice a sua intensidade aumente à medida que a esperança de vida se 

prolongue nesta população  

A existência de um número reduzido de estudos sobre esta temática, em 

particular, dificultou a compreensão de alguns dos resultados obtidos. Ainda 

assim, consideramos ter atingido os objectivos por nós propostos, para esta 

investigação, emergindo, simultaneamente, novas questões que merecem ser 

objecto de pesquisas. Abordá-las-emos na conclusão. 
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9. Conclusão 

 

Sendo objetivo central desta investigação detetar os défices 

neuropsicológicos nas pessoas portadoras do VIH consideradas clinicamente 

sintomáticas ou assintomáticas, através de um instrumento de avaliação 

neuropsicológica, a Luria – DNA,  consideramos que os resultados apresentados 

constituem um contributo atual, uma vez que a realidade desta população mudou 

significativamente com os avanços da terapêutica antirretroviral.  

A história do VIH e SIDA alcança o conhecimento mundial e científico na 

década de 80 do século passado. A terapêutica antirretroviral (TAR) mudou 

consideravelmente o prognóstico e a qualidade de vida das pessoas portadoras de 

VIH. As investigações nesta área ainda são necessárias para consolidar os 

conhecimentos sobre as áreas neuropsicológicas mais abrangidas ou ainda sobre o 

funcionamento cognitivo das pessoas portadoras do VIH.  

Contudo se, no passado, o diagnóstico de infecção pelo VIH significava a 

morte iminente, hoje em dia é possível constatar um aumento da qualidade de vida 

e da longevidade das pessoas portadoras de VIH, desde que se mantenha um 

acompanhamento médico sistemático e a aderência eficaz à terapêutica 

antirretroviral, tornando-se numa vivência associada a um padrão de doença 

crónica. 

Este facto também modifica a prática clínica dos profissionais de saúde que 

acompanham e intervém junto destes doentes. Para os profissionais de psicologia, 

neurologia, psiquiatria e, nomeadamente, da especialidade de neuropsicologia, 

conhecer previamente o funcionamento cognitivo das pessoas portadoras de VIH 

e os possíveis efeitos que este vírus provoca no cérebro, permite um  melhor 

conhecimento sobre a forma adequada de avaliar e de estabelecer um plano 

terapêutico. 

A compreensão das possíveis consequências do vírus no funcionamento 

cognitivo estabelece uma relação de compreensão sobre o comportamento, o 

funcionamento e a capacidade/competência de aderência à terapêutica 

antirretroviral, bem como o funcionamento da pessoa nas suas atividades laboral, 

social, afetivas, entre outras. O olhar centrado na pessoa permite, em primeiro 

lugar, desenvolver a capacidade empática sobre os sentimentos que esta pessoa 

vivencia com o diagnóstico de VIH. De acordo com Hipólito (2011) “ter uma 

atitude de compreensão empática significa compreender o mundo do Outro como 
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ele mesmo o compreende, vê-lo como ele mesmo o vê, isto é, como se o víssemos 

com os seus olhos e inscrevendo-nos no mesmo registo semântico” (p. 38).  

Assim, o estabelecimento de uma relação de ajuda, e nos casos de 

necessidade de psicoterapia e de reabilitação neuropsicológica, exige dos 

profissionais de psicologia uma compreensão alargada sobre estes sentimentos e a 

forma como os défices cognitivos podem ser minimizados, prevenidos ou, ainda, 

de forma a ser possível encontrar soluções alternativas que possam promover o 

bem-estar, a aceitação (do diagnóstico) e a diminuição do sofrimento da pessoa 

que vive com o VIH. 

Os resultados obtidos na nossa investigação com a avaliação 

neurospicológica através da Luria – DNA, revelam uma tendência significativa de 

défices cognitivos em todas as subescalas que compõem a bateria Luria – DNA 

(Perceção Visual, Orientação Espacial, Linguagem Compreensiva, Linguagem 

Expressiva, Memória Imediata, Memória Lógica, Desenhos Temáticos e Textos, 

Atividade Conceptual e Discursiva e Controlo Atencional). Os portadores de VIH 

considerados clinicamente sintomáticos, no que se refere ao seu estádio 

serológico, parecem possuir uma tendência para o agravamento dos défices 

cognitivos. 

Diante de uma escassez, ainda visível, na literatura científica sobre os tipos 

de défices cognitivos associados ao VIH, as conclusões desta investigação podem 

sugerir que a Luria – DNA é um instrumento sensível para este tipo de população. 

É possível encontrar na literatura científica dados que revelam a presença 

inquestionável dos défices cognitivos nos casos avançados da doença, como é 

revelado na demência associada ao VIH e nas situações de perturbações 

cognitivas leve. No caso das perturbações cognitivas leves, a literatura ainda não 

revela dados exaustivos sobre os tipos de défices, mas indica como critério a 

existência de pelo menos dois défices cognitivos que também interferem no 

funcionamento das atividades da vida diária. A Associação de Neurologia 

Americana, em 2007, após uma revisão da nosologia dos défices cognitivos 

associados ao VIH, solicita a realização de estudos que incidam sobre o 

funcionamento neuropsicológico das pessoas portadoras clinicamente 

consideradas assintomáticas. Esse foi também um dos nossos contributos. 

No entanto, o “caminho” que aqui traçamos não foi percorrido sem 

percalços; ao longo do decorrer da investigação, deparámo-nos com um conjunto 
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de dificuldades que exigiram da nossa parte uma atitude reflexiva e inquiridora, de 

forma a conseguir superá-las.  

Em ambos os estudos, o tempo de aplicação da Bateria foi um obstáculo, 

tendo resultado mesmo na perda de alguns participantes, que não terminaram a 

prova. No caso dos participantes da amostra clínica o fator tempo condicionou, 

em larga medida, os resultados, devido ao cansaço demonstrado e à desmotivação 

associada. O reduzido tamanho da amostra deve-se, em parte, a este fator. 

Outro constrangimento prendeu-se com a inadequação do instrumento à 

população não clínica. Este fato limitou algumas das análises pretendidas, apesar 

de ter sido possível comparar os grupos, nas áreas analisadas. Esperamos que 

investigações futuras possam ajudar a clarificar esta inadequação. Será do 

instrumento, ou da amostra? 

No caso dos participantes do Estudo Principal, vimo-nos confrontados com 

a restrição das informações clínicas terem de ser fornecidas pelas próprias pessoas 

no momento de avaliação, por impossibilidade de acesso aos seus processos 

clínicos. Desta forma, a recolha de dados relativos à carga viral e contagem de 

células TCD-4 não puderam ser construídas como variáveis, pois muitos não 

tinham conhecimento dos seus valores. Consideramos que tanto para a carga viral, 

como para a contagem de células T CD-4, seria necessária uma análise baseada 

em documentos médicos e hospitalares. 

As dificuldades de respostas dos participantes da amostra clínica impediram 

o uso de outros instrumentos que poderiam fornecer informações relevantes, 

nomeadamente sobre aspetos que, metodologicamente, deveriam ser controlados, 

pela potencial interferência nos resultados, como o caso dos aspectos depressivos.  

Considerando os défices cognitivos encontrados nesta amostra, que 

confirmam a utilidade e sensibilidade da Luria – DNA para avaliar este tipo de 

problemática, colocamos a pertinência de investigações futuras para aprofundar o 

conhecimento dos défices neuropsicológicos associados ao VIH com uma amostra 

mais alargada. Reforçamos o contributo da Luria – DNA para esta população e 

planeamos, como projeto futuro, a validação da Luria – DNA VIH para Portugal, 

com novas e maiores amostras. A Organização Mundial de Saúde (2013), a este 

respeito, recomenda que os relatórios nacionais sobre o VIH tenham por base 

instrumentos especialmente preparados para o efeito, adequados aos diferentes 

segmentos populacionais. 
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Repetimos a necessidade de testar a possibilidade de validar o instrumento 

quer na população não clínica, quer em outras populações clínicas, pois a 

avaliação neuropsicológica em Portugal necessita de instrumentos com rigor 

comprovado.  

Assim parece-nos ter ficado demonstrada a pertinência da nossa 

investigação na medida que coloca à disposição da clínica um novo instrumento 

de avaliação neuropsicológica sensível, constituindo um contributo significativo 

na detecção e acompanhamento do eventual défice cognitivo dos portadores de 

VIH, sejam eles sintomáticos ou assintomáticos.  

Finalmente, no que respeita as implicações políticas e psicossociais 

derivadas de um melhor conhecimento sobre os défices neuropsicológicos em 

pessoas portadoras de VIH e SIDA, podem contribuir para evitar a criação de 

estigmas às pessoas infectadas (Garcia, 2009). Esta problemática preocupa não 

apenas a Europa, mas todas as nações por ser uma das maiores pandemias atuais e 

listar no topo de um dos maiores problemas de saúde pública.  
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Anexo A 

Questionário Sócio-demográfico 

Tradução, adaptação e contributo de validação da Luria – DNA 

(Estudo 1 –Preliminar) 

 

Nome:                                                                                    código: 

Idade:                                                                                        Sexo:  M( ) F( ) 

Escolaridade: 

Profissão:                                                            Agregado familiar: 

Antecedentes Clínicos: 

 

É portador de alguma doença crónica? Toma alguma medicação? 

 

Histórico de doenças neurológicas (epilepsias/ TCE/ outra: 

 

Histórico psiquiátrico: 

 

Histórico de consumo de substância lícita/ilícita 

Tabaco (   ) Álcool (  ) Cannabis (  ) Cocaína (  ) Outra: 

 

Atividade preferida para os tempos livres: 
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Anexo B 

Questionário sócio-demográfico para a amostra populacional portadora de VIH. 

Questionário Sócio-demográfico 

Tradução, adaptação e contributo de validação da Luria – DNA 

(Estudo 2 – Principal) 

 

Nome:                                                                                    código: 

Idade:                                                                                     Sexo:  M( ) F( ) 

Estado Civil: 

Escolaridade: 

Profissão:                                                            Agregado familiar: 

Tempo de Diagnóstico: 

Tipo de VIH: 

Forma de transmissão: 

Valores conhecidos da Carga Viral: 

Terapeutica Antirretroviral: 

Quando iniciou a TAR: 

Efeitos secundários? 

Doenças oportunistas: 

 

 

Outros antecedentes Clínicos: 

Histórico de doenças neurológicas (epilepsias/ TCE/ outra: 
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Histórico psiquiátrico: 

 

Histórico de consumo de substância lícita/ilícita 

Tabaco (   ) Álcool (  ) Cannabis (  ) Cocaína (  ) Outra: 

 

Passado (tempo de consumo aproximado): 

Presente (tempo aproximado de consumo): 

Sentimento quando soube do diagnóstico: 
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ANEXO C 

 

  

 

 
 
Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos 

 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

 Idade:                   Sexo: M F Lateralidade Manual: Destro            Canhoto           Ambidextro 

Escolaridade: _______________________________________________________________________ 

Ocupação ou profissão: _______________________________________________________________ 

Agregado familiar: ___________________________________________________________________ 

Examinador e local de aplicação: ________________________________________________________ 

Data de aplicação: ___________________________________________________________________ 

 
PONTUAÇÕES NA BATERIA LURIA - DNA 

 
                                                                                                                              Pontos         Pont.       Pont.         Dúv.                                                                                                                                   
                                                                                                                            possíveis     directa      típica      I - A - T 

  

          ÁREA     1 Percepção visual (items 1-8)   

   VISUOESPACIAL          2 Orientação espacial (items 9-16) 

 

          ÁREA DA                3 Fala receptiva (items 22-31) 

   LINGUAGEM ORAL     4 Fala expressiva (items 32-41) 

 

    ÁREA DA    5 Memória imediata (items 42-55) 

   MEMÓRIA    6 Memória lógica (items 56-62) 

 

          ÁREA     7 Desenhos temáticos (items 63-70) 

   INTELECTUAL     8 Actividade conceptual (items 71-81) 

 

  PROVA DE                      Controlo atencional (items 17-21) 
   ATENÇÃO      

  
 
    PONTUAÇÃO TOTAL 
 

 
 
 

16 

22 

31 

22 

42 

24 

23 

27 

22 



 

160 
 

 

  



 

161 
 

 

 

  



 

162 
 

 

  



 

163 
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