
 

Carina Vanessa Soares Crespo 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DA BATERIA DE 

AVALIAÇÃO FRONTAL NUMA AMOSTRA COM 

PERTURBAÇÃO POR USO DE ÁLCOOL 

 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Jorge Oliveira 

 

 

 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

Escola de Psicologia e Ciências da Vida 

 

 

 

 

 

 

Lisboa 

2021 



Carina Vanessa Soares Crespo, CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DA BATERIA DE AVALIAÇÃO 

FRONTAL NUMA AMOSTRA COM PERTURBAÇÃO POR USO DE ÁLCOOL 

2 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Escola de Psicologia e Ciências da Vida 

 

Carina Vanessa Soares Crespo 

 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DA BATERIA DE 

AVALIAÇÃO FRONTAL NUMA AMOSTRA COM 

PERTURBAÇÃO POR USO DE ÁLCOOL 

 

Dissertação defendida em provas públicas 

para a obtenção do grau de Mestre em 

Neurospsicologia Aplicada, conferido pela 

Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias, com o Despacho de Nomeação 

de Júri nº 123/2020, do dia 14 de maio de 

2021, com a seguinte composição de júri: 

Presidente: Professora Doutora Ana Rita 

Cruz 

Arguente: Professor Doutor José Brites 

Orientador: Professor Doutor Jorge 

Oliveira 

 

 

 

 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

Escola de Psicologia e Ciências da Vida 

Lisboa 

2021 



Carina Vanessa Soares Crespo, CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DA BATERIA DE AVALIAÇÃO 

FRONTAL NUMA AMOSTRA COM PERTURBAÇÃO POR USO DE ÁLCOOL 

3 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Escola de Psicologia e Ciências da Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas avós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carina Vanessa Soares Crespo, CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DA BATERIA DE AVALIAÇÃO 

FRONTAL NUMA AMOSTRA COM PERTURBAÇÃO POR USO DE ÁLCOOL 

4 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Escola de Psicologia e Ciências da Vida 

Agradecimentos 

Pretendo neste espaço deixar o meu sincero agradecimento a todas as pessoas que 

de algum modo contribuíram para a realização da minha dissertação. 

Primeiramente quero agradecer ao meu orientador, Professor Doutor Jorge 

Oliveira por toda a confiança, apoio e motivação transmitida. Por todos os desafios que 

propôs durante o decorrer do mestrado, pela disponibilidade incansável, eterna paciência, 

apoio e confiança transmitida no decorrer da realização desta dissertação. 

Aos docentes do Mestrado de Neuropsicologia, em especial à professora Doutor 

Beatriz Rosa, à Professora Doutora Fátima Gameiro e ao Professor Doutor Paulo Lopes, 

pelos conhecimentos transmitidos, disponibilidade, confiança e por todas as palavras de 

incentivo. 

À Casa de Saúde do Telhal – Clínica de Alcoologia Novo Rumo, por ter 

possibilitado a realização deste projeto.  

Aos meus pais, obrigada por me terem permitido continuar, por serem o meu 

exemplo, por serem a minha força. 

À minha irmã, por me fazeres querer ser sempre mais e melhor. 

Às minhas avós, por serem o motivo da escolha deste mestrado e o motivo de não 

ter desistido. 

Ao meu namorado, pelo amor, companheirismo, por toda a paciência, apoio 

constante e dias inteiros ao meu lado, nunca me deixaste desistir.  

Às minha amigas de uma vida, Beta, Tavira e Joana por todas as palavras de força 

e em especial à Rita, pelo contributo que teve para que esta dissertação fosse possível, 

por acreditar todos os dias que eu seria capaz.  

Por fim, agradeço à Milka, por todas as horas que dormiu no meu colo, enquanto 

esta dissertação era feita.  

 

 

 

 

 

 

 



Carina Vanessa Soares Crespo, CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DA BATERIA DE AVALIAÇÃO 

FRONTAL NUMA AMOSTRA COM PERTURBAÇÃO POR USO DE ÁLCOOL 

5 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Escola de Psicologia e Ciências da Vida 

Resumo 

A Bateria de Avaliação Frontal (FAB) é uma prova de avaliação neuropsicológica 

utilizada com o intuito de avaliar a disfunção nas funções executivas, nomeadamente as 

funções relacionadas com o lobo frontal. Estudos demonstram que indivíduos com 

diagnóstico de Perturbação por Uso de Álcool, manifestam diversas alterações 

neuroanatómicas e que atuam de forma específica nas funções executivas, demonstrando 

um obstáculo para a assimilação dos tratamentos. Neste sentido, o objetivo deste estudo 

é analisar as características psicométricas da FAB numa população com diagnóstico de 

Perturbação por Uso de Álcool, demonstrando se esta medida de avaliação pode ser 

discriminativa. A amostra deste estudo é constituída por 155 participantes, 124 dos quais 

são do género masculino (80%) e 31 do género feminino (20%). Verificou-se que a FAB 

tem uma consistência interna boa, revelando boa confiabilidade e correlação significativa 

com as medidas convergentes.  
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Abstract 

The Frontal Assessment Battery (FAB) is a neuropsychological assessment used 

for evaluate executive dysfunctions namely the ones located on the frontal lobe. Studies 

show that individuals diagnosed with alcohol use disorder display several neuroanatomic 

alterations that have a specific influence on the executive functions, being that an 

additional obstacle to the treatments' success. That being said, the main goal of this study 

is to analyze the psychometric characteristics of FAB in a population diagnosed with 

alcohol use disorder, demonstrating if this type of assessment may be used as 

discriminative. The study sample is composed by 155 participants, being 124 masculine 

(80%) and 31 feminine (20%).  It was found that FAB has a good internal consistency 

and revealed a good reliability and significant correlation with the convergent measures. 
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Abreviaturas 

BADS – Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome; 

CAD – Comportamentos Aditivos e Dependências; 

DA – Doença de Alzheimer; 

DSM-5 – Manual de Diagnóstico e Estatística das perturbações Mentais; 

FAB – Bateria de Avaliação Frontal ou Frontal Assessment Battery; 

FE – Funções Executivas; 

IGT – Iowa Gambling Task; 

NCCMH – National Collaborating Centre for Mental Health; 

OMS – Organização Mundial de Saúde; 

PUA – Perturbação por Uso de Álcool; 

PUS – Perturbação por Uso de Substâncias; 

SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências; 

SNC – Sistema Nervoso Central; 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences; 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana; 

WCST – Wisconsin Card Sorting Test. 
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INTRODUÇÃO 

 A avaliação neuropsicológica permite um estudo aprofundado de várias funções 

cognitivas, comportamentais e emocionais. Caracteriza-se por recorrer a uma diversidade 

de testes e procedimentos estandardizados, com o objetivo de planear um diagnóstico, 

contribui para a investigação e apoia processos de reabilitação. É a peça fundamental para 

o diagnóstico e tratamento (Maia, L., Correia, C., Leite, R., 2009). 

O examinador tem a necessidade de ter bem estruturado o motivo da avaliação, 

tendo a necessidade de obter a melhor noção de desempenho cognitivo na sua 

globalidade, assim como despistes de disfunções cognitivas e nesse sentido surge a 

necessidade da aplicabilidade de rastreios cognitivos (Koltai & Welsh-Bohmer, 2009). 

 Atualmente existem muitos instrumentos de avaliação neuropsicológica, 

nomeadamente os que tem por objetivo a avaliação das funções executivas (FE). Esses 

avanços na investigação permitiram-nos uma melhoria nas baterias de avaliação para as 

funções executivas, tornando-as mais especificas, sensíveis e precisas (Chan, Shum, 

Toulopoulou & Chen 2008). 

 As funções executivas (FE) surgiram inicialmente por Alexander Luria (1973), e 

consistem nos processos cognitivos que são responsáveis pela capacidade que o sujeito 

tem de realizar comportamentos que o levem a um determinado objetivo, realização e 

gestão de ações que tenham uma finalidade (Ferros, M., Maia, L., 2020). São essenciais 

para que exista um comportamento independente, propositado e planeado, assim como a 

inibição, flexibilidade e autorregulação (Stuss, 2011). 

 A atenção, concentração, capacidade de abstração, flexibilidade, planeamento, 

autocontrolo e memória operacional, são áreas que englobam as funções executivas 

(Hamdan & Pereira, 2009). 

 A Bateria de Avaliação Frontal ou Frontal Assessment Battery (FAB) é uma prova 

de avaliação neuropsicológica, constituída por seis sub-testes, com o objetivo de avaliar 

a disfunção nas funções executivas. É uma prova de breve, de aplicação simples, com 

duração aproximada de 10 minutos e que se tem revelado como sendo eficiente no rastreio 

da disfunção executiva (Dubois et al., 2000; Hurtado-Pomares et al., 2018). 

O consumo de drogas é um problema de saúde pública, com consequências quer 

a nível pessoal, quer a nível social, sendo uma das problemáticas bastante antiga na 

história da humanidade (Poiares, 1998; Marques & Cruz, 2000). O álcool é considerado 

a droga mais consumida em todo o mundo. Sendo uma substância psicoativa com 
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propriedades causadoras de dependência, que tem sido bastante utilizada em muitas 

culturas há séculos, é um encargo pesado a nível social e económico para a sociedade 

(OMS, 2018). 

A cada ano ocorrem 3 milhões de mortes no mundo devido ao consumo nocivo de 

álcool, o que representa 5,3% de todas as mortes (OMS, 2018).   

O consumo desta substância leva a diversas alterações neuroanatómicas e estão 

relacionadas com um determinado tipo de substância. As alterações cognitivas ocorrem 

no comprometimento da perceção, atenção, funções executivas e memória (Brand et al., 

2008). 

O presente estudo teve o intuito de explorar, analisar e perceber se a FAB é 

discriminativa numa população com Perturbação por Uso de Álcool. A amostra inclui 

indivíduos com Perturbação pela Utilização de Álcool, em regime de internamento, da 

Casa de Saúde do Telhal do Instituto São João de Deus, da Clínica de Alcoologia Novo 

Rumo. 

É importante referir que todos os dados recolhidos respeitaram os padrões de ética 

na investigação e que a população em estudo forneceu o seu consentimento.  

A presente dissertação será organizada em capítulos de forma a contextualizar a 

temática em questão. No primeiro capítulo será feito um referencial teórico, que nos 

interliga a avaliação neuropsicológica, o uso da FAB e a Perturbação por Uso de Álcool 

e onde este método de avaliação poderá ser diferenciador para o tratamento desta 

patologia. No segundo capítulo será apresentado o método, que inclui a amostra, as 

medidas utilizadas no estudo e o seu procedimento. No terceiro e quarto capítulo são 

apresentados os resultados do estudo bem como a discussão dos mesmos, respetivamente. 
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1. Referencial Teórico 

1.1.As adições e dependências 

A adição é um fenómeno complexo que pode ser analisado de diversas formas, 

principalmente pela perspetiva de quem vive com alguma adição. 

A adição interfere no indivíduo em vários níveis. A nível comportamental onde se 

verifica a procura de uma certa substância e a repetição de um determinado 

comportamento, e a nível psicológico, onde o indivíduo está de tal forma envolvido na 

sua dependência, que não consegue evitar o consumo e acaba por desvalorizar tudo o que 

envolve a sua vida, como o trabalho, as questões afetivas, familiares e sociais (Guerreschi, 

2009).  

A adição é caracterizada pela compulsão em consumir algo, nomeadamente 

substâncias psicoativas, apesar das suas consequências negativas. Vários métodos e 

modelos foram usados para explicar a adição, contudo a sua etiologia é geralmente 

atribuída a adaptações neurocomportamentais, que resultam de uma combinação de 

fatores que fortalecem o desejo do consumo, diminuindo a consciência crítica do 

indivíduo (Copersino, 2017). 

É relevante fazer a distinção entre dependência física e psicológica. A primeira refere-

se ao momento que o indivíduo tem a necessidade de manter ou de voltar a obter as 

sensações de prazer, de satisfação ao estímulo que a substância lhe proporciona, evitando 

assim a sensação de mal-estar físico que ocorre quando deixa te ter acesso à substância 

(Radioui, H., Reynaud, M., 2008). 

A esta dependência chama-se “craving”, que é definido como um desejo ou impulso 

intenso associado aos efeitos associados ao consumo regular e prolongado (Raposo, J., 

Couto, S., Formiga, N., Teixeira, C., 2018). 

A segunda refere-se à necessidade de o sujeito consumir a substância para evitar a 

sensação de falta, ligada à privação da substância, chamada de síndrome de abstinência 

(Radioui, H., Reynaud, M., 2008). 

1.1.1. O consumo de substâncias 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2018), as substâncias 

psicoativas são todas as substâncias que introduzidas no organismo, produz alterações no 

funcionamento do Sistema Nervoso Central (SNC), e afetam os processos cognitivos e os 

estados emocionais. 
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O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

(SICAD) (SICAD, 2019) afirma que cerca de 85 milhões já experimentaram substâncias 

psicoativas, o que corresponde a um quarto da população europeia. A prevalência do 

consumo de drogas na população portuguesa situa-se abaixo de alguns países europeus. 

Recentemente foram realizados estudos de prevalência de consumo de qualquer droga foi 

de 10% ao longo da vida, 5% nos últimos 12 meses e de 4% nos últimos 30 dias, que em 

relação a dados de 2012, verifica-se um aumento. Quando analisado especificamente a 

prevalência de consumo de qualquer bebida alcoólica, foi de 85% ao longo da vida, 58% 

nos últimos 12 meses e 49% nos últimos 30 dias, quando comprado com os dados de 2012 

é de referir que houve agravamento no que se refere ao consumo binge e embriaguez, 

levando ao aumento de consumos de risco e dependência.  

Segundo o “Relatório Anual 2018, a Situação do País em Matéria de Álcool” 

(SICAD, 2019) Portugal apresenta rácios de consumo de álcool dos mais elevados em 

comparação com países europeus, sendo que apenas os dados relativos ao sexo feminino 

se encontram abaixo.  

O álcool é a substância psicoativa mais consumida em todo o mundo e estima-se 

que pelo menos dois biliões de pessoas consumam bebidas alcoólicas. O seu consumo é 

um dos maiores problemas de saúde pública a nível mundial e é responsável por 5,3% de 

todas as mortes que ocorrem a cada ano, cerca de três milhões de mortes no mundo. O 

consumo desta substância é também um fator causal de mais de 200 doenças e distúrbios, 

como perturbações mentais e comportamentais, alcoolismo, cirrose hepática, alguns tipos 

de cancro e doenças cardiovasculares. É causador também do aumento da violência, assim 

como de acidentes de viação (OMS, 2018). 

Em 2011 e 2016 verificou-se uma escassez de recursos, que se refletiu na 

operacionalidade dos dispositivos de intervenção em Comportamentos Aditivos e 

Dependências (CAD). No entanto, em 2017-2019, foi possível reverter essa situação e 

aumentar a produtividade nas comunidades afetadas por este fenómeno (SICAD, 2020). 

Aproximadamente 31 milhões de pessoas que consomem drogas sofrem de 

perturbações relacionadas com as mesmas, estando provado que o seu uso é prejudicial 

ao ponto de necessitarem de tratamento. Dentro desta estimativa estão os consumidores 

de drogas injetáveis que correspondem a aproximadamente 10 milhões em todo o mundo 

que são os que enfrentam maior risco para a saúde, pois mais de metade são portadores 

de Hepatite C e um em cada oito de Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) (United 

Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2018). 
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1.1.2. Perturbação por Uso de Álcool 

Antes de abordarmos a Perturbação por Uso de Álcool (PUA), faz sentido fazer uma 

breve introdução à Perturbação por Uso de Substância (PUS), que se caracteriza por um 

padrão patológico de um conjunto de comportamentos relacionados com o consumo de 

substâncias. 

As perturbações que são relacionadas com substâncias estão compreendidas em 10 

classes: álcool, cafeína, cannabis, inalantes, alucinogénios, opióides, sedativos, 

estimulantes, ansiolíticos, tabaco, entre outras (American Psychiatric Association [APA], 

2014).  

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais - DSM-5 

(2014), a PUS é definida como um conjunto de comportamentos, sintomas cognitivos e 

fisiológicos que indicam que o indivíduo continua a consumir a substância, apesar dos 

problemas a ela associados.  

A substância quando introduzida no organismo produz alterações no funcionamento 

normal do SNC e produzem a ativação do sistema de recompensa do cérebro, relacionado 

com o reforço de comportamentos, aprendizagem e produção de memórias. A ativação 

do sistema de recompensa, num indivíduo com consumos de substâncias não é feita de 

forma gradual, mas sim de forma intensa, o que leva a que os comportamentos adaptativos 

sejam negligenciados. Uma característica desta perturbação é que a alteração que é feita 

pode persistir após a desintoxicação, especialmente em indivíduos com perturbação 

grave, podendo observar este comportamento quando ocorrem recaídas constantes (APA, 

2014). 

A PUA constitui um problema de saúde pública grave, com um impacto social e 

económico, razão pela qual se torna necessário abordar as mudanças a se fazer, assim 

como o tratamento da PUA (Pinto, A., et al., 2015). 

 Esta patologia está relacionada com elevados custos a nível da saúde, sendo que 

em 2015 em Portugal, foram estimados 1916 milhões de euros no âmbito de cuidados de 

saúde em ambulatório e internamento, por doenças relacionadas com o consumo de álcool 

(Pinto, A., et al., 2015). 

 Existe necessidade de capacitar os cuidados de saúde primários para a deteção 

precoce da PUA, para que seja dada uma resposta adequada às necessidades dos doentes. 

É de especial importância a implementação de estratégias abrangentes, onde são 

envolvidos os profissionais de saúde, os doentes e a sociedade. Posto isto, deve-se garantir 

que a disponibilização, venda e acesso ao consumo de álcool seja feita de forma segura, 
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minimizado o consumo de risco, através da educação, fiscalização e regulamentação 

(Pinto, A., et al., 2015). 

 Em Portugal, a prevalência da PUA, no ano de 2010 foi de 5,8%, sendo inferior à 

média europeia (Pinto, A., et al., 2015). 

 Segundo o DSM-5 (2014), a PUA é definida por um conjunto de sintomas 

comportamentais e físicos, que inclui a abstinência, tolerância e craving. A abstinência 

alcoólica é caracterizada pela existência de sintomas de abstinência que se desenvolvem 

aproximadamente entre 4 a 12 horas após a redução do consumo. Como a redução do 

consumo tende a ser algo doloroso para o sujeito, a probabilidade de continuar o consumo 

é grande, apesar das consequências, pois pretende aliviar os sintomas consequentes de 

abstinência. Alguns dos sintomas de abstinência como é o exemplo de problemas de sono, 

podem persistir com menor intensidade durante os meses seguintes e originar uma 

recaída. O craving para o álcool caracteriza-se por um forte desejo de beber que resulta 

muitas vezes no início do consumo (Pinto, A., et al., 2015). 

 A PUA é habitualmente associada a problemas que verificamos no consumo de 

outras substâncias. O álcool pode ser usado para aliviar os efeitos indesejados dessas 

outras substâncias ou para as substituir. A depressão, ansiedade e insónias, são 

frequentemente acompanhadas do consumo intenso de álcool (APA, 2014). 

 A elevada ingestão desta substância afeta praticamente todos os sistemas de 

órgãos, especialmente o sistema gastrointestinal, o sistema cardiovascular e os sistemas 

nervoso central e periférico (APA, 2014). 

 Um efeito devastador que o álcool pode ter sobre o sistema nervoso central, resulta 

na Síndrome de Wernicke-Korsakoff, na qual a capacidade de codificar novas memórias 

fica gravemente prejudicada (APA, 2014). 

 Existe um aumento da taxa de suicídio para os indivíduos com PUA, assim como 

casos de depressão e bipolaridade (APA, 2014). 

 O DSM-5 refere ainda mais perturbações incluídas no grupo de Perturbações 

Relacionadas com Álcool, como a Intoxicação pelo Álcool, a Abstinência de Álcool, 

Outras Perturbações Induzidas pelo Álcool e a Perturbação Relacionada com o Álcool 

Não Especificada (APA, 2014). 

 

1.2. A Avaliação Neuropsicológica e o Rastreio Cognitivo 

A avaliação neuropsicológica permite um estudo aprofundado de várias funções 

cognitivas e emocionais e tem como objetivo a determinação da integridade estrutural e 
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funcional dos sistemas cerebrais. É um processo no qual se recorre ao uso de testes 

estandardizados com o intuito de aceder a determinados processos psicológicos, como 

por exemplo a memória, atenção, concentração, funções executivas. É uma das peças 

fundamentais para o diagnóstico e tratamento (Maia, L., Correia, C., Leite, R., 2009). 

Carateriza-se por recorrer a uma diversidade de testes e procedimentos, como o 

objetivo de planear um diagnóstico, contribuir para a investigação e apoiar processos de 

reabilitação (Maia, L., Correia, C., Leite, R., 2009). 

Allen et al., (2008) reconhece a avaliação neuropsicológica como uma ferramenta de 

tomada de decisão e expectativas que o sujeito pode criar sobre os objetivos do 

tratamento.  

A avaliação supõe a aplicação de testes validados para a população em referência, 

psicometricamente validados e padronizados, onde pode-se selecionar os que melhor se 

aplicam a cada caso, de acordo com as capacidades e competências de cada sujeito (Cox, 

2011). Atualmente, a avaliação neuropsicológica ainda não é um aspeto habitual quando 

falamos de programas de tratamento, nomeadamente por questões de grande consumo de 

recursos de tempo e financeiros (Copersino et al., 2009).  

A avaliação neuropsicológica tem objetivos diversos que incluem a caracterização das 

capacidades cognitivas, a predição das capacidades funcionais, a análise dos sintomas e 

sinais presentes e identificação das patologias subjacentes, o planeamento de 

procedimentos terapêuticos e preventivos adequados, a monitorização da evolução da 

situação clínica, a identificação de população de risco, a recolha de informação relevante 

para o diagnóstico referencial e avaliação da eficácia de procedimentos clínicos (Freitas 

et al., 2013a; Guerreiro, 2005; Lezak, Howieson, Bigler & Tranel, 2012). É também usada 

para fins de investigação, nomeadamente ao nível de estruturação de hipóteses e objetivos 

dos diversos estudos de complemento para a área (Freitas, S., Alves, L., Simões, M.R, 

Santana I., 2013a).   

O examinador precisa de ter bem estruturado o motivo da avaliação, tendo a 

necessidade de obter a melhor noção de desempenho cognitivo na sua globalidade, assim 

como despistes de disfunções cognitivas (Koltai & Welsh-Bohmer, 2009). 

Foram encontradas duas formas de proceder a uma avaliação neuropsicológica, 

através de rastreios cognitivos e através de uma avaliação recorrendo a uma bateria de 

testes, previamente adaptada. Num primeiro momento, pode-se considerar o uso dos 

rastreios cognitivos, posteriormente e frequentemente com base nos seus resultados, 

elabora-se uma bateria de avaliação. A aplicabilidade de uma bateria de testes requer 
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profissionais qualificados para a sua administração e de recursos por parte do sujeito 

intervencionado, pois este terá de participar em várias sessões de avaliação (Horton Jr. & 

Horton, 2008). 

A literatura relata algumas falhas aquando a prática da avaliação neuropsicológica 

junto da problemática do consumo de substâncias, assim como ao nível da sua 

investigação e aplicabilidade em contexto clínico (Horton Jr. & Horton, 2008).  

No entanto, Bates et al., (2002) afirma que a avaliação neuropsicológica é a chave 

para o conhecimento que existe acerca das drogas e a influência que têm na capacidade 

que o sujeito tem em reagir e encarar o tratamento terapêutico, assim como o 

aproveitamento do mesmo. Surgiu então a necessidade de criar uma prova que pudesse 

ser de aplicabilidade fácil e formato pequeno (Freitas, S., Alves, L., Simões, M.R, Santana 

I., 2013a).   

Os rastreios cognitivos tornaram-se um procedimento valioso para a prevenção e 

controlar o impacto que a patologia pode ter na vida das pessoas. Estes consistem num 

conjunto de questões e tarefas que são de administração e cotação fácil, que fornecem 

uma caracterização aproximada das várias funções cognitivas e têm indicação de uso na 

discriminação entre condição normal e condição patológica (Freitas et al., 2013a; 

Julayanont et al., 2013).  

Como mencionado anteriormente, estes testes podem ser integrados num protocolo 

de avaliação, inserido em baterias de avaliação neuropsicológica e em testes específicos. 

Normalmente utilizados na prática clínica como primeiros orientadores, para o despiste 

das disfunções cognitivas focais, como lesões cerebrais localizadas e para controlar 

situações que podem evoluir para demências (Freitas, S., Alves, L., Simões, M.R, Santana 

I., 2013a).   

Os testes de rastreio cognitivo para além do que já foi referido anteriormente, 

constituem uma condição essencial para a validade e utilidade do processo de avaliação. 

Permitem uma avaliação individualizada e compreensiva, que se ajusta às queixas do 

paciente, às hipóteses feitas pelo desempenho do individuo durante a avaliação, aos dados 

relativos à situação clínica do paciente e tendo em conta as características e contextos de 

natureza social e cultural (Freitas, S., Alves, L., Simões, M., Santana I., 2013a).  
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1.2.1. O comprometimento cognitivo na Perturbação por Uso de Álcool 

O consumo de substâncias psicoativas leva a diversas alterações neuroanatómicas e 

estão relacionadas com um determinado tipo de substância e atuam mais especificamente 

nas funções executivas (Gonçalves, D., 2014).  

O conceito de FE surge originalmente através de Alexander Luria, após ter 

identificado os lobos frontais como um mecanismo essencial na regulação da atividade 

intelectual como um todo, desempenhando um papel importante na regulação da 

motivação, formulação de objetivos e controlo do comportamento (Luria, 1973). 

As funções executivas podem ser definidas como um conjunto de habilidades 

cognitivas necessárias para autorregular o próprio comportamento. Segundo Lezak, os 

lobos frontais não apresentam um sistema homogéneo e pode ser definido em quatro 

categorias funcionais: (a) formulação de metas, (b) planeamento, (c) realização de planos 

dirigido a metas e (d) execução efetiva de atividades dirigidas a metas (Lezak, 1982). 

Estudos demonstram que existe prejuízos pertinentes nas FE em indivíduos que 

consomem substâncias, nomeadamente consumo de álcool (Bechara, 2005; Cunha, 2010, 

Verdejo-Garcia et al., 2004). 

A neurociência tem feito inúmeros avanços nomeadamente na compreensão das 

questões como atração do ser humano para o consumo de substâncias, os mecanismos 

psicoativos e as alterações neurobiológicas com o continuado consumo dessas substâncias 

(Ersche & Robbins, 2011). Nos dias de hoje, conseguimos ter a perceção de que os défices 

no funcionamento da dopamina, originam comportamentos aditivos, impulsos e 

compulsões. Esta noção permite-nos reconhecer a relevância das disfunções cerebrais 

nestes indivíduos, com foco no circuito de recompensa e no reforço dopaminérgico 

(Verdejo-Garcia, 2004; Jedras, Jones & Field, 2014).  

Estudos realizados na área da neurobiologia, revelam que o consumo de substâncias 

está relacionado com os mecanismos que regulam o prazer. O modelo de Bechara (2001), 

refere que um comportamento é regulado por dois sistemas neuronais diferentes que 

regulam as tomadas de decisão em função do prazer que é retirado desse comportamento. 

Os processos de tomada de decisão são determinados por um sistema que envolve a 

amígdala, o núcleo accumbens e o sistema dopaminérgico, que envolve várias redes 

neuronais distribuídas pelo córtex pré-frontal (Castro, M., 2004; Koob & Volkow, 2016).  

O mecanismo de recompensa do SNC é um complexo sistema de estruturas cerebrais 

que regulam comportamentos, emoções e atitudes e que desempenham um papel 

fundamental na satisfação das necessidades básica e nas escolhas feitas pelos indivíduos. 
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O sistema dopaminérgico, responsável por regular a recompensa, causando bem-estar, 

está relacionado com o consumo ou determinada substância que é consumida (Castro, 

2004).  

O sistema dopaminérgico, no caso do consumo de álcool, é ativado de forma indireta, 

onde o sistema glutamato, que tem funções excitatórias, é inibido e o sistema GABA é 

estimulado, apesar de ter funções inibitórias, que origina uma sensação de relaxamento e 

ativa o sistema dopaminérgico (Swift & Lewis, 2009).  

Como referido anteriormente e se tem verificado também na PUA, o seu consumo 

estimula a libertação de dopamina nos terminais do sistema mesolímbico e no núcleo 

accumbens. Este aumento na libertação dopaminérgica é vital para o processamento das 

recompensas associadas aos consumos, para além de constituir um mecanismo biológico 

para a retoma da adição (Salazar-Guerra, Y., Broche-Pérez, Y., Moreno, A.C., 2018).  

Um estudo feito por Goldstein & Volkow (2011) refere que o papel do córtex pré-

frontal tem um papel fundamental na adição, onde é explicado que esta área conduz 

funções fundamentais para o comportamento humano e para o funcionamento 

neuropsicológico saudável.  

O uso de substâncias é associado a um incentivo de um sistema de recompensa, 

situado na área tegmental ventral que segue até ao núcleo accumbens em direção ao córtex 

pré-frontal, criando assim os efeitos de prazer que o indivíduo sente e a perceção de um 

reforço positivo (Beck, 2004).  

Os consumos destas substâncias originam um comprometimento neuropsicológico, 

originando alterações cerebrais de carácter morfológico e estrutural, morte neuronal e 

redução do volume cerebral. Durante os processos de abstinência e dependência, ocorrem 

alterações bioquímicas nos circuitos de projeção de dopamina, serotonina e noradrenalina 

(Coullaut, et al., 2011). 

Quando falamos de ação dopaminérgica em relação ao consumo de substâncias 

psicoativas, referimo-nos a área tegmental ventral do mesencéfalo, onde as suas projeções 

enervam zonas do córtex frontal e sistema mesolímbico (Collo et al., 2014).  

  

1.3.As qualidades psicométricas da Bateria de Avaliação Frontal 

A Bateria de Avaliação Frontal ou Frontal Assessment Battery (FAB) é uma prova de 

avaliação neuropsicológica, constituída por seis subescalas (Dubois et al., 2000; Hurtado-

Pomares et al., 2018). 
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Esta prova tem como objetivo avaliar a disfunção nas funções executivas, 

nomeadamente as funções relacionadas com o lobo frontal, como é o caso da flexibilidade 

mental, concetualização, programação motora, sensibilidade à interferência, controlo 

inibitório e autonomia ambiental frontal. Caracteriza-se por ser uma prova breve, de 

aplicação simples, com duração aproximada de 10 minutos (Dubois et al., 2000; Hurtado-

Pomares et al., 2018).  

Desde o estudo original, a FAB demonstrou boas propriedades psicométricas, como 

verificado no estudo feito por Dubois, em 2000, onde indicou um valor de alfa de 

Cronbach de 0,78, já no estudo feito por Lima, Meireles, Fonseca, Castro & Garret, em 

2008, apresentou um alfa de Cronbach de 0,69 (Henriques, S., Espírito-Santo, H., Cunha, 

L., Daniel, F., Lemos, L. 2019). 

Ao longo dos anos, o desempenho na FAB permitiu discriminar a Doença de 

Alzheimer (DA) (Boban, Malojcié, Mimica, Vukovié, & Zrilié, 2012), a Esclerosa 

Múltipla (Henriques, S., Espírito-Santo, H., Cunha, L., Daniel, F., Lemos, L. 2019), a 

Doença de Parkinson (Marconi et al., 2012), a Demência Frontotemporal (Castiglioni et 

al., 2006), a Perturbação por uso de substância (Cunha et al., 2010), entre outras. 

A FAB tem sido alvo de validação e adaptação em diversos países com várias 

populações (Asaadi et al., 2016; Kim et al., 2010; Kugo et al., 2007). 

 

1.4.O uso da FAB na Perturbação por Uso de Álcool 

A adição engloba uma alteração nos circuitos cerebrais que se traduzem em défices 

cognitivos, emocionais e comportamentais (Rojo-Mota, G., et al., 2013).  

Estas alterações, nomeadamente a cognição, manifestam-se como défices na 

memória, atenção, e funções executivas, que pressupõem um obstáculo para a assimilação 

dos tratamentos, pois dificultam a obtenção que novos conceitos e aprendizagens. O êxito 

terapêutico depende se o individuo tem noção dos seus próprios défices, compreender 

instruções a adotar, na sua vida quotidiana (Rojo-Mota, G., et al., 2013). 

Segundo a National Collaborating Centre for Mental Health (NCCMH), o tratamento 

de dependências de substâncias tem por objetivo a cessação do consumo dessas 

substâncias, a melhoria da saúde física e emocional, a melhoria das relações sociais e 

incluir o sujeito na comunidade (NCCMH, 2011).  

A percentagem de indivíduos com PUA que recebe tratamento permanece reduzida, 

aproximadamente 8% dos indivíduos com dependência de álcool na Europa recebem 

tratamento (Pinto, A., et al., 2015). 
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A intervenção no consumo de álcool irá permitir melhorar, não só a saúde dos 

indivíduos, como também o impacto que a PUA tem a nível social, nomeadamente na 

redução de situações de violência, acidentes rodoviários e ferimentos causados sob o 

efeito desta substância. Contudo, este impacto inicia-se com uma forte aposta na 

prevenção, nomeadamente junto da população mais jovem (Pinto, A., et al., 2015).  

De momento, na maioria dos casos, a presença de neuropsicólogos em conjunto com 

terapeutas ocupacionais nas equipas multidisciplinares, para o tratamento desta população 

é muito pouco evidente. No entanto, de forma a tornar o tratamento mais eficaz, deveriam 

ser criados protocolos de avaliação e programas de reabilitação e estimulação cognitiva, 

diretamente dirigidos para os défices que cada individuo apresenta (Rojo-Mota, G., et al., 

2013). 

Algumas das provas mais utilizadas para avaliar as FE são, por exemplo, o Wisconsin 

Card Sorting Test (WCST) (Berg, 1948), que avalia a flexibilidade mental na resolução 

de problemas, onde se pode perceber a capacidade que o individuo tem de modificar as 

estratégias como resposta. O Teste de Stroop (Stroop, 1935; Golden 1978), que avalia a 

atenção seletiva, o controlo inibitório, flexibilidade cognitiva e velocidade de 

processamento. O Tower of London Test (Shallice, 1982), que avalia a planificação 

executiva. Por último e mais recente, a bateria Behavioural Assessment of the 

Dysexecutive Syndrome (BADS) (Wilson et al., 1996), que avalia défices no 

funcionamento executivo. 

A FAB mostra-se como uma boa opção para a avaliação das funções executivas em 

várias patologias, nomeadamente na PUA, sendo uma bateria breve e de aplicação 

simples (Dubois et al., 2000; Hurtado-Pomares et al., 2018). Tendo em consideração o 

seu pouco tempo de aplicabilidade, torna-a menos frustrante para os pacientes com esta 

patologia, em detrimento de outras provas que avaliam o funcionamento executivo 

(Cunha, 2010; Moorhouse, Gorman & Rockwood, 2009). 

 O estudo feito por Dubois e colaboradores (2000), da FAB, foi realizado com 42 

indivíduos saudáveis e 121 indivíduos com várias patologias, com défice no lobo frontal. 

Como resultado deste estudo, foram apresentadas as propriedades psicométricas da FAB, 

sendo capaz de discriminar entre grupos normativos e indivíduos com patologias 

neurodegenerativas, apresentando validade discriminante, boa consistência interna e 

correlação significativa com o WCST (Dubois, et al., 2000). 

O estudo feito em Portugal, para validação da FAB, foi realizado por Lima e 

colaboradores (2008), onde foi recolhida uma amostra de 122 indivíduos, dos quais 72 
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eram normativos e 50 portadores de Doença de Parkinson. Pode-se observar uma 

pontuação mais elevada na FAB para o grupo normativo (Lima et al., 2008). 

Outros estudos foram realizados no sentido de perceber se a FAB seria uma prova 

conveniente para a PUA.  

Foram incluídos 100 indivíduos, dos quais 50 com diagnóstico de PUA e os restantes 

sujeitos não apresentavam qualquer historial. Os domínios que se demonstraram mais 

comprometidos foram a fluência lexical, o raciocínio abstrato e a flexibilidade (Ghosh, 

P., Sharma, S., Victor, R., 2018).  

Este estudo conclui que a FAB é uma ferramenta útil para avaliar as FE, 

nomeadamente a disfunção executiva, que neste estudo apresenta uma percentagem de 

38% (Ghosh, P., Sharma, S., Victor, R., 2018). 
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2. Método 

2.1. Descrição da amostra 

No presente estudo foi utlizada uma amostra total de 155 participantes, 124 dos quais 

são do género masculino (80%) e 31 do género feminino (20%), com idades 

compreendidas entre os 27 e os 73 anos (M= 47,01; DP= 8,917), com nacionalidade 

portuguesa (n= 150), angolana (n=2) e brasileira (n=1).  

A amostra foi recrutada na Casa de Saúde do Telhal (Instituto São João de Deus) – 

Clínica de Alcoologia Novo Rumo, com idade igual ou superior a 18 anos, que fossem 

letrados e que compreendessem, falassem português e que fossem diagnosticados com 

Perturbação por Uso de Álcool.  

Ao nível das habilitações literárias, verificou-se que os participantes possuem 

maioritariamente o 3º ciclo concluído (21,3%; n=33). 

Os participantes desta amostra encontram-se maioritariamente empregados (43,2%; 

n= 67).  

A situação civil dos participantes é maioritariamente casados (30,9%; n= 48), embora 

os solteiros tenham uma percentagem muito próxima (29,6%; n= 46). 

Ao nível da frequência de consumo de álcool, alguns participantes afirmam consumir 

álcool “todos os dias” (74,1%; n=115) e outros afirmam consumir “alguns dias por 

semana” (12,9%; n= 20).  

Relativamente aos anos de consumo de álcool, 8 participantes afirmam consumir à 4 

anos e 5 dos participantes à 14 anos. Contudo o máximo de anos de consumo foi de 57 

anos. 

 

2.2. Medidas 

2.2.1. Bateria de Avaliação Frontal 

A Bateria de Avaliação Frontal ou Frontal Assessment Battery (FAB) foi construída 

e elaborada por Dubois et al., (2000) com o intuito de avaliar os domínios cognitivos e 

comportamentais, relacionados com o lobo frontal, nomeadamente a capacidade de 

conceptualização e de programação, a flexibilidade mental, a sensibilidade à 

interferência, o controlo inibitório e a autonomia em relação ao exterior (Mariño-

Lourenço, Sargento- Santos, & Perea, 2005).  

Esta bateria é composta por seis subtestes que avalia as funções frontais: 1) 

concetualização (semelhanças entre objetos, frutas e flores); 2) fluência lexical, onde o 
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indivíduo tem de dizer o maior número de palavras começadas pela letra “A”, no espaço 

de um minuto; 3) séries motoras, onde o indivíduo tem de realizar uma sequência de 

movimentos com a mão, inicialmente observando o examinador e posteriormente fazendo 

sozinho; 4) instruções conflituosas (sensibilidade à interferência) onde é pedido ao 

indivíduo que bata palmas duas vezes, quando o examinador bater palmas apenas uma 

vez; 5) Go-No-Go (controlo inibitório), este subteste é semelhante ao anterior, no entanto 

é pedido ao indivíduo que bata palmas uma só vez, quando o examinador bater palmas 

uma só vez; 6) comportamento de preensão, onde o examinador coloca as palmas das 

mãos em paralelo às mãos do individuo e lhe é referido para não agarrar as mãos do 

examinador.  

Cada subteste tem uma pontuação entre zero e três, com o resultado total da prova 

que varia entre 0 e 18.  Os pontos de corte desta medida de avaliação indicam que 

pontuações inferiores a 12 sugerem presença de demência, entre 12 e 14 sugerem 

disfunção executiva e entre 15 e 18 é um indicador de desempenho cognitivo normativo.  

É uma prova de breve, de aplicação simples, com duração aproximada de 10 minutos 

e que se tem revelado como sendo eficiente no rastreio da disfunção executiva (Dubois et 

al., 2000; Mariño-Lourenço, Sargento- Santos, & Perea, 2005; Hurtado-Pomares et al., 

2018).  

 

2.2.2. Wisconsin Card Sorting Test  

O Wisconsin Card Sorting Test (WCST) foi criado por Berg em 1948 e adaptado 

à população brasileira por Cunha, Tretini, Argimon, Oliveira, Werlang e Prieb, em 2005. 

É uma prova neuropsicológica que permite avaliar a flexibilidade cognitiva do 

indivíduo, assim como o pensamento abstrato e a capacidade de perseveração, através da 

capacidade que o individuo tem em alterar estratégias cognitivas em resposta às mudanças 

apresentadas.  

Para a realização da tarefa, são apresentados dois baralhos de 64 cartas, num total 

de 128 cartas resposta, sendo que o indivíduo tem de associá-las com quatro cartas 

estímulo, de acordo com três categorias: cor, forma e número. A cada tentativa dada pelo 

sujeito, o examinador confirma ou nega a resposta, nunca revelando o princípio correto 

de classificação ou categoria. Ocorre mudança de categoria após 10 acertos consecutivos, 

sendo seis o máximo de categorias. 
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As respostas dadas são avaliadas com base em três dimensões: número de 

respostas certas e número de erros; respostas ambíguas e não ambíguas, sucedem quando 

a associação corresponde a mais do que uma característica com a carta estímulo 

(ambígua) ou apenas a uma (não ambígua); número de respostas perseverativas e não 

perseverativas, que ocorre quando o indivíduo ao receber a informação de que a 

associação está incorreta, não inibe a sua resposta de persistir no padrão antigo. Por fim, 

existe ainda outra dimensão que avalia o insucesso do indivíduo em manter a categoria, 

quando acerta cinco ou mais respostas, mas erra antes de completar as dez necessárias 

para alterar de categoria.  

 

2.2.3. Iowa Gambling Task  

A Iowa Gambling Task (IGT) foi criada por Bechara, Damásio, Damásio e 

Anderson, em 1994. Esta medida pretende avaliar a tomada de decisão no indivíduo 

através da realização de uma tarefa real e informatizada.  

Esta medida tem como objetivo, que o indivíduo, em 100 tentativas, consiga alcançar 

um saldo positivo, tendo em conta que a prova inicia com um saldo positivo de 2000€. 

São apresentados ao indivíduo quatro baralhos de cartas, sendo que o objetivo desta 

tarefa é ganhar o máximo de dinheiro possível, de modo a ficar com saldo positivo no 

final, perdendo a menor quantidade de dinheiro possível. 

Esta tarefa requer uma série de seleção de cartas, uma carta de cada vez, a partir de 

qualquer um dos quatro baralhos. Assim que o indivíduo escolhe uma carta, recebe algum 

dinheiro, contudo, após algumas jogadas o indivíduo começa também a sofrer algumas 

penalidades, ou seja, é retirado dinheiro em algumas jogadas. Importa referir que o  

indivíduo recebe uma maior quantidade de dinheiro em dois baralhos de cartas 

específicos, no entanto, nesses baralhos específicos, também perde maior quantidade de 

dinheiro.  

O sujeito deve desenvolver uma aprendizagem ao longo da prova, de forma a escolher 

os baralhos mais vantajosos (os baralhos C e D, que possuem ganhos imediatos, mas 

baixos, que possibilitam maior ganho no futuro) e evitar os baralhos mais desvantajosos 

(os baralhos A e B, que possuem ganhos mais altos, mas com maior perda no futuro).  

Para se conseguir verificar o desempenho global do indivíduo no jogo, o cálculo é 

obtido a partir da soma de todas as escolhas dos baralhos vantajosos (C+D) menos a soma 

dos baralhos menos vantajosos (A+B), que origina a seguinte fórmula: (C+D) – (A+B).  
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2.3. Procedimento 

Para a realização deste estudo, inicialmente foi pedida aprovação da Comissão de 

Ética da Escola de Psicologia e Ciências da Vida da Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias. 

A recolha da amostra foi previamente analisada e escolhida com o objetivo de 

caracterizar o funcionamento neuropsicológico na Perturbação por Uso de Álcool.  

Para este estudo, os dados usados foram recolhidos de uma base de dados existente, 

usada em outros estudos. Esta base de dados é referente a um projeto de estimulação 

cognitiva desenvolvido na Casa de Saúde do Telhal (Instituto São João de Deus) – Clínica 

de Alcoologia Novo Rumo, que corresponde a indivíduos com diagnóstico de Perturbação 

por Uso de Álcool. Os dados recolhidos dizem respeito às variáveis sociodemográficas e 

das provas FAB, WCST e IGT. 

Apesar de se tratar de uma base de dados já existente, foi realizada a cotação das 

respetivas medidas de avaliação, para que os dados fossem inseridos na base de dados. 

É importante referir que todos os dados que foram recolhidos respeitam as questões 

éticas, como a confidencialidade e o anonimato. Todos os participantes no estudo deram 

o seu consentimento, para que os dados fossem utilizados para fins de investigação. Os 

dados foram recolhidos por um neuropsicólogo, assim como por um estudante de 

mestrado, supervisionado por um neuropsicólogo.  

 

3. Resultados 

Serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise estatística realizada, 

através do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

Serão apresentados os resultados de uma correlação bivariada entre a pontuação total 

da FAB com as variáveis do WSCT e da IGT, com o objetivo de analisar a validade 

convergente da FAB, assim como uma correlação entre a FAB e os 5 substestes que a 

compõem. Foi analisada a consistência interna da FAB com recursos ao alfa de Cronbach 

e por fim, foi realizada uma regressão linear hierárquica com uma análise ANOVA.   

 

3.1. Validade Convergente 

A análise da validade convergente, foi realizada através de correlações com outras 

medidas de avaliação que avaliam funções do lobo frontal, nomeadamente o WCST e a 

IGT, obteve-se uma correlação significativa (ver Tabela 1). Procedeu-se também à 
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realização da correlação entre a pontuação total da FAB e os indicadores do WCST, onde 

foi possível concluir que todos os indicadores, à exceção do indicador “falhas contexto” 

(r=0.146; p= 0.076), demonstraram correlações significativas, no indicador “nº ensaios” 

a correlação foi negativa de grau fraco (r=-0.260; p=0.001), no indicador “nº acertos” foi 

positiva de grau moderado (r= 0.494; p= <.001), no indicador “nº erros” foi negativa de 

grau moderado (r=-0.492; p= <.001), no indicador “respostas p” foi negativa de grau 

moderado (r=-0.468; p= <.001), no indicador “erros p” foi negativa de grau moderado 

(r=-0.482; p= <.001), no indicador “erros não p” foi negativa de grau fraco (r=-0.240; 

p=0.003), no indicador “nível conceptual” foi positiva de grau moderado (r=0.480; p= 

<.001), no indicador “categorias completas” foi positiva de grau moderado (r=0.504; 

p=<.001), no indicador “ensaios 1ª cat.” foi negativa de grau fraco (r=-0.318; p= <.001) 

e no indicador “respostas outra” foi negativa de grau fraco (r=-0.176; p=0.031) (ver 

Tabela 3).  

Relativamente aos dados da IGT correlacionados com a pontuação total da FAB, 

foram tidos em conta as dimensões da IGT nas variáveis Net total, Net1, Net2, Net3, 

Net4, Net5 e “total dinheiro”, tendo em conta que a terminologia Net corresponde à 

divisão das 100 jogadas em 5 blocos de cartas, nomeadamente Net1 (1-20), Net2 (21-40), 

Net3 (41-60), Net4 (61-80) e Net5 (81-100) (Bechara, 2007). Os resultados 

demonstraram-se não significativos para as variáveis “Net1”, “Net2” e “Net3”, contudo 

para as variáveis “Net4”, “Net5”, “total dinheiro” e “Net total” verificaram-se correlações 

significativas. As variáveis “Net4” e “Net5” demonstraram-se positivas de grau fraco 

(r=0.218; p=0.009) e (r=0.220; p=0.008) respetivamente, a variável “total dinheiro” 

demonstrou-se positiva de grau muito fraco (r=0.189; p=0.023) e a variável “Net total” 

demonstrou-se positiva de grau moderado (r=0.206; p=0.013) (ver Tabela 4). 

Posteriormente foi realizada uma correlação entre a pontuação total da FAB com os 

resultados dos cinco subtestes que a compõem, não foi considerado para esta análise o 

subteste “Comportamento de Preensão” pois a variável é constante. Foi possível verificar 

que a correlação mais forte foi no subteste “Instruções Conflituosas” (r= 0.697) e o 

subteste com a correlação mais fraca foi o “Séries Motoras” (r= 0.389). Todos os cinco 

subtestes da FAB demonstraram correlações significativas, sendo que o subteste 

“Semelhanças” demonstrou-se positiva de grau moderado (r=0.691; p= <.001), o subteste 

“Fluência Lexical” demonstrou-se positiva de grau moderado (r=0.684; p= <.001), o 

subteste “Séries Motoras” demonstrou-se positiva de grau fraco (r=0.389; p= <.001), no 

subteste “Instruções Conflituosas” demonstrou-se positiva de grau moderado (r=0.697; 
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p= <.001) e por fim, no subteste “Go No Go” demonstrou-se positiva de grau moderado 

(r=0.656; p= <.001) (ver Tabela 2). 

 

3.2. Consistência Interna 

Procedeu-se à análise da consistência interna para todos os itens da FAB com recurso 

ao cálculo de alfa de Cronbach, que se verificou alfa= 0,81, demonstrando boa 

confiabilidade (ver Tabela 5).  

 

3.3. Regressão linear hierárquica e análise ANOVA 

Por fim, procedeu-se à análise de regressão linear hierárquica, para explicar a 

variância da FAB em relação às variáveis WCST e IGT, com o objetivo de determinar os 

melhores preditores, “habilitações literárias”, “idade”, “Winsconsin – Nº Erros 

Perseverativos” e “Winsconsin – Nº respostas certas” (variáveis independentes) sobre o 

resultado da FAB (variável dependente). Considerou-se o modelo 4 com 𝑅2= 0,448, pois 

o valor do coeficiente de determinação que revela capacidade explicativa dos preditores 

sobre o resultado da FAB (ver Tabela 6). Recorreu-se à análise ANOVA, verificando-se 

que o modelo é significativo (F (4) = 26,166; p=0,001). Relativamente aos preditores da 

FAB usados nesta análise, quanto maior o valor de B, melhor é o efeito da variável, tendo 

em conta que a variável “habilitações literárias” (B= 0,535; β= 0,343; t= 4,720; p= 0,000); 

a variável “ Winsconsin – Nº respostas certas” (B= 0,033; β= 0,190; t= 2,239; p= 0,027); 

a variável “Winsconsin – Nº Erros Perseverativos” (B= -0,039; β= -0,239; t= -2,805; p= 

0,006) e a variável “idade” (B= -0,059; β= -0,183; t= -2,761; p= 0,007) (ver Tabela 7). 

 

4. Discussão 

A FAB é uma prova de avaliação neuropsicológica útil para avaliar as FE, 

nomeadamente a disfunção executiva, associada a lesões no lobo frontal.  

A presente investigação teve como objetivo principal perceber a utilidade da FAB na 

avaliação, numa população com Perturbação por Uso de Álcool, embora já tenha sido 

demonstrado que é fiável para avaliar a disfunção executiva noutras populações. 

 Neste sentido, as principais conclusões da investigação, ao nível da validade 

convergente, foi correlacionar a FAB com outras medidas de avaliação das FE, 

nomeadamente o WCST e a IGT. Foram encontradas correlações entre a pontuação total 

da FAB e os indicadores do WCST, à exceção do indicador “falhas contexto”, todos 
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revelaram correlações significativas. Este resultado corresponde ao estudo realizado por 

Cunha et al. (2010), que engloba para além do consumo de álcool, o consumo de outras 

substâncias.  

 Relativamente à relação entre a pontuação total da FAB e as dimensões da IGT, 

foram encontradas nas variáveis “Net4”, “Net5”, “total dinheiro” e “Net total”, 

correlações significativas, revelando uma relação nos construtos avaliados. Os resultados 

obtidos demonstram que o estudo vai ao encontro da literatura, onde a pontuação total da 

FAB se correlaciona com as medidas já conhecidas de avaliação do lobo frontal, 

demonstrando ser uma medida válida para a avaliação das FE (Lima, 2008).  

 Observou-se que os subtestes da FAB são igualmente significativos, sendo o mais 

rigoroso o subteste “Instruções Coflituosas”, que obteve uma correlação mais forte e o 

menos rigoroso o subteste “Séries Motoras”, que obteve uma correlação mais fraca. Nesta 

correlação foi excluído o subteste “Comportamento de Preensão” devido ao facto de 

apresentar uma elevada taxa de respostas certas, foi considerado como um indicador 

constante. Os resultados obtidos não vão ao encontro do estudo desenvolvido por Lima 

et al, em 2008.  

 Ao nível da análise da consistência interna para todos os itens da FAB, foi 

apresentado um alfa de Cronbach de 0,81, que sugere boa confiabilidade da prova para a 

população em estudo, tendo em conta o estudo de Lima et al (2008), o alfa de Cronbach 

foi de 0,68, podendo concluir que a FAB é uma prova fiável para uso numa população 

com Perturbação por Uso de Álcool.  

 Com o intuito de explorar melhor a capacidade explicativa das variáveis que se 

poderia ter em conta neste estudo, realizou-se uma regressão linear e recorreu-se à análise 

ANOVA. Das variáveis incluídas no modelo, a que demonstrou maior efeito foi 

“habilitações literárias”. Podemos concluir que indivíduos com mais idade e menos 

escolaridade tem mais propensão ao consumo e consequentemente mais alterações 

cognitivas.  

 Tendo em conta estudos anteriores que demonstram que a ingestão de álcool 

prejudica gravemente as funções executivas (Lima et al, 2008; Ghosh, P., Sharma, S., 

Victor, R., 2018), podemos concluir que os resultados obtidos neste estudo revelam que 

a FAB em relação à Perturbação por uso de Álcool é uma ferramenta adequada para 

avaliar funções relacionadas com o lobo frontal, sensível para o despiste da disfunção 

executiva. É uma prova leve, prática e revela-se menos frustrante para esta população.  
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 O uso desta medida de avaliação, nesta população, demonstrou-se ser uma 

ferramenta útil para a prevenção, intervenção e tratamento pois revela um diagnóstico 

rápido e conclusivo (Cunha et al, 2010). 

 A FAB é uma prova utilizada não só para fins clínicos como para fins de 

investigação, sendo que muitos estudos já se realizaram, mas não com população com 

Perturbação por Uso de Álcool. Uma possível limitação deste estudo foi o facto de não 

existir um grupo controlo, para se perceber se existem diferenças entre o grupo clínico e 

o grupo controlo. Seria relevante não só para a investigação, mas também para o auxílio 

dos técnicos de diferenciação de diagnóstico em contexto clínico.  

 O presente estudo apontou para o benefício de caracterizar provas de avaliação 

neuropsicológicas para uma população com Perturbação por Uso de Álcool. O aumento 

do consumo e dos défices resultantes, leva à necessidade de acréscimo de estudos para 

avaliar essas alterações neuropsicológicas, nomeadamente nas funções executivas. As 

alterações neuropsicológicas interferem com o êxito da intervenção nesta população 

sendo que o aumento de instigações um fator positivo. 
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6. Tabelas 

 

Tabela 1 – Correlação entre a FAB e as medidas associadas ao lobo frontal. 

 

 FAB 

Wisconsin Total de Erros 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.492 

< .001 

Wisconsin Total Erros Perseverativos 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.482 

< .001 

Wisconsin Total Erros Não 

Perseverativos 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.240 

0.003 

IGT Total 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.206 

0.013 

IGT Total Dinheiro 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.189 

0.023 
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Tabela 2 – Correlação entre a FAB e os resultados dos 5 subtestes que a compõem.  

 

 FAB total 

FAB “Semelhanças” 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.691 

< .001 

FAB “Fluência Lexical” 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.684 

< .001 

FAB “Séries Motoras” 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.389 

< .001 

FAB “Instruções Conflituosas” 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.697 

< .001 

FAB “Go No Go” 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.656 

< .001 
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Tabela 3 – Correlação entre a FAB e os indicadores do WCST. 

 

 FAB total 

WCST nº ensaios 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.260 

0.001 

WCST nº acertos 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.494 

< .001 

WCST nº erros 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.492 

< .001 

WCST resposta p 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.468 

< .001 

WCST erros p 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.482 

< .001 

WCST erros não p 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.240 

0.003 

WCST nível conceptual 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.480 

< .001 

WCST categorias completas 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.504 

< .001 

WCST ensaios 1ª cat. 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.318 

< .001 

WCST falhas contexto 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.146 

0.076 

WCST respostas “outra” 

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.176 

0.031 
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Tabela 4 – Correlação entre a FAB e dimensões da IGT. 

 

 FAB total 

IGT Net total 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.206 

0.013 

IGT Net1  

Pearson Correlation 

Sig. 

-0.085 

0.308 

IGT Net2  

Pearson Correlation 

Sig. 

0.152 

0.067 

IGT Net 3 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.126 

0.131 

IGT Net 4 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.218 

0.009 

IGT Net5  

Pearson Correlation 

Sig. 

0.220 

0.008 

IGT “total dinheiro” 

Pearson Correlation 

Sig. 

0.189 

0.023 

 

Tabela 5 – Análise da consistência interna. 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

Nº de itens 

0,817 0,858 25 
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Tabela 6 – Análise do modelo. 

 

Modelo R 𝑹𝟐 𝑹𝟐 ajustado 
Erro padrão 

da estimativa 

1 0,527𝑎 0,278 0,272 2,39336 

2 0,573𝑏 0,329 0,319 2,31602 

3 0,653𝑐 0,426 0,413 2,14923 

4 0,669𝑑 0,448 0,431 2,11682 

 

a. Preditores: (Constante), Habilitações literárias; 

b. Preditores: (Constante), Habilitações literárias, Idade; 

c. Preditores: (Constante), Habilitações literárias, Idade, Winsconsin – Nº Erros 

Perseverativos; 

d. Preditores: (Constante), Habilitações literárias, Idade, Winsconsin – Nº Erros 

Perseverativos, Winsconsin – Nº respostas certas. 

 

Tabela 7 – Tabela dos coeficientes. 

 

Modelo 4 B β t Sig. 

Habilitações 

literárias 
0,535 0,343 4,720 0,000 

Idade -0,059 -0,183 -2,761 0,007 

Winsconsin – 

Nº erros 

perseverativos 

-0,039 -0,239 -2,805 0,006 

Winsconsin – 

Nº respostas 

certas 

0,033 0,190 2,239 0,027 

 


