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Resumo 

As funções executivas (FE) são de grande relevância para a saúde mental e física, 

englobando um conjunto de capacidades cognitivas necessárias para ultrapassar com 

maior facilidade tarefas da vida diária. Sendo a saúde mental de grande relevância para o 

bom funcionamento das mesmas, é importante perceber como é que os indivíduos se 

posicionam no que diz respeito a questões de ansiedade, depressão ou até de euforia. O 

objetivo principal deste trabalho assenta na introdução em contexto nacional de um 

instrumento de validação de sintomas (V5), que por sua vez irá auxiliar na interpretação 

da avaliação neuropsicológica. Foi ainda realizada uma análise da relação, numa amostra 

comunitária, entre o instrumento de rastreio psiquiátrico com FE. A aplicação das provas 

foi realizada online com participantes da comunidade com mais de 18 anos, de 

nacionalidade portuguesa, e compreensão do idioma bem como com acesso a meios 

tecnológicos. O instrumento V5, apresenta uma consistência interna aceitável. Os 

resultados descritos neste trabalho revelaram-se promissores pelo que se sugere a 

continuação da validação do mesmo em contexto nacional. 

Palavras-chave: Funções Executivas, Depressão, Ansiedade, Saúde Mental, 

Neuropsicologia.
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Abstract  

Executive functions (EF) are of great relevance to mental and physical health, 

encompassing a set of cognitive abilities needed to more easily overcome daily life tasks. 

As mental health is of great importance for their proper functioning, it is important to 

understand how individuals position themselves with regard to issues of anxiety, 

depression or even euphoria. The main objective of this work is based on the introduction 

in the national context of a symptom validation instrument (V5), which in turn will help 

in the interpretation of the neuropsychological assessment. An analysis was also carried 

out of the relationship, in a community sample, between the psychiatric screening 

instrument and EF. The application of the tests was carried out online with community 

participants over 18 years old, of Portuguese nationality, and understanding the language, 

as well as with access to technological means. The V5 instrument has an acceptable 

internal consistency. The results described in this work proved to be promising and 

therefore it is suggested to continue its validation in a national context. 

Keywords: Executive Functions, Depression, Anxiety, Mental Health, Neuropsychology. 
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Abreviaturas 

FE: Funções Executivas  

AVC: Acidente Vascular Cerebral  

BRIEF: Behavior Rating Inventory of Executive Function  

OMS: Organização Mundial de Saúde  

OPP: Ordem dos Psicólogos Portugueses  

SIMS: Inventário Estruturado de Simulação e Sintomas  

SRSI: Self-Report Symptom Inventory 

BDI: Invertário de Depressão de Beck 

V5: Five-Variable Psychiatric Screener 

PHQ-9: Patient health questionnaire 

DEX: Dysexecutive Questionnaire 

CEDIC: Comissão de Ética e Deontologia da Investigação Científica  

AFE: Análise Fatorial Exploratória  
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Introdução 
Ao longo deste documento serão abordados diversos temas, nomeadamente, FE, 

Saúde Mental e Validação de Sintomas. De uma forma geral, as FE englobam um 

conjunto de capacidades cognitivas necessárias para ultrapassar com maior facilidade 

tarefas da vida diária (Diamond., 2013). Somando à importância que já possuem, quando 

falado em questões de saúde mental e física, esta aumenta substancialmente.  

Sendo a saúde mental de grande importância para a realização e concretização de 

tarefas de vida diária, é importante perceber como é que os indivíduos se posicionam no 

que diz respeito a questões de sintomatologia depressiva e ansiedade.  

Na área da neuropsicologia existem instrumentos de validação de sintomas, ainda 

com pouca valorização, mas importantes, pois permitem aferir a plausibilidade de um 

sintoma, o impacto que este pode vir a ter em contexto de avaliação, ou se um sintoma 

está associado com a presença de simulação (Giromini et al., 2019). O maior 

conhecimento e utilização desta técnica confere maior credibilidade às respostas dadas 

face a qualquer estudo (Merten, et al., 2013).   

O objetivo principal deste trabalho assenta na introdução em contexto nacional de 

um instrumento de validação de sintomas, que por sua vez irá auxiliar na interpretação da 

avaliação neuropsicológica. Para o efeito relacionou-se o resultado em um teste de 

validação de sintomas com uma medida de avaliação de funcionamento executivo de 

modo a perceber, em uma amostra comunitária, de que modo estes podem interferir com 

os resultados retirados na análise da síndrome diexecutiva e a sua relação com questões 

de saúde mental. 

Os instrumentos foram aplicados a participantes da comunidade com mais de 18 

anos, de nacionalidade portuguesa, com compreensão da língua, e com acesso a meios 

tecnológicos dado que a realização dos questionários decorreu online, devido ao contexto 

pandémico. A análise dos resultados foi realizada através do programa estatística SPSS- 

IBM (20). 

Espera-se que a validação de um instrumento de sintomas se configure como uma 

mais-valia para a prática (neuro)psicológica  

O documento encontra-se dividido em quatro capítulos, o primeiro referente à 

revisão de literatura sobre o tema, o segundo que diz respeito à metodologia, com 

descrição da amostra, materiais e procedimentos, no terceiro capítulo são apresentados os 

resultados e, por fim, no quarto capítulo são discutidos os dados e apresentadas sugestões 

para estudos futuros.   
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1.1 Funções executivas 

As funções executivas (FE) são um dos principais construtos estudados no 

domínio da neuropsicologia. Estas funções englobam um conjunto de capacidades 

cognitivas necessárias para regular o comportamento em tarefas da vida diária, como é o 

caso de uma simples ida às compras ou de qualquer problema/tomada de decisão a que o 

indivíduo seja exposto (Banich., 2009; Cristofori et al., 2019; Toplak et al., 2013). O bom 

funcionamento destas funções deixa-nos capacitados para compreender conceitos 

complexos, resolver problemas e planear estratégias de resolução de problemas 

(Cristofori et al., 2019).  

O termo FE engloba um conjunto de competências comportamentais que 

propiciam a execução de um plano de ação orientado para um objetivo (Lezak et al., 2012; 

Morgan et al., 2000; Ogilvie et al., 2011). Em caso de lesão cerebral ou disfunção, a 

capacidade funcional e comportamental do indivíduo pode ficar afetada (Lezak et al., 

2012). 

De entre as FE podemos mencionar a memória de trabalho, essencial para a 

recordação e manipulação de informação recentemente adquirida. Esta competência é 

fundamental para uma boa resolução de problemas (Cristofori et al., 2019; Diamond., 

2013). Podemos ainda referir o controlo inibitório, que permite o controlo dos impulsos, 

ou a flexibilidade cognitiva necessária para um bom ajustamento face a problemas, 

permitindo mudanças na perceção dos mesmos (Cristofori et al., 2019; Diamond., 2013). 

A capacidade de planeamento permite, através do foco na organização, a avaliação e 

escolha de ações para chegar a um objetivo. O raciocínio, é necessário para a criação de 

soluções apresentando um papel fundamental na criatividade refletindo-se na resolução 

de problemas (Cristofori et al., 2019; Diamond., 2013). 

Segundo Miyake e colaboradores (2000), as FE podem ser entendidas de acordo 

com três dimensões, o controlo inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade 

cognitiva. Defendem, no entanto, que as estas apesar de correlacionadas, apresentam 

características singulares (Miyake et al., 2000). 

Miyake & Friedman (2012), observaram que a capacidade de regular 

comportamentos e pensamentos era diferente de pessoa para pessoa, o que os levou a 

desenvolver uma descrição do papel das FE, através de quatro premissas, nomeadamente 

que as FE operam tanto em conjunto como isoladamente, que apresentam características 

geneticamente partilhadas, moldam-se através de fenómenos sociais e variam de acordo 

com o desenvolvimento individual (Miyake et al., 2012).  
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Lezak e colaboradores (2012), afirmam que défices nas FE comprometem a 

capacidade funcional e comportamental do ser humano. Por consequência, dificuldades 

comportamentais e funcionais atuam diretamente no domínio psicossocial, com 

consequências danosas para o indivíduo (Lezak et al., 2012). Os autores acreditam que 

défices nas FE causam dificuldades no impulso para iniciar uma tarefa, causando pouca 

motivação e ausência de energia, ou, em outros casos, por oposição, um comportamento 

desinibido e desadequado face às exigências ambientais (Lezak et al., 2012). 

Défices nas FE podem advir de lesões cerebrais adquiridas, como é o caso de um 

traumatismo crânio encefálico (Cipresso et al., 2021). Podem ainda ocorrer devido a 

Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC’s) ou mesmo através de doenças crónicas, que 

afetem as áreas frontais e temporais do cérebro (e.g., Demências Frontotemporais) 

(Cipresso et al., 2021). 

Segundo Toplak e colaboradores (2013), a avaliação das FE é vista como o pilar 

base daquela que pode vir a ser a intervenção direta com o indivíduo. A avaliação pode 

ser realizada através de tarefas de desempenho e/ou de classificação. As tarefas de 

desempenho caracterizam-se como tarefas estandardizadas aplicadas por um profissional 

que avaliam dados comportamentais, como o tempo e a precisão das respostas, como é o 

caso do Wisconsin- Card Sorting Test ou do teste de Stroop. No que respeita a provas de 

classificação, estas baseiam-se no autorrelato, feito por parte do indivíduo, familiares ou 

professores, refletindo as dificuldades sentidas pela pessoa, sendo disso exemplo o 

Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) (Toplak et al., 2013). 

No entanto, Toplak e colaboradores (2013), defendem que estes dois métodos de 

avaliação não analisam as mesmas características das FE, apresentando diferenças ao 

nível da aplicação, das características da prova e da cotação. Apontam para que tarefas 

de desempenho estejam focadas sobre o processamento cognitivo, enquanto provas de 

classificação são benéficas para a recolha de informação sobre a flexibilidade mental do 

indivíduo. As duas fontes de informação, se usadas em conjunto, complementam-se 

proporcionando uma avaliação mais abrangente, logo, uma melhor análise clínica (Toplak 

et al., 2013). 

Segundo Galarza e colaboradores (2021) existem três métodos válidos de 

avaliação do défice executivo e do impacto deste para o indivíduo, nomeadamente, testes 

neuropsicológicos, testes específicos de memória, atenção e/ou de inteligência e, por 

último, escalas ou questionários baseados na observação comportamental de tarefas de 

vida diária (Galarza et al., 2021). 



Catarina Melo Ratão: Introdução em contexto nacional de um instrumento de validação de sintomas - 

V5: Estudo da relação com as funções executivas e importância para a prática da neuropsicologia 

14 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Psicologia e Ciências da Vida 

1.2 Saúde mental  

Definir saúde, compreende entender o bem-estar físico, social e mental. A falha 

num destes domínios implica instabilidade no indivíduo. Os domínios de saúde mental, 

física e social estão interligados e são interdependentes, no entanto a saúde mental é, por 

vezes, negligenciada (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2002) face aos restantes 

domínios.  

A Organização Mundial da Saúde (2014) define saúde mental, como um estado 

de bem-estar, no qual o indivíduo consegue gerir dificuldades do dia-a-dia, sendo 

produtivo, consciencioso e, consequentemente, contribui de forma positiva para a 

comunidade (OMS, 2014). Uma outra perspetiva para a definição de saúde mental passa 

pela presença ou ausência de sintomas, nomeadamente, sintomas de bem-estar 

psicológico, emocional e social, juntamente com sintomas de perturbação mental (Snyder 

et al., 2002).  

A investigação na área das neurociências e do comportamento demonstra que 

perturbações mentais e comportamentais são influenciadas por fatores biológicos, 

psicológicos e sociais (OMS, 2002). A sede de todas as perturbações mentais é o cérebro, 

logo, todo o ser humano, em qualquer fase da vida, pode ser afetado por uma perturbação 

psicológica (OMS, 2002).   

O bem-estar e a qualidade de vida de uma sociedade variam consoante a saúde 

mental da sua população, ou seja, níveis mais positivos de saúde mental, levam a um 

desenvolvimento civilizacional mais positivo (Ordem dos Psicólogos Portugueses [OPP], 

2020). Em Portugal, no ano de 2016, dois em cada oito portugueses sofriam de 

dificuldades de saúde mental, mais especificamente, problemas relacionados com 

perturbações depressivas (OPP, 2018). 

No que toca às FE, fundamentais para o comportamento humano, permitem 

planear, concretizar e prever as consequências de uma ação (Paschall & Fishbein, 2002), 

défices nas mesmas podem conduzir a dificuldades no controlo do comportamento, que 

pode tornar-se desregulado e desinibido (Paschall & Fishbein, 2002). Este descontrolo 

pode levar a dificuldades emocionais, sociais e psicológicas com reflexo num decréscimo 

da saúde mental (Paschall & Fishbein, 2002).  

Segundo Alexopoulos (2019), a presença de sintomatologia depressiva pode 

causar ao longo do tempo um aceleramento do envelhecimento cerebral, e, desse modo, 

maior probabilidade de aumento de lesões (Alexopoulos, 2019) ou disfunção. Através de 
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neuroimagem, o autor afirma que a relação entre FE e depressão é percecionada 

diretamente na matéria cerebral, através de anomalias nas zonas frontais do cérebro.  

Por sua vez, Snynder, em uma meta análise de 2012, reportou uma relação 

significativa entre a Perturbação Depressiva Major e défices nas FE. O autor demonstrou 

que indivíduos com sintomatologia depressiva mais grave revelavam uma maior 

dimensão dos défices nas FE. 

A título ilustrativo referimos o trabalho de Zimmerman e colaboradores (2017), 

realizado com uma amostra de quarenta e dois participantes com patologia associada de 

espectro de autismo. Os autores demonstraram uma elevada relação entre FE e saúde 

mental. Indivíduos com défices nas FE tendem, por exemplo, a apresentar altos níveis de 

ansiedade. Enquanto, indivíduos com níveis mais elevados nas FE tendem a apresentar 

uma maior probabilidade de baixa autoestima e autoconceito. Esta relação, entre elevados 

níveis nas FE e o aumento da baixa autoestima, deve-se ao facto de que, pessoas dentro 

do espectro de autismo, com capacidade executiva mais elevada apresentam maior índice 

de consciencialização das dificuldades e do fracasso social, apontando para o aumento da 

autocritica (Zimmerman et al., 2017). 

A literatura tem vindo a demonstrar a ligação existente entre depressão e 

lesões/disfunção nas FE (Ribeiro et al., 2019; Letkiewicz et al., 2014; Snynder, 2012). 

No entanto, discute-se se disfunção executiva conduz ao aumento de sintomatologia 

depressiva, ou indivíduos com alto risco de presença de sintomatologia depressiva 

apresentam maior probabilidade de défices nas FE (Letkiewicz et al., 2014). Letkiewicz 

e colaboradores (2014), através de uma amostra de 52 participantes inscritos no curso de 

psicologia, concluíram que lesões nas FE predizem o aparecimento, reincidência e 

conservação de sintomatologia depressiva (Letkiewicz et al., 2014). 

1.3. Validação de sintomas - O impacto e a importância no domínio da 

neuropsicologia 

A avaliação de sintomas é relevante no domínio da avaliação neuropsicológica, 

pois, pode permitir aferir a plausibilidade de um sintoma, o potencial impacto deste em 

contexto de avaliação, ou se um sintoma se associa com a presença de simulação 

(Giromini et al., 2019).   

O impacto positivo da aplicação de testes de validação de sintomas recai sobre o 

facto de os resultados em provas neuropsicológicas poderem ser enviesados por motivos 

externos a dificuldades cognitivas, nomeadamente, por simulação, desmotivação e/ou 

baixo insight (Simões, et al., 2010).    
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Estudos sobre a validade de sintomas pretendem dar resposta ao modo como esta 

se pode relacionar diretamente com simulação, perturbações factícias e sintomatologia 

somatoforme (FitzGerald, et al., 2013). Um estudo realizado por FitzGerald et al., (2013) 

reuniu neuropsicólogos de seis países, e concluiu que não existe consenso por parte destes 

profissionais em relação à administração e análise de testes de validade de sintomas.  

Merten e colaboradores (2019) afirmam que um bom teste de validade de sintomas 

requer sensibilidade para analisar a pertinência de um relato de sintomas verdadeiros, 

mas, ao mesmo tempo, resistência a sintomas verdadeiros em pessoas com patologias. 

Estes, em um estudo com 537 pacientes clínicos, com depressão, ansiedade e patologia 

somatoforme, internados num centro de reabilitação, analisaram a presença, em contexto 

clínico e de reabilitação, de sintomas pouco credíveis, e aferiram se a expectativa de 

ganhos secundários modificava a resposta dos pacientes. Os autores utilizaram dois testes 

de validade de sintomas, nomeadamente, o Inventário Estruturado de Simulação e 

Sintomas (Structured Inventory of Malingered Symptomatology [SIMS]) e o Self-Report 

Symptom Inventory (SRSI) em conjunto com o Inventário de Depressão de Beck-II (BDI-

II) e concluíram que 18.8% dos pacientes apresentavam sintomas pouco credíveis nos 

testes de validação de sintomas e que, a expectativa de ganhos secundários, 

nomeadamente, o prolongamento de baixa médica e pensão por invalidez, estava 

associada ao aumento de falsos sintomas. 

A utilização de testes de validação de sintomas na área da neuropsicologia, 

permite o aumento da credibilidade dos resultados de avaliações neuropsicológicas e 

contribui de forma significativa para a intervenção em contexto de reabilitação e em 

contexto clínico, auxiliando diretamente no diagnóstico e na melhor interpretação da 

sintomatologia manifestada (Merten, et al., 2013). Neste sentido, o objetivo desta 

dissertação assenta na tradução para português europeu de um instrumento de rastreio 

breve de sintomas psiquiátricos, que ficará disponível para utilizações futuras em 

contexto de protocolos de avaliação neuropsicológica. Um segundo objetivo prende-se 

com a análise da associação entre o instrumento de rastreio breve de sintomas, a síndrome 

diexecutiva e a sintomatologia depressiva.  

Ainda que o estudo apresente um carácter exploratório, foram colocadas questões 

de investigações secundárias, nomeadamente para testar a associação entre 

funcionamento executivo e sintomatologia depressiva. 

 

  



Catarina Melo Ratão: Introdução em contexto nacional de um instrumento de validação de sintomas - 

V5: Estudo da relação com as funções executivas e importância para a prática da neuropsicologia 

17 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Psicologia e Ciências da Vida 
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2. Metodologia  

2.1 Participantes  

A amostra é composta por 170 pessoas da comunidade, com uma média de idade 

de 37 anos (DP = 13.05), que varia entre os 18 aos 63 anos, de nacionalidade portuguesa. 

A maioria dos participantes são do sexo feminino (n = 108; 63.5%), maioritariamente 

com o ensino secundário e com ocupação laboral (ver Tabela 1). 

 

Tabela 1  

Características sociodemográficas da amostra 

Variável n % Omisso 

Idade 167  3 

Sexo 

 Masculino 60 35.3% 0 

 Feminino  108 63.5% 0 

 Não binário 2 1.3% 0 

Habilitações académicas  

 Segundo ciclo 3 1.8% 0 

 Terceiro ciclo 22 12.9% 0 

 Ensino secundário 65 38.2% 0 

 Ensino pós-secundário 14 8.2% 0 

 Licenciatura 43 25.3% 0 

 Mestrado  21 12.4% 0 

 Doutoramento 2 1.2% 0 

Estado civil 

 Solteiro  85 50% 0 

 Casado (União de facto) 75 44.1% 0 

 Divorciado/Separado 8 4.7% 0 

 Viúvo  2 1.2% 0 

Estatuto profissional 

 A trabalhar  106 62.4% 0 

 Desempregado  7 4.1% 0 

 Baixa-médica  5 2.9% 0 

 Reformado  3 1.8% 0 

 Trabalhador-estudante  15 8.8% 0 

 Estudante 34 20% 0 

 

2.2 Medidas 

Questionário sociodemográfico, aplicado com a finalidade de recolher informação 

sobre a população respondente, nomeadamente quanto à idade, escolaridade, estado civil, 

habilitações literárias e estatuto profissional. 
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2.2.1. Five-Variable Psychiatric Screener (V5) 

Five-Variable Psychiatric Screener (V-5; Erodi et al., 2020; versão portuguesa para 

investigação: Ratão et al., 2021), é um instrumento de rastreio psiquiátrico de 

autopreenchimento, composto por cinco dimensões psiquiátricas, a saber, depressão, 

cansaço, dor, energia e ansiedade. Caracteriza-se por ser de rápida administração, 

baseando-se na estratégia visual analógica, que consiste numa linha onde num extremo é 

apresentada uma ideia (“nenhuma dor de todo”) e no outro extremo, o oposto (“dor 

extrema”) (ver Anexo 1.). Ao participante é pedido que insira a sua resposta ao longo da 

linha medindo visualmente o grau de concordância com uma das afirmações (Erodi et al., 

2020). O instrumento apresenta, neste estudo, uma consistência interna de .68 (calculada 

pelo método de alfa de cronbach). As pontuações podem variar entre <20 (sintomatologia 

mínima); 20-39 (Sintomatologia leve); 40-69 (sintomatologia moderada); e >70 

(sintomatologia grave) (Erdodi et al., 2020). O instrumento foi aplicado em dois 

momentos distintos, no inicio e no final do preenchimento dos questionários. O objetivo 

passou por perceber as diferenças na resposta antes e após a resposta aos restantes 

instrumentos do protocolo de recolha de dados.  

2.2.2. Patient health questionnaire (PHQ-9) 

Patient health questionnaire (PHQ-9; Kroenke et al., 2001; versão portuguesa Lamela 

et al., 2020), consiste num questionário de autorrelato de rastreio de sintomas depressivos, 

respondido de acordo com uma escala tipo Likert de 0 (“de modo nenhum”) a 3 (“quase 

todos os dias”), composto por nove itens (Kroenke et al., 2001; Lamela et al., 2020). Na 

versão original, pontuações inferiores a cinco valores corroboram a ausência de 

sintomatologia depressiva; pontuações entre cinco e nove valores, indicam a presença de 

sintomatologia depressiva ligeira; entre 10 a 14 pontos presença de sintomatologia 

depressiva; pontuações de 15 pontos ou mais, indicam presença de uma Perturbação 

Depressiva Major (Kroenke et al., 2001). No que respeita aos pontos de corte da 

população portuguesa, os autores afirmam que pontuações mais altas revelam maior 

sintomatologia depressiva (Lamela et al., 2020). A consistência interna da versão original 

é de α =.89, considerada como excelente (Kroenke et al., 2001), tal como a consistência 

interna do instrumento para a população portuguesa α = .86 (Lamela et al., 2020). No 

presente estudo a consistência interna, calculada a partir do coeficiente de alfa de 

cronbach é de .84.  
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2.2.3. Dysexecutive Questionnaire (DEX) 

Dysexecutive Questionnaire (DEX; Wilson et al., 1996; citado em Wilson., 1997; 

versão portuguesa para investigação de Fernando Barbosa,), permite a avaliação da 

síndrome diexecutiva. Consiste num questionário de 20 itens respondido de acordo com 

uma escala de Likert de “nunca” a “frequentemente” (Wilson., 1997). O instrumento 

DEX, é dividido em três domínios, apesar de a literatura não ser consensual quanto aos 

mesmos, havendo alguns autores que, defendem a presença de três a cinco 

fatores/domínios (Burgess et al., 1998). Neste caso, utilizamos a divisão de três fatores, a 

saber, o domínio emocional (5,8 e 11), o domínio comportamental (itens 

2,7,9,12,13,15,16 e 20) e o domínio cognitivo (itens 3,6,14,18 e 19) (cf. Cerqueira, 2018). 

2.3 Procedimentos  

Após a aprovação do estudo por parte da Comissão de Ética e Deontologia da 

Investigação Científica da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

(CEDIC- ULHT), os instrumentos foram introduzidos na plataforma Qualtrics e o estudo 

divulgado através do email institucional e redes sociais institucionais e pessoais da 

orientadora e da mestranda. Não houve registo do IP dos participantes.  

Os potenciais participantes foram informados dos objetivos gerais do estudo, da 

sua natureza voluntária e da possibilidade de desistirem a qualquer momento do processo 

de recolha de dados, devendo assentir, após leitura de consentimento informado, em 

colaborar no estudo (Anexo 2). Foram garantidos o anonimato e confidencialidade dos 

dados recolhidos. O tempo total estimado de administração do protocolo foi de 30 

minutos, sendo que após o preenchimento do consentimento informado e recolha de 

dados sociodemográficos os participantes preencheram o V5, as medidas de saúde, 

sintomas e síndrome diexecutiva, tendo repetido a resposta ao V5 no final do processo de 

recolha de dados. 

Quer no início, quer no final do formulário, foi disponibilizado aos participantes 

o contacto da investigadora responsável para efeitos de esclarecimento de dúvidas ou 

questões que pudessem ter surgido.  

Da participação no estudo não estavam previstos quaisquer riscos, quer a nível 

psicológico, quer a nível físico e não foi atribuída qualquer compensação aos participantes 

pela sua colaboração. A informação recolhida foi mantida em formato digital, tendo 

apenas acesso à mesma a orientadora do estudo e a mestranda. Na base de dados não 

consta qualquer informação que permita a identificação dos participantes, e, no caso da 

presença de elementos identificativos, estava contemplado que os mesmos seriam 
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eliminados (porém esta situação não se verificou, não tendo os participantes fornecido 

informação pessoal).  

Relativamente ao V5, após autorização do autor, o instrumento foi inicialmente 

traduzido de forma independente por duas pessoas com conhecimento dos seus objetivos 

e, posteriormente, uma terceira pessoa, perita na área da avaliação neuropsicológica 

procedeu ao consenso entre as duas versões e apresentou sugestões de melhoria, de acordo 

com o processo de tradução independente (e.g., Gudmundsson, 2009). Posteriormente, 

foi dado conhecimento ao autor do instrumento da versão portuguesa para investigação. 

 Os dados foram recolhidos entre maio e junho de 2021. Posteriormente, foram 

analisados com recurso ao software SPSS IMB (20). Foram realizadas análises 

descritivas, para caracterização da amostra e dos instrumentos. Os dados foram testados 

para a presença de normalidade; cumpridos os pressupostos e de forma a explorar as 

questões de investigação levantadas realizaram-se correlações de Pearson para testar a 

associação entre todos os instrumentos (V5, PHQ-9 e DEX), uma Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) para testar a estrutura do instrumento V5, e testes de comparação de 

grupos (Independent simple T-Tests), para comparar diferenças entre os respondentes do 

sexo feminino e do sexo masculino, bem como testes de medidas repetidas para análise 

da variabilidade existente entre os dois momentos de aplicação do V5 instrumento.  
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3. Resultados 

 Numa primeira fase de análise de resultados, procedeu-se à limpeza da base de 

dados, eliminando todos os participantes que não cumpriam os critérios de inclusão, 

nomeadamente, idade igual ou superior a 18 anos, consentimento informado favorável e, 

adicionalmente, foram apenas incluídos aqueles que responderam a todos os 

instrumentos.  

Assim sendo, de um total de 269 participantes, 22 não consentiram participar no 

estudo, um participante assinalou idade inferior a 18 anos. Por último foram retirados os 

participantes que não responderam a todos os instrumentos (n=76). A informação quanto 

às características sociodemográficas da amostra está presente na Tabela 1. 

No que respeita ao instrumento V5, procedeu-se a uma análise fatorial 

exploratória (AFE) que se revelou medianamente adequada aos dados (KMO=.749). 

Respetivamente aos pressupostos de esfericidade, rejeita-se a H0, o que significa que as 

variáveis estão correlacionadas de forma significativa (p<.01).  Foi identificada uma 

estrutura uni fatorial que explica 50.72% da variância acumulada.  

Em seguida, face à natureza exploratória do estudo, prosseguimos para a análise 

descritiva dos instrumentos utilizados, nomeadamente em termos de medidas de 

tendência central e de dispersão para o PHQ-9, todas as dimensões do instrumento DEX, 

DEXemocional, DEXcomportamental e DEXcognitivo. Procedeu-se ainda à análise do 

instrumento V5, nos dois momentos de aplicação em todas as suas dimensões. Os 

resultados estão discriminados na tabela 2. 

 

Tabela 2 

Dados descritivos dos instrumentos, V5, DEX e PHQ-9 

 Primeira aplicação  Segunda aplicação 

 M DP   M DP 

V5. Energia  49.59 25.24  46.23 26.03 

V5. Depressão 20.95 22.90  20.98 23.34 

V5. Ansiedade  32.52 26.18  29.13 25.51 

V5. Cansaço  47.10 24.22  40.92 26.39 

V5. Dor 19.25 20.59  17.13 19.40 

 Aplicação única 

 M  DP 

DEX Emocional 6.48  1.94 
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DEX Comportamental  16.92  4.33 

DEX Cognitivo 10.32  2.86 

PHQ-9 16.99  5.02 

 

Foram realizadas análises de amostras emparelhadas (Paired sample T-Test), de 

forma a analisar as respostas, nos dois momentos de aplicação, do instrumento V5. 

Remetendo à tabela 3, concluiu-se que as respostas nos dois momentos apresentam 

correlações significativas (p < .001) fortes a muito fortes entre as variáveis. As dimensões 

energia, ansiedade e cansaço apresentaram diferenças significativas entre os momentos 1 

e 2, revelando os participantes menor energia, menor ansiedade e menos cansaço entre o 

início e o final da resposta ao estudo. 

 

Tabela 3  

Relação entre os itens do instrumento V5 nos primeiro e segundo momento de aplicação  

 

Realizaram-se testes t para amostras independentes, com o objetivo de perceber 

diferenças existentes entre homens e mulheres nos instrumentos V5, primeiro e segundo 

momento, DEX, em todos os seus domínios, e PHQ-9 (ver Tabela 4). 

No instrumento V5 encontraram-se diferenças significativas (p < .001) entre 

homens e mulheres no primeiro momento de aplicação, na dimensão dor, demonstrando, 

que as mulheres apresentam valores mais elevados que os homens; dado semelhante foi 

encontrado no segundo momento de aplicação (p < .05), onde as mulheres apresentam 

valores mais elevados que os homens nesta dimensão. Ainda no instrumento V5, segundo 

momento de aplicação, percecionaram-se diferenças significativas na dimensão energia 

(p < .05), onde os homens apresentam valores mais elevados que as mulheres (Tabela 4).  

No que concerne ao instrumento DEX, não foram encontradas diferenças 

significativas em nenhuma dimensão entre os participantes do sexo feminino e os 

participantes do sexo masculino.  

 Correlação Teste-t amostras emparelhadas 

V5 r p  M DP t gl p 

Energia  .72 <.001  3.06 18.94 2.05 161 .042 

Depressão .88 <.001  1.40 11.50 1.40 131 .164 

Ansiedade  .80 <.001  4.31 16.18 3.23 146 .002 

Dor  .84 <.001  2.14 11.32 2.09 121 .039 

Cansaço .78 <.001  5.26 16.83 3.94 158 <.001 
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Já no instrumento PHQ-9, foram encontradas diferenças significativas entre 

homens e mulheres (p < .05) (Tabela 4), sendo que o sexo feminino apresenta uma média 

superior à do sexo masculino, o que sugere que o sexo feminino tende a apresentar maior 

tendência para a presença de sintomatologia depressiva. 

 

Tabela 4  

Diferenças entre homens e mulheres nos instrumentos V5, DEX e PHQ-9 

 

Posteriormente realizaram-se correlações de Pearson entre os instrumentos PHQ-

9 e todos os domínios da prova V5, tanto no primeiro como no segundo momento de 

aplicação. Todas as correlações apresentam nível de significância estatístico (Tabela 5), 

porém a força da associação apresentou-se variável.  

Foram também realizados testes de associação (r de Pearson) entre os 

instrumentos V5 e DEX. Esta análise revelou resultados significativos em todas as 

dimensões tanto no primeiro como no segundo momento com a exceção de V5energia e 

V5 primeira 

aplicação 

 Feminino  Masculino 
t gl p d 

 M DP  M DP 

Energia   44.80 23.63  57.56 26.42 3.19 163 .52 -.51 

Depressão  21.17 22.39  21.31 23.99 .03 144 .75 -.01 

Ansiedade   34.91 26.82  28.72 24.73 -1.40 149 .73 .24 

Cansaço   50.76 24.42  40.40 22.72 -2.65 158 .68 .44 

Dor  22.56 23.06  14.59 15.38 -2.40 131.99 .001 .41 

V5 segunda 

aplicação 

 Feminino  Masculino 
t gl p d 

 M DP  M DP 

Energia   40.94 22.64  55.10 29.46 3.19 97.53 .015 -.54 

Depressão  22.34 23.51  19.10 23.30 -.78 133 .51 .14 

Ansiedade   33.20 25.58  24.15 24.86 -1.87 147 .83 .36 

Cansaço  47.15 26.51  30.00 22.48 -4.19 161 .12 0.70 

Dor  19.82 21.62  13.17 15.05 -2.07 127.73 .005 .36 

DEX 
 Feminino  Masculino 

t gl p d 
 M DP  M DP 

Emocional  6.35 1.88  6.71 2.06 1.12 164 .47 -.18 

Comportamental  17.16 4.11  16.57 4.76 -.83 163 .157 .13 

Cognitivo  10.72 2.75  9.60 2.98 -2.42 163 .75 .39 

 Análise PHQ-9 

PHQ-9 
 Feminino   Masculino 

t gl p d 
 M DP  M DP 

PHQ-9  7.24 4.45  6.64 6.00 -.66 88.48 .042 .11 



Catarina Melo Ratão: Introdução em contexto nacional de um instrumento de validação de sintomas - 

V5: Estudo da relação com as funções executivas e importância para a prática da neuropsicologia 

26 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Psicologia e Ciências da Vida 

DEXemocional, primeiro e segundo momentos de aplicação (r = -.118; p = .130; r = -

.118; p = .132), V5energia e DEXcomportamental segundo momento de aplicação (r = -

.121; p = .124), V5cansaço e DEXemocional primeiro e segundo momentos de aplicação 

(r = .151; p = .056; r = .127; p = .104, respetivamente). 

No que concerne às correlações realizadas entre o instrumento DEX e o 

instrumento PHQ-9, revelaram-se significativas e moderadas em todos os domínios, 

como apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 Correlações entre os instrumentos, V5 vs DEX; V5 vs PHQ9; DEX vs PHQ-9  

 

*p < .05. **p < .01.

 V5  V5 

 Primeira aplicação  Segunda aplicação 

 Energ Dep Ans Cans Dor  Ener Dep Ans Cans Dor 

DEXemoc -.118 .315** .284** .151 .260**  -.118 -281** .275** .127 .226** 

DEXcomp  -.181* .405** .359** .247** .332**  -.121 .368** .295** .215** .250** 

DEXcog -.238** .346** .412** .355** .277**  -.246** .352** .399** .311** .247** 

PHQ9 .565** .675** .565** .473** .193*  .474** .647** .571** .514** .243** 

 DEX 

 Emocional  Comportamental Cognitivo 

PHQ9 .323** .509** .525** 
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4. Discussão 

Como referido anteriormente, o objetivo geral desta dissertação passou pela tradução 

para português europeu de um instrumento de rastreio breve de sintomas psiquiátricos, 

juntamente com a exploração da relação entre as respostas ao instrumento de rastreio 

breve com as respostas a um teste de sintomatologia depressiva e a uma medida de 

disfunção executiva no sentido de uma primeira abordagem de validação do instrumento.  

Ainda que o estudo apresente um carácter exploratório, foram colocadas questões de 

investigação secundárias, nomeadamente para testar a associação entre funcionamento 

executivo e sintomatologia depressiva.  

Num momento inicial foi realizada uma AFE ao instrumento V5 que demonstrou a 

sua estrutura unifatorial; estamos cientes das possíveis limitações que na literatura são 

apontadas a esta análise, como por exemplo critérios subjetivos na escolha do tipo de 

rotação ou modo de identificação do número de fatores. Ainda assim, os resultados 

encontrados vão ao encontro do esperado em termos teóricos, nomeadamente pelo facto 

de o V5 abarcar um único fator principal (distress emocional). 

Verificaram-se correlações positivas moderadas entre o domínio depressão do 

instrumento de avaliação V5 e o PHQ-9, demonstrando que os resultados encontrados 

parecem estar a medir construtos semelhantes, o que sugere a existência de validade 

concorrente. Além disso, o que se encontra a partir das respostas ao V5 demonstrou, nesta 

amostra, relação com uma medida de disfunção executiva. Parece, igualmente, existir um 

indicador de consistência ao nível do instrumento, ou seja, os dados de correlação entre 

as diferentes escalas do V5 sugerem equivalência psicométrica entre construtos, 

verificada pela presença de correlações significativas moderadas, ao passo que outros, 

como a energia e a depressão, por exemplo, demonstram uma correlação significativa 

negativa entre si, tal como teoricamente esperado (Erodi et al., 2020). Tais informações, 

mesmo ressalvando o facto de este trabalho consistir numa validação preliminar que 

carece de replicação em amostras com diferentes características demográficas e clínicas, 

sugerem validade critério do instrumento.  

Tendo em conta as análises realizadas ao V5 na comparação de respostas entre 

homens e mulheres, os dados demonstraram que as pessoas do sexo feminino, nos 

momentos 1 e 2, apresentaram valores indicativos de uma tendência para menor energia, 

mais depressão, ansiedade, cansaço e dor, refletindo uma possível predisposição para as 

mesmas.  
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Consideramos importante que, em trabalhos futuros, sejam testadas a sensibilidade e 

especificidade do V5 em amostras heterogéneas de pessoas da comunidade e em amostras 

clínicas, de modo a apresentar dados acerca do significado clínico do instrumento.  

Relativamente à presença ou ausência de uma relação significativa entre a variável 

FE e depressão, as análises dos resultados refletem a existência de uma relação 

significativa entre as FE e a dimensão depressão, a exemplo de trabalhos prévios 

(Alexopoulos, 2019; Letkiewicz et al., 2014; Ribeiro et al., 2019; Snynder, 2012). Neste 

sentido, a informação de que as FE estão significativamente correlacionadas com 

perturbações depressivas, leva-nos a propor, como sugestão de investigação futura, o 

aprofundamento do tema, para perceber se a depressão causa défices nas FE ou se as FE 

levam ao aumento da probabilidade de desenvolver uma perturbação depressiva.  

Vários autores estudaram a presença de anomalias cerebrais, percecionadas através 

da neuroimagem, no que respeita à presença de perturbações depressivas e défices nas FE 

(e.g., Alexopoulos, 2019; Rosselli et al., 2019; Wang et al., 2017). Wang e colaboradores 

(2017) afirmam existir uma relação entre lesões nas FE e o aumento da gravidade da 

sintomatologia depressiva. Indivíduos com perturbações depressivas tendem a apresentar 

mais dificuldade nas FE de acordo com os trabalhos de Alexopoulos (2019) ou de Rosselli 

e colaboradores (2019). Porém, devemos ter cautela no paralelo os dados acima citados e 

os encontrados neste trabalho, atendendo à forma de avaliação das FE. Assim, mesmo 

existindo evidência de que défices executivos afetam maioritariamente a velocidade de 

processamento (lentificação), a flexibilidade cognitiva, a fluência verbal e o controlo 

inibitório (Rajtar-Zembaty et al., 2017), face ao instrumento adotado, ou seja, uma medida 

de classificação, não podemos tirar essas conclusões. De futuro, o estudo de validação do 

V5 beneficiaria da complementaridade entre a informação de testes de desempenho e teste 

de classificação das FE.  

Adicionalmente, os valores médios da nossa amostra para a sintomatologia depressiva 

não nos permitem retirar conclusões quanto a uma interpretação clínica da mesma. No 

entanto, estamos cientes que o contexto pandémico vivido no país pode ter influenciado 

os valores da presente amostra, pelo que seria importante, na continuidade deste trabalho, 

uma avaliação que decorra em período pós-pandémico. Importa, igualmente, referir que 

os dados obtidos com recurso a medidas de autorrelato estão dependentes da motivação 

dos respondentes, o que pode conduzir à possibilidade de existirem respostas aleatórias 

ou a omissão de sintomas, razão pela qual a continuidade deste projeto de investigação 

deve refletir a necessidade de administrar conjuntamente outros instrumentos de 
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personalidade e de validação de sintomas, tal como proposto no trabalho original de 

validação do V5 (Erodi et al., 2020).  

 Propõem-se, ainda, a validação do instrumento V5 para a população portuguesa, 

com o aumento do número de participantes de forma a alcançar uma maior 

heterogeneidade em termos de níveis educacionais, idade, amostras clínicas. 

Os resultados permitiram ainda retirar outra conclusão, nomeadamente sobre o facto 

de que défices nas FE atuam de forma significativa na ansiedade. Zimmerman e 

colaboradores (2017), demonstraram através de uma investigação empírica que existe 

efetivamente uma correlação significativa entre défices nas FE e níveis não normativos 

de ansiedade. As FE estão relacionadas com perturbações de ansiedade, atuando 

nomeadamente na perda de memória (Rozzini et al., 2008; Sinoff et al., 2003). Apesar de 

não ter sido possível testar essa hipótese atendendo à natureza do presente estudo, será 

igualmente pertinente de futuro acrescentar o impacto potencial da presença de 

perturbações de ansiedade, nomeadamente ao nível da memória com uma tarefa de 

desempenho como a prova de dígitos em sentido inverso, dado serem estas preditoras de 

défices nas funções executivas (Sinoff et el., 2003). 

O contexto pandémico em que decorreu a maior parte do ano letivo obrigou à 

reestruturação deste trabalho; nomeadamente a amostra e operacionalização da recolha 

de dados tiveram de ser alterados, de um planeamento inicial de um estudo presencial 

para uma recolha de dados on-line. Por esta razão, estamos ainda cientes, que a extensão 

do protocolo de recolha de dados e a quantidade de estudos realizados online durante o 

período da pandemia podem ter levado a uma amostra relativamente homogénea em 

termos de características sociodemográficas. Neste domínio, alertamos ainda para o facto 

de que como a aplicação do V5 foi realizada no computador, os respondentes podem ter 

sentido potenciais dificuldades devido à forma de resposta (estratégia visual analógica). 

De futuro poder-se-á comparar resultados de uma amostra semelhante à presente, mas 

cujas respostas sejam dadas em papel e lápis. 

Apesar das limitações apresentadas, as qualidades psicométricas do instrumento são 

promissoras, e há pontos positivos a reter, nomeadamente, a aplicabilidade do V5 em 

contexto clínico que permite analisar eventuais mudanças no padrão de resposta dos 

clientes ao longo do tempo, ajudando na perceção do funcionamento do individuo entre 

consultas (Erodi et al., 2020).  

Como referido no início desta dissertação, a avaliação de sintomas apresenta um 

papel muito relevante no domínio da avaliação neuropsicológica (Giromini et al., 2019; 
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Simões, et al., 2010), permitindo que o neuropsicólogo consiga respostas mais precisas 

quanto a sintomas retratados, podendo auxiliar na aferição da presença ou ausência de 

simulação, por exemplo. Esta avaliação, conjugada com outros testes neuropsicológicos, 

ajuda na melhor leitura e interpretação dos resultados (Giromini et al., 2019; Simões, et 

al., 2010). 

O instrumento V5 apresenta vários benefícios, nomeadamente a rápida 

aplicabilidade, o baixo custo, a fácil administração e cotação e requerer competências de 

leitura básicas para fornecer uma resposta (Erodi et al., 2020). Em suma, o custo benefício 

associado à adoção do V5 e a precisão demonstrada em estudos anteriores (e.g., Erodi et 

al., 2020) tornam-no uma ferramenta cujo processo de validação deve continuar a ser 

desenvolvido atendendo às potencialidades acima descritas. O V5 é um instrumento que 

pode ser facilmente utilizado para diversas áreas da psicologia como descrito acima 

relativamente ao contexto clínico, dado que permite que haja uma monitorização dos 

sintomas do individuo entre sessões de intervenção. No caso particular da 

neuropsicologia, realçamos o facto de, sendo um instrumento de aplicação breve, ter o 

potencial de permitir controlar o efeito do cansaço ou fatores emocionais no desempenho 

do indivíduo. Porém, não deve ser tratado como um instrumento de diagnóstico, sendo 

antes um auxiliar no processo de avaliação.   

Deste modo, apesar de cientes de que os presentes dados constituem uma fase 

inicial do processo de validação, não podemos deixar de reforçar a relevância do V5 para 

diversas áreas da psicologia. Este estudo permite abrir portas a uma linha de investigação 

que se sugere continuada, pois a adoção de novos instrumentos com a promessa de 

adequadas qualidades psicométricas irá permitir melhorias na qualidade e precisão do 

trabalho desempenhado pelos profissionais da (neuro)psicologia (Erodi et al., 2020; 

Giromini et al., 2019).  
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Anexo 1. Instrumento V5 (Versão original) 
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Anexo 2. Consentimento informado 

 

A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, no âmbito do mestrado em  

Neuropsicologia Aplicada encontra-se a realizar um estudo de âmbito nacional acerca da  

validação de sintomas. O seu principal contributo é o de permitir explorar o potencial de um  

instrumento de validação de sintomas para utilização em contexto nacional  

Este estudo destina-se a pessoas com mais de 18 anos de nacionalidade portuguesa.  

A participação no estudo, de carácter voluntário, implica apenas o preenchimento de um  

conjunto de questões de resposta rápida para levantamento de dados sócio-demográficos e  

sobre sintomatologia e funcionamento executivo. O tempo estimado para a sua participação  

é de cerca de 30 minutos. Pedimos que responda de forma espontânea e o mais honesta  

possível, sendo que pode, a qualquer momento, desistir, se assim o entender.  

Todas as respostas e dados pessoais encontram-se sujeitos ao anonimato e à  

confidencialidade absoluta (não serão recolhidos dados que permitam a sua identificação) e  

destinam-se exclusivamente a tratamento estatístico no âmbito do estudo de mestrado. Não  

se efetuam análises de resultados individuais, pelo que esses dados não podem ser  

fornecidos, mas poderão ser disponibilizados os dados globais que vierem eventualmente a  

ser publicados após a conclusão do estudo, se os solicitar.  

Note que a sua colaboração neste estudo é voluntária e não resultará daí qualquer  

benefício ou compensação monetária, nem prejuízo pessoal, mas a sua contribuição é crucial  

para que se consiga concretizar o objetivo desta investigação científica. Por isso, agradeço a  

sua disponibilidade e colaboração.  

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo ou pretende obter mais informação pode  

contactar para o seguinte endereço: p6114@ulusofona.pt  

 

Declaro que tomei conhecimento do âmbito do estudo e das condições descritas acima e  

concordo com os seus termos e condições. 


