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EDITORIAL
Ese 99% que importa

Hoy en día, hablar de inteligencia es hablar de la capacidad para hacer
distinciones del entorno y operar eficientemente en ellas. Es por ello que resulta
más correcto la pregunta de ¿Dónde soy inteligente? que la tradicional ¿Qué tan
inteligente soy?
En la actualidad, se sabe más sobre la inteligencia y el papel que las
funciones ejecutivas del cerebro tiene en ella, pero por sobre todo se tiene claro
que, en palabras de Pierre Bourdieu, el “capital cultural” entendido como la
acumulación de cultura propia de una clase social, tiene mucho, o todo, que ver
con la inteligencia posible de medir.
Las mediciones y clasificaciones son herramientas para ordenar la
información y sin duda proporcionan ayuda a la hora de tomar una decisión sin
perder el tiempo en interpretaciones profundas. Toda clasificación numérica
goza del atractivo de lo simple, ofrece la ventaja de lo cómodo de asimilar
ordenando, sin mayores cuestionamientos, un entorno cada vez más saturado
de información.
Cuando no entendemos algo, lo evaluamos y medimos cayendo
rápidamente en un ambiente donde priman puntuaciones, ratings, likes y
estrellitas de colores. Estos ambientes son indudablemente reduccionistas y no
libres de sesgos pues, en general, quien mide suele prestar mayor interés a las
dimensiones que se dejan medir mejor. En otras palabras, la cuantificación de la
realidad permite que sobresalgan determinados aspectos y se enmascaren otros.
En la actualidad existe evidencia que afirma que sólo el 1% de la
inteligencia es posible de explicar por factores genéticos dejando el resto en
manos de la educación formal, ambiente social, familiar y todo tipo de
condiciones ambientales a las que nos vemos expuestos desde la más temprana
infancia. Son estas condiciones, que van desde la nutrición prenatal hasta el
colegio y comuna donde se vive las que engloban el 99% que importa a la hora
de hablar de inteligencia y colocar un CI en algún informe.
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Los números no son inocentes y tampoco están ajenos a creencias o
políticas de moda, sino pregúntese porqué se sigue aplicando cada año una
PSU1 que se sabe que no sirve para medir lo que dice medir. Muchas veces una
evaluación cuantitativa sitúa, instaura o transforma la realidad que mide (ver la
ley de Campbell) y va fomentando una forma de ver el mundo. Cuanto más
utilizado sea un determinado indicador cuantitativo mayor será la presión a la que
estará sujeto y probablemente termine distorsionando aquellos procesos sociales
que observa.
El trabajo que hacen muchos investigadores en el mundo y que valen la
pena conocer y difundir son una muestra de cómo en la actualidad se le da la
importancia debida a un proceso tan complejo y variado. Las nuevas formas de
evaluar y medir la inteligencia contribuyen a esclarecer esos números y como
nos afecta en la vida diaria.
En un mundo en el que la política descansa a las representaciones
cuantitativas, la disputa por la forma de medir se ha convertido en un acto de
genuina democracia levantando el desafío de visibilizar y hacerse cargo de ese
99% donde encontramos por ejemplo higiene de sueño, manejo del estrés, la
vida en ambientes libres de contaminación, la nutrición y sobretodo el colegio al
que pueden acceder.
Frente a la dramática evidencia de que somos tan inteligentes como la
educación que se nos pudo pagar, solo queda estar atento a las nuevas y
mejores formas de medir la inteligencia y presionar por buenas políticas de
integración basadas en esos nuevos números.

Roberto Polanco-Carrasco
Editor científico – Cuadernos de Neuropsicología. Panamerican Journal of
Neuropsychology – Chile
www.neuropsicologia.cl

1

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es una batería de pruebas estandarizadas,
usadas en Chile, cuyo propósito es la selección de postulantes para la continuación de
estudios universitarios
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Invited Chronic
From Psychology to Computer Science – Academic change in the late
20's.

Jorge Espiguinha Mimoso
Software Developer - Tekever
Artificial Intelligence MSc. Student - Cork Institute of Technology, Ireland
email: jemimoso@gmail.com
Every story has a Start, this one starts with an ending and it's far from
finished
It was in the end of 2016, that I faced my self unemployed and in the end
of 4 years relationship with my life partner that I have shared my life with, my
concerns, frustrations, my anxieties and above, all my responsibilities.
Considering that fact, and at the age of 27, my life had changed swiftly in a matter
of a few months, and so, definitely I needed a period for rethinking and readjusting
my life goals and my personal drive, and this was the most crucial timing for it. My
response to the described events, was as most of my life actions, as pragmatic
as it could be. I was based in Lisbon, I was working has an Human Resources
professional for about two years, and I was finishing my Master in Social and
Organizational Psychology, wich my final thesis was still to be concluded at the
time I got unemployed.
So assuming that pragmatist, I decided to use my savings of two years
of work, to allow myself not to rush for a new job, but to dedicate about three
months exclusively to finishing my master thesis, and then pursuit a new job as
an HR professional, aiming for better opportunities with my new conquered and
upgraded academic qualification.
Then plan was clear, I had the resources, I had the motivation, It
sounded (at first) a good plan, it was time to implement it.
A new Path needed
During my two years as a professional and a graduate student, probably
even before that, I always had a curiosity and will to deep my knowledge about
natural sciences and/or technologies fields, since my highschool background was
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related with those areas. Mainly, my academic choice to study psychology in
college, was because of the fact that I was very fond of behavioural and
neurosciences (even if in highschool I had no idea what neuroscience was), and
in the moment of making a choice, I was divided between biology and psychology,
choosing what I thought at the moment, what would be a more applied field.
However, I always had felt that psychology (and that feeling had growth
during my graduation) would be not the end of the line but a mean to actually
study neuroscience (after discovering it deeply in college) in a long term basis or
other field that would give me more pleasure.
So, we can say that my curiosity about other fields started to growth even
more, and there was another field that I was always curious about and familiar
with (despite never planning to studying it seriously, or working in it whatsoever):
computer science.
I always wanted to learn some basics of programming and during my
college days and professional days, I had accumulated a few free online courses
and said several times to myself: “one day, when I’ll have time”. The time had
come.
Feeding a (not so) new curiosity
The time to invest in my curiosity of how the tools - that we probably use
mostly in our daily lives - work, had come*. So, I started to invest my time more
and more - naturally and with ease - in programming courses and my investment
in my psychology thesis was getting more and more, residual.
Curiosity growth
After making a few online courses of programming, and getting to know
in touch with the very basics of it, I started to explore what options I had if I wanted
by any chance, to get a deeper knowledge of it, without necessarily taking a formal
bachelor degree in computer engineering or computer science. The options for
my surprise, were everywhere.
Decision making
Funded government programmes, code bootcamps, individual specific
classes from colleges degrees, advanced courses online (free and paid), I
concluded then, that it wouldn't be because the lack of resources or tools, that I
wouldn't keep myself from learning if I wanted, and the truth is, each day that
passed I wanted to learn programming more and more.
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Pros and Cons
So, after learning with a friend of mine (a former genetic biology student
turned computer scientist) that not so long ago he had faced an academic change
himself, and him for other instance ,learning that I was more curious and willing
to learn how to code, he told me how he had learned and the professional course
he took to achieve it. It was a 1 year state funded programme for unemployed
persons (travel and alimentation costs were provided) that would teach me how
to be a software developer for real.
One more year that I had to invest, in my studies without being able to
work.
One year that I had to change my life, due to lack of salary. The reward
was tough was pretty obvious: I would had the opportunity to study a subject that
was giving me more and more pleasure.
The decision was being formed, but was still not settled.
Fears and Obstacles
What if i'm not good enough? What if I won't make it? What if I discover
that this thing that is giving me more pleasure then my bachelor degree, wont be
what I'll do for a leaving because Im simple too naive and not shaped for it?
Age on consideration / not too late for accomplishments
Well… I’m 27 years old, I’m not too old, I’m not that young either...
Plan B
If things don't work out I can always go back and resume my career in
HR. I can still be an IT recruiter and with HR, still be connected to Computer
Science somehow.
Decision Embraced and assumed
New email received...I had to pay 500 euros to my college, to delay my
thesis delivery deadline. “It doesn't make any sense” I tought. “I won't invest my
time, focus, energy and money in something that its not satisfying me at all, just
to finish it. That’s it, I will learn programming”.
Explaining it to your family and friends
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The hard part of any big and important decision you make, after making
it, is explaining it. It implies telling in a few words of a conversation, what you have
been telling to yourself with thousands words, during thousands hours over and
over again. The concerns, the pros and cons, the motivations,etc. This happens
especially in the decisions that are radical, and mine to most people, was
definitely the case (impressively not to computer programmers, who seem very
curious themselves about psychology and behavioural sciences). Still if you really
had thought well and made a reflected decision, explaining it to others. it seemed
to me a very good test of how certain we are about it.
Starting it
It was 2th of January of 2017, I got the news that I wasn't accepted in a
Java intensive bootcamp of three months because my coding skills were too
weak. Still, I was certain, that I could get better, and I knew what my limitations
were and how to tackle them. It wasn't the end of the line for me. Not yet. 23th of
January of the same year: I got accepted to the 1 year programme my friend told
me about. This was the very confirmation, of an academic rebirth.
Enduring it
The expectations were all fullfield. Getting home late, with my head
blowing, tons of information to process, reverse engineering of tons of code lines,
it was delicious!. It was all worth it.
Accomplishing it: Hybrid Knowledge or a Polymath?
26th July of 2018. I got accepted to a Master degree that I could only
remotely dream to achieve: Artificial Intelligence. And so, the truth is that with the
decision that I was so afraid to make, allowed me not to abandon my original
field, but on the contrary to expand it and fuse it with another. I'm far from being
an expert in both fields, and I don't know if i'll ever be expert in one of them. I
know for sure that i will be eternally curious, and that i'm on my way to conquer a
new form of knowledge , a knowledge that unites the two fields that I like the most,
neuro and computer science.
For the future, I only wish to return my knowledge in favor of others,
increasing computer science literacy where education is needed the most and to
become an Hacktivist helping society trough computer science. Constructivism
psychologists tell us that each person constructs their own world internally. In a
sense, the words we tell ourselves are reality constructors, worlds constructors.
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For now, as the words I told myself in the past year and half, definitely
changed my reality, and transformed my loss into opportunity, I hope without the
presumption of being an example, that my account may shed some guidance to
the ones that are dealing with some form of intellectual identity crises.
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As Possessões Demoníacas à luz da Neuropsicologia
Pedro Moniz
Universidade da Beira Interior, aluno de Mestrado em Psicologia da
Universidade da Beira Interior, Portugal
email: pedro.moniz@ubi.pt

Resumo
O objectivo deste artigo científico consistiu em analisar o fenómeno da
Possessão Demoníaca através da Neuropsicologia, no contexto da civilização
Ocidental Católica. Recorrendo a fontes católicas que abordam o mundo
espiritual e o Exorcismo, ao Catecismo Católico, analisando 2 famosíssimos
casos de possessão à luz da Fé e da Ciência, assim como a estudos, análises e
autores pertencentes ao mundo da Neuropsicologia, tentou-se responder a
determinadas questões tais como a confirmação da sua existência ou não, como
se comporta o suposto «endemoniado», o que revelam as I.R.M., o que diz a
Neuropsicologia sobre tal fenómeno e como esta pode contribuir para o seu
tratamento, ou até diagnóstico, do suposto enfermo.
Verificou-se que existe uma enorme interligação nas dimensões físicas,
psicológicas e espirituais da pessoa supostamente possessa que tornam difícil
um diagnóstico singularmente psicopatológico ou espiritual, mas não impossível.
Da mesma forma, a Neuropsicologia confirma a existência de ocorrências
anormais no corpo, comportamento e do cérebro do “possesso” dificilmente
explicadas à luz da Ciência, ao mesmo tempo que esta pode contribuir para a
recuperação do sofrido.
Palavras-chave: Possessão Demoníaca, Neuropsicologia, Psicologia, Religião,
Sociedade
Abstract
The objective of this scientific article was to analyze the phenomenon of Demonic
Possession through Neuropsychology in the context of Western Catholic
civilization. Using Catholic sources that approach the spiritual world and the
Exorcism, the Catholic Catechism, analyzing two famous cases of possession in
the light of Faith and Science, as well as studies, analyzes and authors belonging
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to the world of Neuropsychology, it was tried to respond to certain questions such
as the confirmation of its existence or not, how the supposed 'demon possessed'
behaves, what MRI reveals, what Neuropsychology says about this phenomenon
and how it can contribute to its treatment, or even diagnosis, of the supposed to
be sick.
It has been found that there is a tremendous interconnection in the physical,
psychological, and spiritual dimensions of the supposedly possessing person that
makes a diagnosis uniquely psychopathological or spiritual, but not impossible.
Likewise, Neuropsychology confirms the existence of abnormal occurrences in
the body, behavior and brain of the "possessed" hardly explained in the light of
Science, at the same time that it can contribute to the recovery of the suffered.
Keywords: Demon Possession, Neuropsychology, Psychology, Religion, Society

«Há mais coisas no Céu e na Terra, Horácio, do que sonhadas na
tua filosofia.»
Hamlet, William Shakespeare
1. Introdução
Se por sua vez «Possessão» significa «o controlo do corpo de um
homem, embora nunca a sua alma, por espíritos malévolos» (Knight, 2012),
«Exorcismo» é «o acto de expulsão, ou de afastar, demónios ou espíritos
malignos/impuros de pessoas, lugares ou coisas, que se presume estarem
possuídas ou infestadas por estes, ou estão predispostas a se tornarem vítimas
ou instrumentos da sua malícia; (2) os meios utilizados para este propósito, são
o recurso especialmente à solenidade e autoritária expulsão do demónio através
do nome de DEUS, ou de qualquer outro poder superior ao qual o espírito está
subordinado» (Knight, Exorcism, 2012).
Na Bíblia são vários os casos de possessões demoníacas, sendo por
exemplo um dos mais conhecidos o relatado no Evangelho segundo São Marcos,
Capítulo 5 e versículos de 1 a 20, em que um conjunto de demónios de nome
«Legião» possuía um atormentado homem, na zona de Gerasa, cidade de
Decápole (Marcos, 2003).
Todavia, a possessão é real? Se sim, então o exorcismo assim o é.
Porém, é algo que ainda ocorre no Mundo do Séc. XXI?
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«A actividade demoníaca está a aumentar» é o que podemos concluir
das declarações dadas pelo sacerdote Vincet Lampert ao National Catholic
Register. Segundo este, isto acontece não porque existem mais demónios do
que antes, mas porque o Diabo «(…) melhorou o seu jogo, mas porque mais
pessoas estão dispostas a jogá-lo.» (Armstrong, 2017). De acordo com Vincent
o “jogo” consiste na muito maior adesão da população à pornografia, às drogas
ilegais e à entrada no Mundo do «Oculto». Podemos traduzir este último campo
como toda a prática de contacto com o «Além», comunicação com espíritos, artes
divinatórias e inclusive a prática do próprio Satanismo. Todos estes aspectos
considerados como prejudiciais à saúde física e mental da pessoa e,
consequentemente, espiritual. E consequentemente como: «pecado». A partir
daqui o reino espiritual malévolo entra na vida do sujeito e a possessão pode
ocorrer (Amorth, 2012). Porém, o que significa «possessão»?
2. A Acção do Demónio
Em primeiro lugar, e presumindo que a existência do Diabo é real, é
necessário clarificar a acção do Demónio em 2 tipos: «Vulgar» e de modo
«Extraordinário». Pelo «Vulgar» este consiste num tipo de acção que «(…) toca
a todos os homens e que consiste em atraí-los para o Mal.» (Amorth, 2012, p.
39), ao passo que a «Extraordinária» é «toda aquela que DEUS lhe consente
somente em determinados casos.» (Amorth, 2012, p. 39) e que pode assumir 5
formas diferentes: «1º Os sofrimentos físicos causados externamente por
Satanás(…); 2º A possessão diabólica (…); 3ª A vexação diabólica (…); 4ª A
obsessão diabólica (…) e por, 5ª Infestações Diabólicas.» (Amorth, 2012, pp. 3941)
Resumidamente, a 1ª forma consiste em todos os danos externos e
físicos (feridas, enfermidades, acidentes ou desastres) que não conseguem ser
explicados e curados à luz da Ciência. Na 3ª forma, já incluindo Duarte Sousa
Lara (Lara, 2016), ocorrem incómodos, distúrbios e doenças emocionais e
mentais, podendo às vezes ocasionar «(…) uma perda de consciência,
acompanhadas de actos ou de articulação de palavras de que a vítima não é
responsável.» (Amorth, 2012, p. 40). Aqui, as áreas mentais e emocionais são
inicialmente mais ou menos afectadas sendo uma pré-agravante da 4ª forma: «a
obsessão diabólica». Aqui os danos, o sofrimento e todo o tormento pioram e
atingem um estado de tal gravidade que a vítima entra no seu pior. «Trata-se de
ataques de improviso, por vezes contínuos, de pensamentos obsessivos,
podendo ir até ao racionalmente absurdo, mas de tal modo que a vítima não tem
capacidade para se libertar. Por causa disto, a pessoa cativa vive num contínuo
estado de prostração, de desespero, de tentação de suicídio. As obsessões
também influenciam quase sempre os sonhos.» (Amorth, 2012, p. 41)
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E ainda sobre a Ciência, Gabriel acrescenta no mesmo parágrafo: «Dirme-ão que se trata de estados mórbidos, da competência da psiquiatria. Todos
os outros fenómenos também se podem explicar pela psiquiatria, pela
parapsicologia ou ciências similares; no entanto, existem casos que escapam
totalmente a estas ciências e que revelam, pelo contrário, sintomas concretos de
causas maléficas ou presenças maléficas. Só um trabalho teórico e prático
permite aprender a distinguir estas diferenças.» (Amorth, 2012, p. 41). Na 5ª
forma, «Infestações Diabólicas» podemos categorizar esta como todas as
assombrações que moradias e lugares, objectos e até animais podem conter.
Porém, na 2ª forma, e esta tratada neste artigo, «É o tormento mais grave e surge
quando o demónio toma posse de um corpo (não de uma alma), fazendo-o agir
ou falar como ele quer, não podendo a vítima resistir e não sendo moralmente
responsável por isso.» (Amorth, 2012, p. 39)
2.1. Sintomatologia do possesso
Apesar de extremamente difícil, uma vez que os comportamentos e
sentimentos de um indivíduo têm sempre uma componente pessoal, para um
exorcista é fundamental saber distinguir um mal maléfico de um mal psíquico, de
modo a realizar-se um adequado trabalho de avaliação e de posterior
intervenção. Para isso, o sacerdote necessita de ter em conta a sintomatologia
específica e própria da possessão demoníaca que consiste em: súbita e
inexplicável alteração do habitual comportamento do indivíduo, severa aversão
ao sagrado (ex: nomes, objectos, escutas de orações ou cânticos católicos,
dificuldade em entrar em igrejas, etc;), dificuldade em orar, pronunciar línguas
desconhecidas ou entendê-las quem assim fala, conhecimento do desconhecido
por vias ocultas (ex: adivinhação de pensamentos, adivinhar o futuro, desvendar
objectos encobertos, etc;), apresentação de força sobre-humana, expulsão oral
sem sofrimento para a vítima de objectos bizarros (ex: pétalas de rosa, cabelos
ou pregos) e inclusive até levitação e outros fenómenos sobrenaturais (Amorth,
Exorcistas e Psiquiatras, 2004; Amorth, Um Exorcista Conta-nos, 2012)
2.2.Causas
Em relação às causas do aparecimento deste sofrimento, estas podem
variar desde: um estado endurecido do sujeito numa vida que a Igreja Ocidental
considera como «pecado» (ex: consumo de pornografia, sexo desgregado,
drogas, etc;) até à entrada no “Mundo do Ocultismo” através da prática de
comunicação com entidades espirituais (Ex: os mortos, anjos ou até demónios)
através de práticas tais como o conhecido “Jogo-do-Copo” ou Ouija, pela prática
do Espiritismo, quando se frequenta praticantes de magia, ou se pratica-se estas,
tenha-se sido vítima de um bruxedo, se habita num lugar assombrado e, claro,
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se pratica-se a maior e pior forma de Ocultismo: Satanismo. Todavia, um sujeito
pode também sofrer uma possessão de modo a expiar os seus pecados e
castigos, como os de outros, sendo assim um sinal de santidade (Amorth, Um
Exorcista Conta-nos, 2012). Vemos aqui os 2 puros pólos opostos.
Todavia, é sempre necessário recordar-se o seguinte: em toda e
qualquer circunstância, todo o sacerdote são recomenda em todos os casos:
primeiramente, a solicitação de ajuda ao médico (de família), de seguida ao
psicólogo, posteriormente ao psiquiatra e quando tudo parece não resultar aí,
sim, recomenda-se a visita a um exorcista. «Acontece-me amiúde de ter que
repetir que nas várias situações da vida, o exorcista deve ser a última pessoa em
quem pensar.» (Amorth, Exorcistas e Psiquiatras, 2004, p. 124)
3. A Possessão à volta do mundo
Na cultura africana e brasileira, na religião Candomblé, a possessão,
seja ela proveniente de uma entidade positiva ou negativa é, ao contrário da
católica, encorajada, cultuada e até praticada. Tal provém da crença desta
religião africana de que o denominado “Pai-de-Santo” (equivalente ao “grão
sacerdote” na fé ocidental) é o responsável pela incorporação das divindades
positivas e negativas afro denominadas «Exus» no seu próprio corpo e assim
responder ou acudir às aflições dos seus seguidores (Goldman, 1985).
Na China, espíritos impuros também são uma realidade através do
Taoísmo em que estes possuem um papel mais punitivo, do que de possessão,
pelos pecados/crimes da pessoa podendo causar sofrimento ou enfermidade ao
sujeito por algum erro por ele cometido, ou por algum da sua família até à 10ª
geração. A expulsão ou afastamento da suposta entidade é feita através da
confissão do sofrido ao sacerdote, denominado padre Taoshi, do seu suposto
“crime”, expressa a sua contricção, o sacerdote realiza um talismã simbolizando
o pecado cometido, ora pelo sofrido e realiza penitência por este (Suffering and
the Problem of Evil).
No Judaísmo, bastante frequente em países como Israel, E.U.A. e
França, o dybbuk (em hebraico: «Demónio») consiste na alma impura de um
sujeito que anteriormente viveu e que por ter cometido pecados de tal modo
graves, está condenado a vaguear pela terra em busca de um corpo mais frágil
aonde possa habitar/possuir (Winkler, 1982).
Por fim, na Índia, Sri Lanka, Bangladesh ou Singapura, o Hinduísmo
também afirma oferecer libertação de espíritos impuros, todavia não através de
um exorcismo “forçado” mas através de um diálogo: o cura confronta a entidade
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invasora e após negociação, a entidade malévola aceita sair, mas é aprisionada
numa prisão subterrânea do templo da cidade onde ficará para sempre. Enquanto
o exorcismo é realizado, mulheres dançam no exterior para supostamente afastar
os espíritos malévolos e no final de toda a cerimónia, se parte um cocô (Exorcism
In India | National Geographic, 2008).
Com isto pode-se concluir, não que o Mundo espiritual é uma realidade
mas, que não só está na Natureza do Ser Humano querer acreditar na vida para
além da morte, como o fenómeno da possessão demoníaca é algo presente em
todo o Mundo.
4. Tratamento de acordo com o Catolicismo
Na religião católica, a realidade espiritual invasora por parte de espíritos
impuros pode ser tratada/combatida através da oração ou jaculatórias (orações
mais pequenas), desde as mais “comuns” até às designadas de “libertação” e de
“cura”. Seja pela própria pessoa (sempre que possível) ou pela parte de outrens.
A imposição de águas, óleos, sais e de incensos baptizados também é indicada,
sempre que possível a frequência à celebração da Missa, a recitação do
conhecido Rosário/Terço e se tudo isto não demonstrar melhoras, indica-se a
perseverança nestes métodos, ao mesmo tempo que se apela à intervenção do
exorcista que realizará o «Ritual Romano» (Amorth, Exorcistas e Psiquiatras,
2004).
5. Possessão,
Epilepsia?

Perturbação

Dissociativa

de

Identidade

ou

Ainda que se presuma que a possessão não seja uma realidade, o facto
é que a versão do DSM-IV (Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações
Mentais, publicado em 1994) aborda a possessão atribuída à influência de um
espírito. «4. Perturbação de Transe Dissociativo (Dissociative Trance Disorder):
quando ocorrem perturbações únicas ou episódicas ocorridas no estado da
consciência ou memória (do sujeito) que são naturais a particulares locais e
culturas. O Transe Dissociativo envolve uma diminuição da consciência ligada ao
ambiente em redor, comportamentos estereotipados ou movimentos que são
experienciados quando se está sobre o controle de alguém. A Possessão por
Transe envolve a troca do habitual sentido de identidade pessoal por uma nova
identidade, atribuída à influência de um espírito, poder, divindade, ou outra
personagem, e associados a movimentos estereotipados “involuntários” ou
amnésia.» (Michael B. First, 1994, p. 490).
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A grande dificuldade no campo da Espiritualidade, assim como no da
Psicologia, se ambos se abrirem mutuamente e um ao outro, consiste em
conseguir distinguir e identificar aonde é que começam os comportamentos de
um suposto possesso assim como do de um suposto enfermo. E isto sem falar
nos casos mais complexos e difíceis em que ambos estão presentes no sujeito e
se influenciam mutuamente. Segundo a experiência de vários exorcistas, o
Demónio pode disfarçar-se de comportamentos erráticos genéricos como
agressividade, ou de estados depressivos, esgotamentos nervosos, etc; de modo
a ocultar a sua identidade e a verdadeira origem do mal do indivíduo. Em todo o
caso, Gabriele Amorth indica que é sempre necessário e recomendável, solicitarse primeiramente o parecer de um médico, seguindo-se para o psicólogo, depois
o psiquiatra e caso nada “resulte”, recorrer-se ao exorcista (Amorth, Exorcistas e
Psiquiatras, 2004). É sempre necessário e árduo fazer uma separação entre os
males da Mente e os do Espírito e nos casos em que ambos se influenciam
mutuamente, a fé pode sempre providenciar um auxílio.
Se no DSM-IV abria-se o pensamento para a possibilidade da influência
espiritual de alguma entidade, no DSM-V verificou-se um retrocesso; apesar de
admitir a possessão espiritual em um sujeito, tal é encarado normal e que implica
pouco (ou nenhum) sofrimento, uma vez que tal faz parte da cultura “daquele”
povo: «Entretanto, a maioria dos estados de possessão no mundo inteiro é
normal, geralmente parte de práticas espirituais e não satisfaz os critérios de
perturbação dissociativa de identidade.» (William E. Narrow, 2014, p. 293), sendo
um destes critérios o do «sofrimento». Assim ficam de fora as indesejáveis
invasões por parte de espíritos hostis, algo que na cultura ocidental ocorre e que,
tal como as palavras do sacerdote Lampert «(…) está a aumentar», mas que não
é encarado no DSM-V.
Ainda no actual DSM, existe a «Perturbação Dissociativa de Identidade»
(William E. Narrow, 2014), todavia as possessões são abordadas, retratadas e
analisadas de um ponto de vista puramente psicológico, como se não houvesse
espaço para mais nada, inclusive para a própria espiritualidade, sendo que esta
é outra das dimensões que compõem o Ser Humano e a sua psique.
Segundo o DSM-V os sintomas de uma «Perturbação Dissociativa de
Identidade» consistem em: «a) intrusões recorrentes inexplicáveis em seu
funcionamento consciente e no senso de identidade própria (p. ex., vozes;
acções e fala dissociadas; pensamentos, emoções e impulsos intrusivos), b)
alterações do senso de identidade própria (p. ex., atitudes, preferências, e sentir
como se o corpo ou as acções não lhes pertencessem), c) mudanças bizarras da
percepção (p. ex., despersonalização ou desrealização, como sentir-se
distanciado do próprio corpo enquanto se corta) e d) sintomas neurológicos
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funcionais intermitentes.» (William E. Narrow, 2014, p. 292). Todos estes
sintomas, assim como surtos psicóticos, podem aparecer com muito maior
frequência e impacto se a pessoa se encontrar num local ou situação de elevado
stress. Assim, coloquemos então uma pessoa com uma frágil e altamente
sugestiva personalidade com este tipo de perturbação num ambiente familiar
desestruturado, numa civilização supersticiosa e rodeemo-la de pessoas que,
pela sua cultura supersticiosa, julgam-na estar possessa, e a pessoa adoptará
por sua vez um comportamento de como se estivesse possuída:
comportamentos erráticos, violência física e verbal, especialmente para com o
sacerdote exorcizante, alteração do tom de voz e do discurso, surgimento de
surtos psicóticos e aqui teremos uma semelhantíssima possessão demoníaca.
Quando na realidade a pessoa sofre de «Perturbação Dissociativa de
Identidade». Por vezes a doença mental e a possessão podem ser facilmente
confundidas.
Todavia, ainda existe uma outra realidade que é necessário ter em conta
no mundo das Possessões Espirituais, da Neurologia e da Neuropsicologia: a
condição da Epilepsia. Segundo Greenberg (2003) a epilepsia é caracterizada
por ser uma disfunção do cérebro onde ocorrem descargas eléctricas anormais
e excessivas do cérebro, as mesmas interrompem provisoriamente o
funcionamento habitual e produzem manifestações involuntárias no
comportamento, no controle muscular, na consciência e/ou na sensibilidade do
indivíduo. Doença crónica esta que facilmente pode-se confundir com uma
possessão. Tal acontece porque devido ao anormal aumento de cargas
eléctricas que ocorrem durante as suas crises, surgem alguns dos sintomas: Movimentos involuntários de parte do corpo; - Alterações sensoriais como do
paladar, audição, visão ou olfacto; - Alucinações; - Alterações na fala; - Vertigens;
- Sensação de estar fora do corpo; - Espumar-se pela boca - Rigidez corporal.
(Finset, 2015; Pinheiro, 2017). Este caos mental ocorre em todos os lobos
cerebrais, e nos casos muito frequentemente conotados com a possessão
espiritual tem-se verificado frequentemente um destaque para o Lobo Temporal
(LT); o Lobo que é o que mais está relacionado com a memória, sentimentos de
fé e de crença. A «Epilepsia (do tipo) Lobo Temporal», sobretudo aliada a uma
redução na assimetria da organização do cérebro (elemento este presente no
cérebro feminino, uma vez que tal distingue-o do masculino e que “auxilia” num
maior de número de pessoas a ficarem “possessas”, em comparação com os
homens) causa precisa e especialmente sentimentos de híper-religiosidade ou
de ideologias, assim como surtos psicóticos, para além dos já mencionados
anteriormente, sugerindo assim que a pessoa se encontra “possessa”
(McNamara, 2011). Por outras palavras, podem-se confundir até um determinado
grau a epilepsia com a possessão.

22

As Possessões Demoníacas à luz da Neuropsicologia

Christopher French, numa palestra concedida na Universidade de
Goldsmith, em Londres, analisa um acontecimento bíblico à luz da ciência: no
Evangelho segundo São Marcos, Capítulo 9, Versículos de 17 a 23, lemos: «Um
homem, no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que
está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no
chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus
discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram". Respondeu
Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei
que suportá-los? Tragam-me o menino". Então, eles o trouxeram. Quando o
espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu
no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do
menino: "Há quanto tempo ele está assim? " "Desde a infância", respondeu
ele. "Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes
fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. " "Se podes? ", disse
Jesus. "Tudo é possível àquele que crê. "» (Marcos, 2003, p. 1644). French
afirma que estamos perante um caso de epilepsia devido aos justos sintomas
relatados: atirar-se ao chão, espumar pela boca, ranger os dentes, rigidez
muscular e convulsões. Porém, há algo que fica sem explicação: seguindo
estritamente o relato bíblico, como French o faz, como se explica o facto de que
o menino «se atirava para a água e para o fogo»? Comorbilidade psiquiátrica,
talvez? Não se pode excluir de forma nenhuma. Porém: ele sobrevivia a essas
múltiplas tentativas de suicídio, e já «Desde a infância». Como pode alguém viver
quando atravessa a própria morte? Além do mais, podemos estar frente a uma
cura feita por Jesus através da expulsão de um espírito impuro que provocava
sintomas de epilepsia.
McNamara relata no seu 2º volume de «Spirit Possession and
Exorcism, History Psychology and Neurobiology» pelo menos cerca de 4
casos (O 1º de um jovem homem de 24 anos, haitiano, o 2º de uma mulher
da mesma etnia com 27 anos, o 3º de uma mulher da mesma raça com 36
anos, terminando o 4º com uma mulher de igual descendência com cerca
de 47 anos) em que devido à população e/ou cultura à qual pertenciam se
julgava sofrerem de males espirituais; fosse através de males físicos (neste caso,
doenças), vexação e até de possessão espiritual. Porém, assim que estes foram
analisados por neurologistas e outros especialistas em hospitais, detectaram-se
anomalias cerebrais tais como no Hipocampo, no lobo Temporal, no lobo
Temporal Direito e após a receitação de anticonvulsionantes como Clobazam,
Fenitoína e outros, assim como de anti-epilépticos, verificou-se uma visível
melhoria e um muito maior controlo sobre as crises convulsivas e epilépticas
(McNamara, 2011).

23

PEDRO MONIZ

Com isto podemos concluir, tal como Amorth mencionara, que a
intervenção médica é sempre recomendável e necessária uma vez que nem
todos os males são espirituais e derivam de uma possessão, e que é sempre
indicado um enorme esforço para discernir possessões de epilepsias e até de
efeitos psicológicos de sugestão.
E McNamara continua, também abordando a realidade espiritual: na sua
análise superficial de cerca de 51 rigorosamente relatados casos de autênticas
possessões, cerca de 2 terços solicitaram ajuda (cerca de 34), sendo que de
metade (17) recorreram a rituais formais de exorcismo; e cerca de 82% (14)
foram bem-sucedidos, embora em 1/3 destes (4), a possessão regressara
(McNamara, 2011).
Assim sendo, podemos concluir que ao mesmo tempo que o
acompanhamento médico/neurológico e psicológico no caso de suspeita de
possessão deve ser sempre recomendado, ao mesmo tempo não devemos
esquecer que males espirituais podem-se mascarar de psíquicos e que psíquicos
podem aparentar possessões. No que toca a diagnosticar, auxiliar e aconselhar
ou orientar seja de quem se trate, não é recomendável que se coloque de lado
em absoluto a possibilidade da existência ou da influência de “algo mais”, se o
profissional de saúde pretender realizar o seu trabalho da forma mais abrangente
e profissional possível. Até porque afinal, tal gesto já se incluiu no passado da
própria Psicologia (DSM-IV) (Michael B. First, 1994).
6. Neuropsicologia, I.R.M. e o “Desconhecido”
Segundo o professor universitário Chris French, do Instituto de
Neurologia de Londres, e especialista na área da epilepsia, tal condição crónica
(epilepsia) consiste basicamente num desequilíbrio ou desordem do ritmo
bioquímico e eléctrico do cérebro, afectando gravemente várias zonas do
cérebro, influenciando por sua vez o seu normal e são funcionamento. E
dependendo da zona cerebral, provoca consequências específicas. Podemos
considerar, por exemplo, se a epilepsia afectar o córtex visual, o sujeito pode
sofrer de “visões” ou alucinações; no córtex pré-frontal, falsas memórias e assim
por diante, incluindo: rigidez muscular, agressividade, aumento de força,
violência comportamental, ou seja: alguns dos sintomas de uma suposta
possessão diabólica (Finset, 2015).
Pam Najour afirma e descreve aquilo a que chama a sua «Experiência
de Quase-Vida (em lugar de «Quase-Morte)» porque, de acordo com esta,
sentiu-se mais viva do que morta quando faleceu, ao se deparar com a misteriosa
luz branca que viu quando esteve fisicamente morta. Poder-se-ia considerar tal
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caso como insano, porém a dificuldade surge quando Pam foi constantemente
acompanhada durante a sua experiência/visão sobrenatural pelo seu médico, Dr.
Michael Sabom, à qual segundo a ciência não seria possível visualizar coisa
alguma, uma vez que esta segundo o médico se encontrava morta (Life after
Death Documentary ( Full Series ), 2017).
Ou seja, se por um lado a ciência tenta explicar aquilo que não
compreende, existem zonas às quais esta não consegue chegar totalmente.
Para a maioria dos neurologistas, as possessões não passam de crises
de epilepsia ou de perturbações dissociativos de identidade misturados com
sugestões religiosas e supersticiosas já colocadas na pessoa “possuída”. No
caso de um surto controlado de Epilepsia, o comportamento do sofrido
assemelha-se ao de um possesso. Todavia, é importante salientar que nunca
totalmente. Por vezes nem há comparação. E que as I.R.M., assim como o seu
registo de ondas cerebrais através do electroencefalograma, revelam o seu justo
caos neurológico; as ondas cerebrais Beta, Alfa, Theta e Delta disparam, e o
Lobo Temporal é um dos principalmente activados (Finset, 2015; McNamara,
2011) e embora não existam, até ao momento, nem I.R.M. nem
electroencefalogramas no momento das supostas possessões espirituais, isso
não é o suficiente para se excluir a realidade espiritual.
7. Os casos «Klingenberg» e «Roland Doe»
7.1. «Klingenberg»
Nascida a 21 de setembro de 1952 e falecida em circunstâncias
misteriosas, Anneliese Michel, uma jovem alemã do século XX viria a abalar não
só a fé do seu país e a do Mundo, como também a Ciência e a despertar o medo.
Nascida e vivida toda a sua vida na Alemanha, Anneliese, segundo o
sacerdote Ernest Alt era descrita pelos seus professores e conhecidos como uma
«Jovem normal, agradável, muito feminina, subtil, delicada, generosa, bondosa
e de forma nenhuma intrusiva» (spiderlegs, 2014). A mãe de Michel, Anna Michel,
tinha 56 anos quando tudo começou.
A partir dos seus 15 anos, a estudante alemã adoeceu gravemente com
turbercolose, indo para um sanatório situado em Mittelberg. Nas palavras do
mesmo sacerdote, «Lá orou muito, e falou muito com DEUS.» (spiderlegs, 2014)
e desejava muito ser professora. E foi em Mittelberg que, de acordo com os que
lhe eram próximos, «Teve o primeiro “ataque” (espiritual)» (spiderlegs, 2014).
Após melhorar, voltou para casa e prosseguiu os seus estudos. Todavia, de
súbito começou a demonstrar dificuldades na fala e depois no caminhar.
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Segundo Anneliese, afirmava «Andar com medo de alguém/algo» (spiderlegs,
2014).
Angustiados, os pais solicitaram ajuda a médicos e psiquiatras, mas a
sua filha piorava cada vez mais. Numa noite, à hora de jantar, a mãe notou que
a sua filha estava, do nada, com mãos enormes de tamanho anormal e negras.
Anneliese afirmou por sua vez que conseguia ver rostos demoníacos na parede.
Segundo os relatos de pessoas alheias, numa peregrinação a um
santuário, esta também não conseguia entrar no local e adoptava uma anormal
voz de homem e blasfemando, ao ponto de o seu pai ter de controlá-la
(spiderlegs, 2014; Finset, 2015). Mas haviam forças incompreensíveis em acção:
segundo Anna, a sua filha era atirada contra o chão e contra a parede por forças
invisíveis.
Desde o início que o sacerdote Ernest Alt, e segundo o próprio, «lhe
mandara sempre para os médicos, ao que esta lhe retorquia que segundo os
profissionais «Tenho algo semelhante a Epilepsia, mas não é Epilepsia.» e a
suposta enferma sempre tomava os seus medicamentos.» (spiderlegs, 2014). O
sacerdote Andrzej Trojanowski, teólogo e exorcista, corrobora e afirma que
Anneliese foi sempre a vários psiquiatras e nenhum conseguiu ajudá-la, mesmo
que tomasse as suas medicações. A jovem também reportava uma constante dor
exterior na cabeça que não conseguia explicar (Finset, 2015). Segundo o
sacerdote Alt, alguns médicos observaram-na e receavam indicar-lhe
comprimidos para as dores uma vez que não sabiam como funcionariam numa
pessoa possessa. «Não existe injecção contra o Demónio.» (spiderlegs, 2014)
referiu um deles. A célebre frase presente no trailer «O Exorcismo de Emily
Rose» de Scott Derickson, de 22 de dezembro de 2005, «There is no injection
against the Devil.» (FilmTrailersChannel, 2009).
E com a medicina a falhar, os sacerdotes finalmente decidiram realizar
um «Exorcismo de Teste» de modo a confirmar se a pessoa estava de facto
possessa ou se não passava de transtorno mental. Por «Exorcismo de Teste»
podemos entender como «Exorcismo (…) que consiste em conceder uma ordem
espiritual sem mover os lábios, olhos ou fazer qualquer gesto.» (spiderlegs,
2014). O resultado revelou-se positivo.
É necessário salientar que esta era a época do Concílio Vaticano II: da
entrada da Modernidade na Igreja e que muitos religiosos e religiosas, assim
como a população exterior, começavam a negar cada vez mais a existência de
uma realidade sobrenatural e do próprio Diabo. Por tal, os exorcismos
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posteriormente realizados foram sempre criticados, menosprezados e até
dificultados (Finset, 2015).
Na altura foram 3 os sacerdotes que iniciaram os exorcismos de acordo
com o Ritual Romano, após o prior Arnold Renz receber a autorização: de Paris,
padre Hermann, padre Roth e Habiger. Os rituais de expulsão foram feitos em
Klingenberg, na terra e casa de Anneliese, e revelaram a presença de 6
Demónios: Judas, Fleischman, Cain, Nero, Hitler e Lúcifer. Pela autorização de
Anneliese, as sessões de exorcismo foram gravadas e a jovem acrescentou que
se deveriam mostrá-las ao mundo inteiro (spiderlegs, 2014).
Ao longo dos exorcismos, vários fenómenos sobrenaturais foram
testemunhados por todos e o comportamento de Anneliese piorou sem
interrupções: supostamente endemoniada, passou a morder paredes ao ponto
de partir alguns dentes e de agredir, pelo menos, um familiar. E um destes
fenómenos viria a receber uma explicação para o seu sofrimento: num Domingo,
Anne foi com o namorado Peter a Paradise Mill, e pararam numa estrada de terra.
Caminharam a pé e, de acordo com esta, a Virgem Maria apareceu-lhe. Ficou a
saber através desta que estava a sofrer em expiação e salvação das várias almas
que iam para o Inferno por não haver quem orasse e se sacrificasse por elas, em
especial os pecadores, sacerdotes e o seu país. A Santa Mãe de DEUS dera-lhe
uma escolha: ou viveria uma vida normal e sem aquele sofrimento ou se
sacrificaria em expiação e salvação das almas. Tinha 3 dias para pensar. Anne,
aceitou (spiderlegs, 2014).
Em 31 de Outubro de 1975, a Santa Virgem disse que essa seria a data
em que viria ter com Anneliese e libertá-la dos seus demónios. Porém, tal não
aconteceu. «Nós queremos sair, mas não conseguimos.» afirmaram estes
(spiderlegs, 2014). Estaria então Anne a mentir? Seria ela realmente enferma?
Ou DEUS tinha mais desígnios ocultos e misteriosos que ninguém sabia?
Anne também passou a apresentar dificuldades em comer devido aos
supostos Demónios e viria a falecer numa Quinta-Feira, a 1 de julho de 1976. E
de acordo com um dos médicos, com as próprias chagas de Cristo.
Porém, segundo o médico de família, não era possível determinar a
morte da jovem como “causas naturais” e 2 anos depois, o processo judicial
começou. Em abril de 1978, o escândalo «Klingenberg» começou e os
sacerdotes exorcistas como o padre Ernest Alt, assim como os pais de Anneliese
Michel foram considerados culpados. O tribunal não permitiu o testemunho dos
médicos e psiquiatras que assistiram a jovem, nem as 51 cassetes que gravaram
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os exorcismos (spiderlegs, 2014). Há quem suponha que os modernistas da
época estiveram grandemente por detrás do encobrimento de tais eventos.
E o caso não termina por aqui: segundo as fotografias do seu pai tiradas
ao caixão da sua filha, verifica-se a incorruptibilidade do seu corpo (um sinal de
acordo com o Cristianismo da santidade do sujeito) assim como de uma sinistra,
e proveniente de nenhures, braço e mão negra a tentar manter encerrado o
caixão de Anneliese (Finset, 2015).
7.1.1. Analisando «Klingenberg»
Tendo em conta somente os aspectos físicos, mentais e psicológicos de
Anneliese, podemos verificar os seguintes tópicos: jovem dócil, compassiva,
inteligente e sensível inserida num ambiente familiar religioso e rigoroso devido
à sua devoção de sua família. Seria este um ambiente proporcionativo para uma
determinada instabilidade mental ou de efeito de sugestão para a mente de
Anne? Abusos físicos e psicológicos não existiam. Mas aos 15 anos esta
adoeceu gravemente com tuberculose. Todavia uma doença que nem por si ou
pelos medicamentos afecta o Sistema Nervoso, pelo menos não ao ponto de
alterar conductas ou o modo de funcionamento do cérebro (Frazão, 2016).
Todavia, foi lá onde se verificou o “primeiro ataque espiritual” e após voltar para
casa, de súbito começou a demonstrar dificuldades na fala e depois no caminhar.
Anneliese ainda demonstrava sinais de delírios persecutórios quando afirmava
«Andar com medo de algo ou de alguém.» (spiderlegs, 2014). Afirmava ver
coisas que mais ninguém via, dores e pressão no crânio, adoptou
comportamentos de carácter histérico e violento, fosse para si (quando passou a
morder paredes) e para os outros (quando atacou um membro familiar), assim
como supostos delírios de grandeza (quando “percebeu” através de uma suposta
“alucinação” que o seu sofrimento serviria para salvar os outros e inclusive o seu
próprio país (spiderlegs, 2014).
Se a Neuropsicologia do Séc. XXI analisasse Anneliese Michel, poderia
começar por avaliar os seus lobos cerebrais, em particular o Lobo Temporal,
tentando verificar através de Imagens de Ressonância Magnética com a
qualidade e rigor actual se este se encontrava num estado anormal ou com algum
dano e se funcionava de modo saudável. Encontrando talvez sinais de epilepsia
ou de híper-religiosidade? E se utilizássemos o DSM-V poderíamos verificar que
a jovem estudante demonstrava vários sintomas, tais como: Catalepsia,
Flexibilidade
Cérea,
Alucinações,
Delírios
Persecutórios,
Discurso
Desorganizado, Ecopraxia Delírios do Tipo Grandeza; pertencentes a várias
perturbações mentais, entre eles: Catatonia associada a outra perturbação
mental, Esquizofrenia, Perturbação da Personalidade Esquizotípica, Perturbação
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Dissociativa de Identidade e Perturbações Psicóticas Breves. Porém, o problema
se encontra no facto que vários sintomas de Anneliese Michel se encaixam, sim,
em várias perturbações mentais mas de forma individual. Ou seja, à excepção
das Perturbações Psicóticas breves, da Catatonia e Esquizofrenia, os sintomas
por ela apresentados não são suficientes para que se identifique nesta outras
perturbações mentais (William E. Narrow, 2014).
Todavia, a análise psicológica e neuropsicológica que podia inferir um
possível diagnóstico, tal como de Esquizofrenia, entram em conflicto com os
demais elementos necessários a serem tidos em conta aquando da aferição de
um diagnóstico clínico e na neuropsicologia: a foto ao seu caixão revelando
elementos sobrenaturais (corpo incorrupto e mão e braços obscuros), as feridas
anormais confirmadas pelo próprio médico e os fenómenos sobrenaturais
testemunhados por todos os presentes. Além do mais, os próprios médicos que
assistiram Anneliese igualmente não detinham critérios suficientes para a
diagnosticar com epilepsia (spiderlegs, 2014).
Seria Anneliese uma jovem muito doente ao nível mental ou estaria
afinal de contas o Diabo a se disfarçar de, ou mesmo a provocar tais sinais em
Anne de modo a confundir os demais, algo que Amorth também corrobora pela
sua experiência? (Amorth, Um Exorcista Conta-nos, 2012).
7.2. «Roland Doe»
Em 1973, nos E.U.A. estreou o filme «O Exorcista» do realizador William
Friedklin. Segundo relatos, o filme do género terror/suspense/drama causou um
impacto tão profundo e vasto na sua audiência em todo o mundo, que para além
de vários teatros onde foi exibido foi requisitada a presença de várias
ambulâncias para socorrer a histeria, pânico e medo que gerou, como também a
Igreja Católica em todo o mundo recebeu uma vastidão de pedidos de confissão
e de exorcismo (Dolly, 2011). Todavia, o que provavelmente a maioria da
população não sabe é que o filme realizado por Friedklin é baseado numa história
verídica.
Em 1971, o escritor e cineasta William Peter Blatty escreveu o livro que
foi posteriormente adaptado para filme com o mesmo nome, «O Exorcista». E
segundo o próprio, assim como o testemunho de Walter Halloran, um sacerdote
exorcista que esteve presente na altura dos acontecimentos e conheceu a
verdadeira pessoa possessa, o romance baseou-se na possessão demoníaca de
um rapaz de 14 anos, com o pseudónimo de nome «Roland Doe» (Dolly, 2011).
Segundo William, «Roland» um adolescente normal de St. Louis, E.U.A., e
educado numa família evangélica luterana alemã, após a visita da sua tia, adepta
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do espiritismo, comunicou pela primeira vez com um espírito desconhecido
através de uma tábua «Ouija», e a partir daqui o sofrimento começou.
Gradualmente, começou a ser cada vez mais importunado por uma entidade
invisível que, inclusive de acordo com os próprios pais que afirmam ter
testemunhado os fenómenos sobrenaturais, o “ser” batia nas paredes, abanava
e atirava objectos contra o solo, agredia Roland ao ponto de lhe causar visíveis
feridas no seu corpo até que, gradualmente, foi tomando posse do seu corpo,
sobretudo à noite. Esta gradativa possessão traduzia-se por uma progressiva e
posterior radical alteração do comportamento que consistiu em isolamento social
e violência verbal e física contra tudo e todos. Angustiados, os pais recorreram a
um médico, que não notou nada de anormal no seu filho, e a seguir a um
sacerdote luterano. Todavia, os fenómenos sobrenaturais continuaram e
aumentaram até que, seguindo o conselho do seu padre luterano, solicitaram
ajuda a um padre católico, uma vez que talvez fosse necessário recorrer-se a um
exorcismo. Algo que só os católicos realizam. Quando tais cerimónias
começaram, o comportamento de Roland durante as preces, invocações,
aspersão de água-benta e sinais da cruz, tornava-se cada vez mais errático, ao
ponto de proferir obscenidades e até de urinar contra os sacerdotes e pessoas
presentes (Dolly, 2011).
O espírito revelou tratar-se do próprio Diabo em presença e revelou que
somente se os sacerdotes pronunciassem uma determinada palavra, ele partiria.
Sem saber o quão fatal seria o seu gesto, um dia, um dos sacerdotes teve a ideia
de trazer uma estatueta de São Miguel Arcanjo, o principal arcanjo combatente
contra Lúcifer. E com a imagem presente, invocaram o santo arcanjo que, de
acordo com o próprio Roland, viu numa misteriosa visão tal anjo a combater a
serpente infernal, que por fim o expulsou e lhe deixou em paz (Dolly, The
Exorcist: True Story of Lutheran Possessed Boy, 2017).
No final do exorcismo relatou-se ter-se escutado um enorme estrondo
em todo o hospital psiquiátrico, semelhante ao de um forte tiro ou explosão, onde
Doe passou a estar hospedado de modo a obter maior privacidade e não por
motivos de saúde, assim como em toda a igreja de São Francisco Xavier perto
do edifício. Não ocorreu nenhuma explosão nem se sentiu nenhum tremor em
qualquer um destes edifícios, mas antes os padres jesuítas na altura presentes
na igreja afirmam ter visto uma brilhante luz assim como a brilhante silhueta do
próprio São Miguel no altar da catedral. O jovem tinha sido libertado. E de futuro,
em gesto de agradecimento, ao ter um filho, veio a colocar-lhe o nome de
«Miguel» (Dolly, The Exorcist: True Story of Lutheran Possessed Boy, 2017).
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7.2.1. A Análise
Adoptando uma postura questionadora, analisemos, apoiando-nos
primeiramente no DSM-V e posteriormente na Neuropsicologia, o
comportamento de «Roland Doe».
Analisando psicologicamente Roland, consideremos primeiro a sua
idade: 14 anos; ou seja, o início da adolescência. Podemos recordar e salientar
que esta é uma época muito marcada muito frequentemente por comportamentos
instáveis derivados, em parte, pelas hormonas do adolescente assim como pelo
tipo de pares (amigos e colegas) com quem o adolescente no seu início também
começa a realizar uma gradual separação da ligação entre ele e os seus pais,
para entre ele e os seus pares. Igualmente de modo frequente, muitos
progenitores não reagem de modo muito “pacífico” ou até mesmo positivo com
este acontecimento, num receio de algo nocivo acontecer ao seu rebento e de
perder a antiga e infantil conexão que sempre existira entre estes e o filho. No
caso de Roland, o psicólogo Dr. Roland French e o neuropsiquiatra Dr. Thomas
Sachy apontam o seu comportamento instável como algo que podemos associar
à natural instabilidade emocional da adolescência, mas sobretudo a um autêntico
fingimento (Dolly, The Exorcist: True Story of a Possessed Boy, 2011).
Depois, segue-se o «isolamento social» registado, e Dr. Thomas
suspeita que Roland, em lugar de influenciado por algum espírito impuro,
pudesse apenas estar sob algum tipo de depressão. A violência verbal e física
podem igualmente fazer parte desta, uma vez que a irritabilidade pertence à
própria doença mental segundo o DSM-V (William E. Narrow, 2014).
Ainda de acordo com Thomas e French, quando as cerimónias de
exorcismo começavam, com as suas preces, invocações, aspersões de águabenta e sinais-da-cruz, o comportamento irascível de Roland pode ter sido
“despertado”, pelo seu «efeito sugestão», um possível «Perturbação Dissociativa
de Identidade» como vimos que é possível acontecer em parágrafos anteriores
e segundo o DSM-V (William E. Narrow, 2014). Também sugere-se um oculto
distúrbio que não fora detectado pelo médico de Roland provocado por uma
anomalia presente no seu Lobo Temporal. Precisamente o Lobo responsável por
sentimentos de fé, religiosidade, e de acordo com Thomas, comportamentos
agressivos. Aqui teriam surgido o proferir obscenidades contra os sacerdotes e
o urinar contra estes (Dolly, The Exorcist: True Story of a Possessed Boy, 2011).
E em relação às feridas visíveis no seu corpo? Teriam sido provocadas
pelo próprio Roland, despertadas por sentimentos depressivos, como sugere o
neuropsiquiatra Sachy? (Dolly, The Exorcist: True Story of a Possessed Boy,
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2011). Novamente, o DSM-V não exclui a possibilidade (William E. Narrow,
2014).
E em relação ao testemunho do sacerdote Walter Halloran que, segundo
o próprio, quando se encontrou com o rapaz pela primeira vez no seu quarto do
hospital psiquiátrico, viu a garrafa de água-benta situada mesmo à sua frente, na
mesa de cabeceira de Roland, ser violenta e inexplicavelmente atirada contra a
parede por “mãos invisíveis”? (Dolly, The Exorcist: True Story of a Possessed
Boy - Updated 2/3, 2011 – Min: 7:30-8:00).
Estaria este “homem de DEUS” a mentir e Roland Doe ser apenas um
infeliz epiléptico ou um jovem perturbado, ou haveria mesmo algo de mais
assustador?
8. Avaliação Neuropsicológica
A Avaliação Neuropsicológica «consiste no método de
investigar as funções cognitivas e o comportamento. Trata-se da aplicação de
técnicas de entrevistas, exames quantitativos e qualitativos de exame das
funções que compõem a cognição abrangendo processos de atenção,
percepção, memória, linguagem e raciocínio» (Mader-Joaquim, 2010 cit in
Souza, Carvalho, Dias, & Costa, 2012, p. 4). No caso dos fenómenos das
possessões espirituais num Ser Humano e na Perspectiva da Neuropsicologia,
até à data não se tem verificado uma intervenção e acompanhamento deste ramo
da Psicologia nos sujeitos possessos. Todavia, com base nas investigações
realizadas para este estudo poderíamos aplicar e observar as respostas dos
supostos possessos a testes neuropsicológicos. Desde os mais simples como o
«Teste do Relógio» até aos mais complexos como o «Luria-Nebraska
Neuropsychology Battery» ou o «Teste de Rorschach». Isto porque permite
avaliar, com o seu grau de confiança, como se organiza mentalmente o paciente,
como se encontra o funcionamento de todo o seu cérebro devido à complexidade
da Bateria Luria-Nebraska e como se expressa e se encontra o estado
psicológico de alguém através de Rorschach. Implicam a participação de vários
córtexs cerebrais, sobretudo o Temporal.
Também seria curioso e teria o seu grau de practicidade observar-se o
cérebro de tais indivíduos, fosse durante o seu estado normal, mas sobretudo
activo, através de Imagens de Ressonância Magnética ou de electroencefalogramas. Todavia, como até à data Neuropsicólogos, Neuropsiquiatras e
outrens, em suma: a Ciência, não se dignou em analisar do ponto de vista
científico, e ao mesmo tempo conceder uma oportunidade a este fenómeno que,
com base na pesquisa deste trabalho, recusa-se ou tem evitado encontrar-se
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com este dado que (ainda) não entende inteiramente, como até à data tal não se
sucedeu, seria uma favorável sugestão e contribuição para o conhecimento
científico. Porém, tal ao mesmo tempo pode ser considerado polémico uma vez
que analisar-se tal perturbação espiritual, pode não só ser prejudicial aos que
assistem ao evento, como não sabemos o que pode se suceder ao sujeito
possesso. Simultaneamente entra-se em conflito com o Código de Ética da
Psicologia.
Assim sendo, se se desejasse realizar uma Avaliação Neuropsicológica
num indivíduo supostamente possuído, tal como Amorth ou outros sacerdotes
salientam, seria sempre recomendável primeiramente saber do historial médico
do sujeito, os seus hábitos de vida e alimentares, solicitar o parecer de outros
profissionais de saúde (médicos, psicólogos e psiquiatras) que eventualmente o
queixoso poderá ter ido (ou não) e ao realizar-se esta através de Imagens de
Ressonância Magnética e de Electro-encefalogramas, observar-se atentamente
o Lobo Temporal de modo a procurar anormais funcionamentos ou injúrias, uma
vez que como já referido, neste lobo se consegue detectar a presença de
sentimentos e comportamentos de híper-religiosidade, sinais de epilepsia e
assim auxiliar no diagnóstico de confirmação, ou até de refutação, de a pessoa
estar possessa ou não. A prática de encefalogramas seria igualmente apropriada
de modo a observar-se as ondas cerebrais Beta, Alfa, Theta e Delta. Observarse-ia, também nas I.R.M., o Lobo Frontal dado que este está envolvido no
planeamento de acções, dos movimentos e do pensamento abstracto.
Observando assim com riqueza os comportamentos e pensamentos do
possuído, seja na sua fase activa ou até em modo “normal”.
De seguida, ainda recorrer-se-ia ao DSM-V sempre tentando enquadrar
os sintomas apresentados, sobretudo nos quadros clínicos da Esquizofrenia,
Perturbações Psicóticas breves, da Catatonia e Perturbação Dissociativa de
Identidade, confirmando se estes preenchem cada uma destas perturbações
mentais ou não.
Também não seria desprezível sugerir ao suposto possesso que
seguisse um estilo de vida categorizado como católico, realizando-se testes
neuropsicológicos, electro-encefalogramas e I.R.M. antes e depois da adopção
deste estilo de vida, de modo a ver se verificava-se alterações, e acima de tudo
que a pessoa portasse em si ou visualizasse objectos religiosos católicos, um
bento e outro não, de modo a verificar o que surgia no seu cérebro; se se surgisse
indicações de auto-sugestão ou de algo mais, ao se confrontar o paciente com o
mesmo objecto mas em estados espirituais diferentes (abençoado e o outro não),
auxiliando assim mais ainda no diagnóstico.
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Assim sendo, seria até possível diagnosticar-se ou pelo menos detectarse uma possessão demoníaca através da Neuropsicologia? Não sabemos,
porque tal ainda não foi tentado. Todavia, de qualquer dos modos todas as
informações posteriormente obtidas só auxiliariam o profissional de saúde a
inferir o seu diagnóstico.
10. Considerações finais
No decorrer deste estudo, verificou-se a importância dos cientistas em
colocarem as suas teorias, métodos de estudo e de trabalho em prática com os
sujeitos considerados pela Igreja Católica como possessos. Isto porque assim
seria possível refutar-se, alterar-se e/ou confirmar cada um dos 3, obtendo assim
um muito maior conhecimento sobre este tipo de realidade, compreendendo-o
através de uma luz científica e não somente espiritual como tem acontecido até
então, em lugar de a comunidade científica se fechar no seu próprio pensamento
e conjunto de teorias. Por este motivo verificaram-se diversas dificuldades e uma
escassez em encontrar artigos que abordassem este fenómeno numa
perspectiva neurológica mas de modo integrativa.
Apesar da dificuldade, também criada pela própria instituição Católica
ao esta também recusar-se em lidar com este fenómeno e dificultando assim o
encontro de sujeitos com este tipo de sofrimento (Amorth, Um Exorcista Contanos, 2012), verifica-se que a Ciência deveria unir-se à Fé e aos seus fenómenos,
como fizera em outrora nos tempos da Idade Média, de modo a verificar o que
ocorreria e até que ponto era possível estudar-se e observar-se o Mundo
Espiritual a partir da Ciência.
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Resumen
El presente escrito, busca alcanzar la interacción relacional entre el film “Her”,
desde una perspectiva de sentido y lo sagrado, considerando principalmente la
postura planteado por Heidegger, con la incorporación de otros autores.
Planteando ello, es que llama la atención la interacción evidenciada en la película
entre el protagonista, como un ser humano, el cual logra plasmar delicadamente
sus emociones y sentimientos, junto a un ente programado, al cual es se
consigna como un sistema operativo individualizado, presentando la
particularidad de poder evolucionar en base a su propia experiencia, a partir de
la interacción con otros.
Palabras clave: análisis de película, Her, lo sagrado, Ser humano
Resumo
O presente texto busca alcançar a interação relacional entre o filme "Ela", a partir
de uma perspectiva de sentido e sagrado, considerando principalmente a posição
proposta por Heidegger, com a incorporação de outros autores. Posicionando
isso, é impressionante a interação evidenciada no filme entre o protagonista,
como ser humano, que consegue capturar delicadamente suas emoções e
sentimentos, junto com uma entidade programada, que é consignada como um
sistema operacional individualizado, apresentando a peculiaridade de poder
evoluir com base em sua própria experiência, a partir da interação com os outros.
Palavras-chave: análise de filmes, Ela, o ser humano sagrado

En primer lugar, es pertinente realizar el cuestionamiento respecto a la
realidad actual en la que se encuentra la sociedad, considerando los avances
tecnológicos y cómo éstos se encuentran influyendo de manera constante en la
realidad de los sujetos, lo cual ha ido generando un cambio en el comportamiento
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social individual y plural, el cual es posible apreciar constantemente,
considerando la dependencia que los entes presentan hacia los nuevos avances
tecnológicos.
A partir de lo mencionado anteriormente, considerando el siguiente
lineamiento de Humberto Maturana (2008), “lo que nos constituye como seres
humanos es nuestro modo particular de ser en este dominio relacional donde se
configura nuestro ser en el conversar, en el entrelazamiento del “lenguajear” y
emocionar” (p. 23.)Dando cuenta posteriormente el autor, que es en el conversar
con un otro, donde nace la configuración como seres humanos. Ante lo cual, a
partir de ello es que el film, logra alcanzar de manera concreta, una posible
vinculación amorosa entre un hombre y un sistema operativo, lo cual para quien
suscribe hace mayormente comprensible dicha idea, considerando en el lenguaje
dicho y no dicho profundos niveles de intimidad, que le van dando características
de sentido a la vinculación propiamente tal. Bajo la presente perspectiva, se
torna relevante el análisis de cómo para el ser humano es fundamental la
vinculación afectiva con otros, la opinión y aprobación social de ello (de lo cual
se profundizará más adelante), y la constante necesidad de estar en interacción
con otros, a pesar de las diferencias y particularidades de cada uno, lo cual va
formando la creación de la identidad del ser, a partir de la distinción de lo que no
se es; dado que el protagonista pareciera que en un comienzo se encuentra en
un proceso de cuestionamiento referente a su funcionamiento emocional y la
interacción con otros, producto del quiebre y posterior separación y divorcio de
una relación amorosa importante, lo cual pareciera cercano a un quiebre de
sentido, dado su propio cuestionamiento. En dicho escenario, es que la
interacción con un otro, en este caso Samantha, lo que lleva al protagonista a la
mantención de dicha vinculación, de acuerdo a la visión de quien suscribe, dado
que alcanza niveles de comunicación con un tercero, el cual se torna significativo,
a partir de las experiencias que juntos y por separado van vivenciando, abriendo
caminos a nuevas experiencias de sentido para ambos, a pesar de su distinta
configuración, lo cual transporta a la idea de que como seres humanos somos
manifestación y pura posibilidad de ser, acercándose el escrito hacia el
pensamiento existencialista de Heidegger (1997, p.267), quien postula la
existencia del ser humano como un ser finito, considerando como única certeza
la muerte, lo cual es posible visualizar claramente en la vinculación amorosa
establecida entre los protagonista, dado esta principal diferencia, considerando
que cada uno da por certezas sus propias ideologías, lo cual lleva a cada uno a
configurar sus pensamientos e ideas de maneras distintas, expuesto
textualmente en la capacidad presente del sistema operativo de alcanzar
múltiples relaciones paralelas en milésimas de segundo, lo cual es impensado
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para el ser humano; destacando las distintas características existentes en cada
uno, en base a las características finitas e infinitas de uno y otro.
No obstante, por otro lado, es dable señalar como es posible apreciar
que el ser humano, funciona en su mayoría de las veces sin contar con la
presencia de dicha certeza, inclusive pareciera en ocasiones aterradora la idea
de la aceptación de la muerte, como si bajo algún parámetro se pudiese evitar
dicho destino, como si al no pensarlo o plantearlo se mantuviese más lejana dicha
certeza; en vez de relacionarse directamente con la muerte propiamente tal,
manteniendo dicha idea en un nivel de consciencia lo cual presuntamente, bajo
la perspectiva de quien suscribe, llevaría a otro funcionamiento relacional,
posiblemente a una modificación de patrones relacionales, dado que, junto con
no saber que sucede después de la muerte, se desconoce cuan cercana puede
estar de cada uno. Sin embargo, se vive alejado de dicha idea, evidenciando
inclusive temor y rechazo, dando por certeza infinidades de pensamientos, ideas,
percepciones y sensaciones, funcionando a diario a partir de ello, sin inclusive
considerar posibles errores en la percepción y sensación, asociados a nuestro
sistema nervioso central.
A partir de lo mencionado anteriormente, cabe incorporar dentro del
análisis la influencia externa sobre los seres humanos, considerando como
influencia externa a cualquier otro ente externo de sí mismo, lo cual influye
considerando la constante interacción del hombre con el mundo, y con otros igual
en especie; mas con ideologías y funcionamientos distintos, no obstante, a pesar
de ello, cabe señalar por una parte, la relevancia que torna para un individuo la
interacción con otros, tal como se menciona anteriormente, partiendo de la base
que el ser humano logra aprender, ampliar sus conocimientos y posibilidades de
experiencias a partir de la interacción con otros; mas por otro lado, la aceptación
del otro, lo cual puede ser visto como un agrado o como un asedio, cuando se
está al límite de los patrones sociales de normalidad, considerada como aquello
que hace la mayoría o lo que se ha realizado a lo largo del tiempo de manera
habitual; lo cual remonta al cuestionamiento que sufre el protagonista frente a la
presentación de su nueva vinculación amorosa con el sistema operativo,
apreciando sentimientos de temor hacia el rechazo de otros por una parte, a
pesar de que en dicho contexto se evidencia la normalización de la utilización de
sistemas operativos, mas dado que el mismo se cuestiona el establecimiento de
una relación con otro distinto de sí, sumado a la consideración de la vinculación
amorosa formal anterior, quien cuestiona la posibilidad de manejar emociones
reales, cuestionando la veracidad de las emociones vivenciadas hacia otro
distinto de uno, mas cabe considerar que, de acuerdo a la perspectiva de quien
suscribe, y tal como se menciona anteriormente, generalmente los seres
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humanos viven considerando tener certeza de las emociones vivenciadas, sin
discriminar, ni cuestionar ello, lo cual pudiese desencadenar en un olvido del ser,
dado tendencia a caer en lo cotidiano, realizando las acciones sin un
cuestionamiento, olvidando la única certeza planteada anteriormente; mas cabe
considerar, por otro lado, si constantemente el ser humano viviese cuestionando
la veracidad o certeza de las cosas, probablemente termine privándose de la
riqueza que brinda la experiencia, tornándose necesario un equilibrio entre la
relación con la experiencia sumado a la aceptación de la certeza de muerte.
A su vez, cabe considerar que, bajo los lineamientos planteados en la
película, es posible considerar la vinculación amorosa establecida entre los
protagonistas como una relación de sentido, considerando la manifestación y
expresión de ello, desde el lenguaje, dado que acontece el ser producto de ello,
considerando el hablar propiamente tal, que alcanza profundos niveles de
intimidad, sumado al hablar silente expuesto, donde se visualizan las mayores
dificultades en el film, dado las configuraciones distintas de los seres que
participan de la vinculación, quienes si bien, utilizan el mismo lenguaje hablado,
presentando dificultades referentes a la interpretación de ello, considerando que
el protagonista llega a cuestionar expresiones no verbales del lenguaje utilizadas
por el sistema operativo, dado incapacidad de respirar, lo cual no sería
cuestionable en la interacción entre dos seres humanos, debido a que se da por
hecho la incorporación del lenguaje no verbal de manera espontánea y constante,
tornando inclusive relevante en algunos contextos, como lo es un proceso
psicoterapéutico.
Finalmente, bajo la apreciación de quien suscribe se hace
indispensable, la incorporación del análisis de lo sagrado, bajo la perspectiva de
Bateson (1987), quien señala “la no comunicación de ciertas clases se necesita
si pretendemos mantener lo “sagrado”. La comunicación es indeseable, no
porque la temamos, sino porque la comunicación de alguna manera altera la
naturaleza de las ideas.” Posteriormente, el autor incorpora la idea de que el
silencio es oro, la cual puede utilizarse como un indicador de una aproximación
hacia lo sagrado; considerando ello, es dable dar espacio al silencio como la
manera de ordenar las ideas, mas asimismo, como la manera de mantener ese
almacenamiento de lo sagrado que se torna indispensable para la mantención
del ser. Bajo la idea de que, frente a la interacción de un ser humano con otro,
ya sea o no de la misma especie, existiendo y generándose la comunicación, ya
es posible visualizar la modificación de la naturaleza de las ideas, considerando
que el ser humano va evolucionando a partir de las experiencias vivenciadas, lo
cual hace particular al sistema operativo expuesto. Asimismo, llama la atención
de quien suscribe como, por medio del lenguaje alcanzan profundos niveles de
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intimidad, lo cual lleva al protagonista en cierta escena a brindar todo el contenido
que pasa por su mente, sin existir un filtro respecto a las ideas, esbozando y
cuestionando su funcionamiento en la vinculación anterior, lo cual lo lleva a
replantearse su funcionamiento actual, quedando en evidencia la alteración de
sus propias ideas, dado su cambio conductual y funcional a partir de dicho
momento de intimidad alcanzado con Samantha.
“El conversar es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del hacer y
el emocionar”
(Maturana, H. 2008)
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Resumo
O DSM-5 refere que a Perturbação da Aprendizagem Específica com Défice na
Leitura afeta entre 5 a 10% da população, sendo que tal perturbação acompanha
todo o ciclo vital e tem impacto a diversos níveis. O estudo aqui apresentado tem
como objetivo compreender como é que esta perturbação afeta os níveis de
autoconceito e de ansiedade fóbica. A amostra é de N=50 (fem.= 35; masc.=15)
dos quais 25 (50%) são portadores de PAE-DL e 25 (50%) não portadores, sendo
que no grupo com PAE-DL, as idades variam entre um mínimo de 22 anos e um
máximo de 60, com uma média de idades de 33.04 anos. Já no que diz respeito
ao grupo sem PAE-DL, as idades oscilam entre os 19 e os 53 anos com uma
média de 31.56 anos. Os resultados indicam que os participantes com PAE-DL
têm valores mais baixos de autoconceito total, aceitação/rejeição, autoeficácia e
maturidade psicológica mas nenhum destes resultados é estatisticamente
significativo. Contudo, os participantes com PAE-DL apresentam valores mais
baixos no fator Impulsividade/Atividade e as diferenças são estatisticamente
significativas. Também no que diz respeito à ansiedade fóbica, os participantes
com PAE-DL apresentam valores mais elevados do que os participantes sem
PAE-DL e os mesmos são estatisticamente significativos.

43

ANA NATÁLIO ET AL.

Palavras-chave: Perturbação da Aprendizagem Especifica com Défice da
Leitura (PAE-DL); dislexia em adultos; ansiedade fóbica; autoconceito
Abstract
DSM-5 refers that Specific Learning Disability with Reading Deficit afects between
5 to 10% of the population, affecting life at several levels throughout all of the life
cicle. This study has the goal to understand how this disorder affects the selfconcept and phobic anxiety levels. The sample of N=50 (female =35; male =15),
with 50% Specific Learning Disability with Reading Deficit participants. As for age
ranges, the Specific Learning Disability with Reading Deficit participants aged
between 22 and 60 years-old, average 33,04. In the group that doesn’t suffer from
this disorder, the age is between 19 and 53, average 31.56. Results indicate that
participants with Specific Learning Disability with Reading Deficit have lower
values of total self-concept, acceptance/rejection, self-efficiency and
psychological maturity, but none of these results are statistically significant. As for
the phobic anxiety, the participants with Specific Learning Disability with Reading
Deficit presented higher values than the ones without the disorder. In this case,
the results are statistically significant.
Keywords: Reading Deficit Specific Learning Disorder; dyslexia in adults; phobic
anxiety; self-concept
Introdução
Se atendermos à sua origem epistemológica, o termo dislexia deriva do
grego, significando “dificuldade com palavras”, (dys = dificuldade) e (lexis =
palavras), mas uma revisão da literatura remete-nos para uma grande
diversidade de definições e classificações deste termo que foi utilizado pela
primeira vez por Berlin, (1887). Posteriormente, outros autores utilizaram-no com
o sentido de incapacidade de leitura em indivíduos que, quando avaliados
cognitivamente, não apresentavam qualquer problema. Assim, à época, os
investigadores atribuíram esta dificuldade a uma deficiência cerebral congénita
que interferia com a memória visual de palavras e letras. Desta forma, foram os
oftalmologistas da época os profissionais que primeiro avançaram para a
investigação mais profunda e exaustiva da dislexia ou “cegueira verbal”, tal como
então a designaram. Nesse sentido, considera-se que a definição de Perturbação
Específica da Aprendizagem da Leitura e Dislexia são termos sinónimos, embora
os principais manuais de diagnóstico, como o DSM 5 e CID-10, apontem
diferenças na sua distinção.
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Assim, o DSM 5 caracteriza a perturbação específica de aprendizagem
com défice da leitura como dificuldade persistente para apreender competências
académicas que surgem no início da idade escolar, como, por exemplo, a leitura
exata e fluente de palavras, bem como a compreensão do seu significado. Estas
falhas podem vir a manifestar-se apenas quando a exigência da competência
académica é de tal modo elevada que excede a capacidade limitada do indivíduo
Para serem consideradas, as mesmas devem interferir fortemente no
desempenho académico, profissional ou em atividades da vida diária em que são
necessárias competências de leitura, sendo que o seu impacto na aprendizagem
não é explicado pela existência de défices sensoriais, intelectuais, perturbação
mental ou neurológica, fatores sociais, ambientais ou fatores escolares (Maia et
al. 2017; Simões et al., 2018). Neste contexto, o CID-10 define esta perturbação
como uma falha significativa nas competências de leitura que não é atribuída
unicamente à idade mental, perturbações de acuidade visual ou baixa
escolaridade, sendo que a compreensão da leitura, o reconhecimento de
palavras, a leitura oral e todas as tarefas que exijam leitura podem estar
globalmente prejudicados. Com efeito, de acordo com o CID-10, a perturbação
específica da leitura inclui dificuldades em soletrar, sendo também frequente que
os indivíduos que apresentam este quadro tenham antecedentes de perturbação
da fala ou da linguagem que podem contribuir para perturbações emocionais e
comportamentais durante a idade escolar e permanecer ao longo do ciclo vital.
No que diz respeito à etiologia, há dois tipos de PAE-DL: (1) adquirida
por lesão cerebral que pode ser detetada num leitor desenvolto que subitamente
perde a competência para decifrar o significado das palavras escritas; e (2) do
desenvolvimento, com diagnóstico mais comum em início da idade escolar e que
persiste ao longo de todo o ciclo vital. Os estudos sobre dislexia do
desenvolvimento têm concentrado os seus esforços mais nas características da
idade escolar, pelo que pouco se sabe acerca da sua evolução bem como das
implicações para a vida social, emocional e profissional dos indivíduos adultos.
As diferenças entre a dislexia adquirida e dislexia do desenvolvimento pautamse por diferenças nas suas causas, sendo que a dislexia adquirida pode aparecer
devido a um acidente que vai afetar uma determinada área cerebral, originando
dificuldades na leitura; já a dislexia do desenvolvimento tem uma causa
específica identificada tendo, portanto, causas desconhecidas (Abreu, 2012).
Este último tipo de dislexia pode ocorrer tanto na aprendizagem da leitura, como
na da escrita e, apesar de as mesmas estarem já consolidadas, podem perderse caso haja lesão cerebral traumática evidenciada em sinais diretos e indiretos,
como lesões físicas e hemorragias (e.g., lesão isquémica) evidenciadas através
de cirurgia ou autópsia e por padrões irregulares do eletroencefalograma,
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reflexos anormais, coordenação olho-mão e lateralidade fracas, respetivamente
(Coelho, 2013; Nogueira & Bezerra, 2017)
No que diz respeito à prevalência, a PAE-DL é de todas as perturbações
a que maior prevalência apresenta (cerca de 80%), pelo que é estatisticamente
mais provável que uma criança sofra desta perturbação do que de um qualquer
problema físico. Nos Estados Unidos da América a estimativa é de uma criança
em cada cinco ser portadora de dificuldades de leitura (Mather & Wendling, 2012;
Shaywitz, Morris, & Shaywitz 2008). O DSM-5 (APA, 2014) refere que “a
prevalência da PAE nos vários domínios académicos de leitura, escrita e
matemática é de 5%-15%, entre crianças em idade escolar nas diferentes línguas
e culturas” (p. 83). Também a este propósito, Shaywit et al.(2008) refere que
houve uma altura em que se pensava que a PAE-DL só afetava indivíduos que
falavam inglês ou alemão, mas verificou-se rapidamente que esta ideia era
incorreta, pois as línguas logográficas (um carater representa uma palavra) como
o mandarim e japonês apresentavam os mesmos riscos, pelo que é possível
afirmar que cada sistema de escrita apresenta as suas dificuldades (Peterson &
Pennington, 2012). Com efeito, trata-se de um problema transversal a diversas
culturas, pelo que pode afirmar-se que “a dislexia não conhece fronteiras, sejam
elas geográficas, étnicas ou intelectuais” (Shaywitz et al., 2008, p. 42) e estas
dificuldades apresentam uma prevalência maior em rapazes, o que estaria
relacionado com características idiossincráticas dos géneros, uma vez que
tendencialmente as raparigas são mais calmas e sossegadas o que, por vezes,
conduz a dificuldades de diagnóstico (Peterson & Pennington, 2012). Estes
dados são corroborados pelo DSM-V (APA, 2014) que apresenta a PAE-DL como
uma perturbação mais comum no sexo masculino numa variação entre 2 para 1
a 3 para 1.
Em Portugal, uma investigação de 2008 da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro, procedeu ao rastreio de 1460 crianças do ensino básico
nos âmbitos da leitura, consciência fonológica e capacidades cognitivas, tendo
verificado que 5,4% das crianças com diagnóstico tinham dificuldades na leitura
e na escrita, bem como apresentavam dificuldades de processamento de
palavras e exibiam défices de memória verbal a curto prazo (Vale, Sucena &
Viana, 2011). De acordo com os autores «5,44% a 8,6% das crianças
portuguesas a frequentar os 2º, 3º e 4.º anos de escolaridade têm dislexia» e
«28% das 1460 crianças avaliadas manifestam dificuldades de leitura» (Vale,
Sucena & Viana, 2011, p. 54), sendo que o número de rapazes com défices em
leitura assume relevância estatística.
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Passando agora para o universo dos adultos, considera-se que as
características da dislexia nas crianças e nos adultos não apresentam diferenças
significativa. No entanto, sendo que um défice fonológico é uma das principais
características da dislexia, nas crianças este afeta sobretudo a precisão da
leitura, enquanto nos adultos afeta a velocidade de leitura e, consequentemente,
a fluência verbal (Shaywitz et al., 2008). Assim, nos adultos a leitura faz-se com
maior lentidão e esforço, o que afeta a fluência verbal. Tal afirmação é
corroborada por estudos com imagens cerebrais que indicam que os adultos não
utilizam um circuito neural de leitura automática, indispensável à leitura fluente,
e dependem mais de circuitos neuronais secundários que permitem uma leitura
precisa, mas mais lenta. Também Tannock (2005) aponta diversas
características próprias de alunos disléxicos do ensino médio e superior: (1)
leitura lenta e com esforço tanto de palavras isoladas como de textos; (2)
dificuldades na pronúncia de polissílabos; (3) falhas significativas na escrita; (4)
releitura; (5) dificuldades em inferir a partir de textos escritos; e (6) evitamento de
atividades de leitura. Os jovens adultos com problemas na precisão da leitura e
na sua fluência verbal desenvolvem mecanismos de compensação para
compreenderem o texto escrito, como por exemplo estratégias analíticas que
ajudam a identificar as palavras.
Apesar de as Perturbações de Aprendizagem terem vindo a ser alvo de
estudos, a maior parte das publicações sobre a PAE-DL referem-se a crianças
em idade escolar. Com efeito, algumas investigações em adultos identificam
dificuldades na escrita, no reconhecimento de palavras, na fluência de leitura, na
descodificação, na nomeação automática, memória fonológica e consciência
fonológica. No entanto, estes adultos que em criança haviam sido diagnosticados
com dislexia obtêm bom desempenho em testes de compreensão (Bruck, 1992;
Pennington et al., 2012).
Apesar disso, um indivíduo com dificuldades na leitura, pese embora a
sua inteligência, vive a sua vida académica em permanente conflito entre o
esforço realizado e os resultados reais que nem sempre refletem nem as suas
capacidades nem tal esforço. Este conflito pode vir a desencadear diversos
problemas, nomeadamente problemas pessoais, emocionais e profissionais,
problemas aos quais pouca atenção tem sido dada (Freitas et al., 2011). Neste
contexto, importa compreender o impacto da PAE-DL na vida do adulto,
nomeadamente no que diz respeito ao autoconceito e à ansiedade (Ridsdale,
2004).
O autoconceito é uma representação e avaliação de si no que toca às
características de índole psicológica e física, bem como de competências e
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qualidades, podendo afetar o comportamento e a capacidade de julgamento
(Dicionário de Psicologia da APA, 2010; Vaz Serra, 1998). Na mesma linha de
raciocínio, Alesi (2012) consideram que autoconceito é o julgamento do nosso
valor pessoal e o componente avaliativo do self, resultante do processo de
comparação entre o self real e o self ideal. Diferentes estudos da área defendem
que, embora os resultados sustentem que a dislexia influencia o autoconceito,
essa influência é mais evidente numa das suas facetas: o autoconceito
académico (Shavelson, Hubner & Stanton 1976; Peixoto, 2004; Saldanha,
Oliveira & Azevedo, 2011).
Uma vez que a PAE-DL tem influência no desempenho académico, o
indivíduo pode encontrar estratégias adaptativas de forma a não se expor
demasiado (Alesi, 2012). Com efeito, de acordo com a revisão da literatura, a
PAE-DL influencia negativamente o autoconceito, bem como o estado emocional
e comportamental do indivíduo e o autoconceito tende a ser mais negativo
quando as crianças são mais velhas, o que pode ficar a dever-se a insucesso
escolar repetido (Simões & Serra, 1987; Ridsdale, 2004; Tabaquim, 2016). Os
participantes com PAE-DL demonstram sentimentos de fracasso pessoal devido
ao insucesso escolar. De igual modo, o autoconceito influencia significativamente
o comportamento, o desempenho e o ajustamento individual, sendo por isso
necessário ter em linha de conta a sua relação com a PAE-DL na disrupção
comportamental e no baixo ajustamento individual (Dale & Taylor, 2001; Simões
& Serra, 1987; Silva). Muitos sujeitos com perturbação da aprendizagem
demonstram frustração face às dificuldades em aprender, atuando de modo
disruptivo com sentimentos negativos de autoconceito (Mercer, 1994, cit. in Silva,
2012). O autoconceito forma-se através da autoimagem, prendendo-se com a
forma como a pessoa se vê, e a autoestima é o valor que a pessoa atribui a si
mesma (Esteves, 2011; 2001).
Do ponto de vista psíquico a ansiedade é caracterizada como uma
sensação vaga sobre a existência de algum tipo de ameaça ao bem-estar
pessoal (Castillo, 2000; Allen, Leonard, & Swedo 1995). Estas reacções, quando
exageradas a estímulos, são mais frequentes em sujeitos predispostos
neurobiologicamente. Pode diferenciar-se ansiedade normal de ansiedade
patológica avaliando se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada e
relacionada com o estímulo atual ou não (Hirshfeld 1999; Rosen, 1998).
Neste contexto, os estudos apontam para uma elevada vulnerabilidade
de indivíduos com PAE-DL a problemas emocionais. Com efeito, estudantes do
ensino superior com PAE-DL apresentam mais perturbações psicológicas e
psicopatológicos, nomeadamente, baixa autoestima, depressão e ansiedade,
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quando comparados com grupos de controlo, sendo que essa ansiedade não se
limita às tarefas académicas, estendendo-se a situações sociais nas quais se
envolvem. Também se verifica que os estudantes universitários com dislexia
tendem a demonstrar maiores níveis de preocupação, negação e reinterpretação
positiva de estratégias de coping (Carrol & Iles, 2006; Ghisi, Bottesi, Re, Cerea e
Mammarella, 2016; Jordan, McGladdery & Dyer, 2014). Assim, é importante
estudar a forma como os indivíduos lidam com a PAE-DL já que a sua prevalência
atinge cerca de 4% da população adulta. Tendo em conta que há poucos estudos
sobre o impacto desta perturbação no adulto, a presente investigação tem como
principal objetivo a compreensão do modo como a dislexia afeta o autoconceito
e os níveis de ansiedade fóbica dos participantes diagnosticados com dislexia.
No seguimento do que tem vindo a ser referido pode concluir-se que a
maior lacuna neste âmbito de estudos é o número reduzido de estudos com
adultos portadores de PAE-DL. Assim, a presente investigação tem como
objetivos: (1) avaliar as relações existentes entre as variáveis autoconceito,
ansiedade fóbica e dislexia em indivíduos adultos; e (2) comparar indivíduos
adultos com e sem PAE-DL no que diz respeito ao autoconceito, ansiedade e
ansiedade fóbica que se operacionalizam nas seguintes hipóteses: (H1) existem
correlações positivas entre os diferentes fatores do autoconceito e a ansiedade
fóbica no grupo de participantes com PAE-DL; (H2) existem correlações positivas
entre o autoconceito e a ansiedade fóbica no grupo de participantes sem PAEDL; (H3) existem diferenças estatisticamente significativas no autoconceito entre
participantes com PAE-DL e sem PAE-DL; e (H4) os participantes com PAE-DL
pontuam mais alto em ansiedade fóbica do que os participantes sem PAE-DL e
as diferenças de pontuação são estatisticamente significativas.
Método
Participantes
Tendo em conta os procedimentos anteriormente adotados procedeuse à caracterização dos participantes que constituem a amostra final para efeitos
da presente investigação. Com efeito, como fica patente na tabela 1, a amostra
final é de N=50 dos quais 25 (50%) são portadores de PAE-DL e 25 (50%) não
portadores. No grupo com PAE-DL, as idades variam entre um mínimo de 22
anos e um máximo de 60, com uma média de idades de 33.04 anos.
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Tabela 1: Distribuição dos participantes em função da idade.
Condição

N

Máximo

Com PAE-DL

25

Mínimo
22

Sem PAE-DL

25

19

M

DP

60

33.04

11.70

53

31.56

10.21

Já no que diz respeito ao grupo sem PAE-DL, as idades oscilam entre
os 19 e os 53 anos com uma média de 31.56 anos. A dispersão dos resultados
é aceitável. Na tabela 2, encontram-se os dados relativos à distribuição dos
participantes em função do género. Como pode verificar-se, 15 participantes são
do género masculino e 35 são do género feminino.
Tabela 2: Distribuição dos participantes em função do género.
Género

N

Feminino
Masculino
Total

35
15
50

Percentagem
70 %
30 %
100%

A distribuição dos participantes em função da profissão pode ser
observada na tabela 3. Com efeito, pode observar-se que 24% dos participantes
são estudantes do ensino superior e 72% referem ter outra profissão. Apenas 4%
dos participantes são estudantes que, se pressupõe, sejam do ensino
secundário.
Tabela 3: Distribuição da amostra em função da profissão.
Profissão

N

Estudante
Estudante do Ensino Superior
Outra
Total

2
12
36
50

Percentagem
4%
24%
72%
100%

Instrumentos
1. BSI – Inventário de Sintomas Psicopatológicos
O inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI) pode ser administrado
a indivíduos com patologia psiquiátrica ou psicológica, bem como a indivíduos
que não tenham qualquer perturbação emocional. O instrumento é composto por
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53 itens apresentados numa escala de tipo Likert (de 0 – Nunca a 4 – Muitíssimas
vezes) e avalia sintomas psicopatológicos em nove dimensões de
sintomatologias e em três de índices globais, sendo estes últimos referentes a
avaliações sumárias de perturbação emocional. Os índices globais são o índice
geral de sintomas (IGS), o total de sintomas positivos (TSP) e o índice de
sintomas positivos (ISP). Este inventário permite distinguir indivíduos que
apresentam perturbação mental daqueles que não as apresentam, embora sua
utilização exclusiva não seja aconselhável para emitir um diagnóstico. As suas
vantagens referem-se sobretudo à internacionalização do instrumento, pois
apresenta robustez psicométrica em vários países e culturas (ex. Al Krenawi,
Graham, & Slonim-Nevo, 2002; Francis, Rajan, & Turner, 1990; Neville, 2000;
Ruiperez, 2001), assim como a sua aplicabilidade em diferentes áreas da saúde
como a oncologia, comportamentos aditivos, VIH/SIDA e perturbações
psiquiátricas, entre outras (Blume, Schmaling, & Marlat, 2001; Robinson, Brower,
& Gomber, 2001; Kennedy, Skurnick, Foley, & Louria, 1995; Bowen, & D’Arcy,
2003; Davis, McVey, Heinmaa, Rockert, & Kennedy, 1999; Erickson, Wolfe, King,
King, & SharKansky, 2001). Estes estudos demonstraram a sensibilidade do
instrumento à deteção de mal-estar psíquico, o que demonstra a sua validade.
Como limitações são apontadas as más interpretações dos resultados, pelo que
este instrumento deve ser utilizado como indicador de sintomas e não como
definidor de diagnóstico.
A versão portuguesa intitula-se “Inventário de Sintomas
Psicopatológicos” e foi adaptada por Canavarro (1999) com recurso a uma
amostra de N=551 indivíduos (clínicos e não clínicos), tendo obtido valores de
alfa de Cronbach que oscilaram entre 0.71 e 0.85, o que configura uma boa
consistência interna (Canavarro, 1999; Patrão, 2007). As nove dimensões
primárias são as seguintes: (1) Somatização, que reflete o mal-estar resultante
da perceção do funcionamento somático, onde as queixas se localizam no
sistema cardiovascular, respiratório e gastrointestinal (inclui sete itens: 2, 7, 23,
29, 30, 33 e 37); (2) Obsessões-Compulsões que focam-se essencialmente nas
cognições, impulsos e comportamentos persistentes a que o indivíduo não
consegue resistir (inclui sete itens: 5, 15, 26, 27, 32 e 36); (3) a dimensão
Sensibilidade Interpessoal diz respeito a sentimentos de inadequação pessoal e
inferioridade, sobretudo em comparação com outras pessoas; (4) a dimensão
Depressão revela sintomas de afeto e de humor disfórico, falta de motivação e
de energia vital, assim como sinais de baixo interesse na vida (inclui sete itens:
9, 16, 17, 18, 35 e 50); (5) Na Ansiedade destacam-se sinais como o nervosismo,
tensão e ataques de pânico, da mesma forma que os sentimentos de terror, de
apreensão e de medo também estão presentes (inclui seis itens: 1, 12, 19, 38,
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45 e 49); (6) Hostilidade remete para pensamentos, emoções e comportamentos
característicos do estado afetivo negativo da cólera, refletindo qualidades como
irritabilidade, ressentimento, agressão e raiva (inclui cinco itens: 6, 13, 40, 41 e
46); (7) Ansiedade Fóbica define-se como a resposta de medo persistente,
irracional e desproporcionada, que leva a comportamentos de evitamento,
podendo ser comparada à definição de “agorafobia” (inclui cinco itens: 8, 28, 31,
43 e 47); (8) Ideação Paranóide refere-se ao funcionamento cognitivo perturbado,
representado por comportamentos paranóides característicos da hostilidade,
suspeição, grandiosidade, desconfiança, desilusão e medo de perder a
autonomia (inclui cinco itens: 4, 10, 24, 48 e 51); e (9) Psicoticismo pautado pelo
isolamento e no estilo de vida esquizóide, incluídos como indicadores de
sintomatologia esquizofrénica (alucinações e delírios) (inclui cinco itens: 3, 14,
34, 44 e 53) (Canavarro, 1999, 2007; Carneiro, 2010). Na tabela 4 é possível
consultar os valores de consistência interna relativamente às nove dimensões:
Tabela 4: Cálculo do índice alpha de Cronbach para a fiabilidade das dimensões
do BSI.
Dimensões

Alpha

Somatização

.797

Obsessões-Compulsões
Sensibilidade Interpessoal

.773
.760

Depressão

.728

Ansiedade

.766

Hostilidade

.759

Ansiedade Fóbica
Ideação Paranoide
Psicoticismo

.624
.718
.621

No que diz respeito à análise de confiabilidade da dimensão utilizada neste
estudo, pode verificar-se na tabela 5 um índice alfa de Cronbach α=.82, a que
corresponde uma excelente consistência interna (>.70).
Tabela 5: Cálculo do índice alpha de Cronbach para a fiabilidade da dimensão
Ansiedade Fóbica
Variável

Alpha

Ansiedade Fóbica

.823

52

Impacto da Perturbação da Aprendizagem Específica com Défice de Leitura (PAE-DL)
nos Níveis de Ansiedade Fóbica e Autoconceito

2. Inventário Clínico de Autoconceito (ICAC)
O Inventário Clínico de Autoconceito (Vaz-Serra, 1986) é um
instrumento que está validado para a população portuguesa e exige um grau
mínimo de escolaridade para ser respondido. Tem como objetivo medir a maneira
de ser habitual do indivíduo e não o estado em que transitoriamente de encontra.
Este inventário é de autorresposta, sendo que o sujeito deve responder de acordo
com a “sua maneira de ser habitual e não o seu estado de espírito de momento”.
Tendo sido desenvolvido por Adriano Vaz Serra, o instrumento tinha 75 questões
que, ao longo do processo de validação, foram reduzidas a 20, podendo a nota
global variar entre 20 e 100 pontos. Os itens da escala são de tipo Likert de 1 a
5 pontos: 1- “Não concordo”; 2-“Concordo pouco”; 3-“Concordo
moderadamente”; 4 -“Concordo muito; e “Concordo muitíssimo” respetivamente
(Vaz-Serra, 1986).
O resultado da prova permite a obtenção de uma nota global (somandose os valores dos 20 itens, sendo que 3 deles são cotados de forma inversa) e
de vários fatores que fornecem informação acerca do sujeito. No que diz respeito
aos fatores: (1) Fator 1-Aceitação/Rejeição Social (itens 1, 4, 9, 16, 17); (2) Fator
2 - Autoeficácia (itens 3, 5, 8, 11, 18, 20); (3) Fator 3 - Maturidade Psicológica
(itens 2, 6, 7, 13); (4); e Fator 4 - (itens 10, 15, 19). O estudo de validação foi
realizado com a participação de 920 sujeitos, apresentando uma consistência
interna avaliada através do Coeficiente de Sperman-Brow de .791 e um
coeficiente teste-reteste de .838 (Vaz-Serra, 1986). Trata-se de uma escala é de
aplicação rápida e relaciona-se também com a autoestima, o que pode dar
acesso a pistas úteis para a intervenção psicoterapêutica, pois permite
compreender a forma como o sujeito se avalia e detetar as suas vulnerabilidades.
Como acontece com qualquer instrumento de avaliação psicológica o ICAC só é
útil quando utilizado em conjunto com outros instrumentos de avaliação.
No que diz respeito à amostra da qual foram selecionados os
participantes deste estudo, foi utilizado o índice alpha de Cronbach para
averiguar a consistência interna. Na tabela 6 apresentam-se os resultados para
a escala global e de cada um dos fatores. No global o instrumento apresenta uma
muito boa consistência interna (α=.857), o que permite confiar nos resultados
obtidos. Nos fatores destaca-se a boa consistência interna da aceitação/rejeição
(fator 1) e a autoeficácia (fator 2) com α=.738 e α=.705, respetivamente. Já no
que diz respeito aos fatores 3 e 4, a consistência interna pode considerar-se
apenas razoável, já que a Maturidade psicológica apresenta um α=.583 e a
Impulsividade/atividade apresenta um α=558, ambos muito próximo do limite
inferior admissível (α=.60).
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Tabela 6: Cálculo do índice alpha de Cronbach do ICAC.
Dimensões

Alpha

Autoconceito total

.857

Aceitação/Rejeição

.738

Autoeficácia

.705

Maturidade Psicológica

.583

Impulsividade/Atividade

.558

3. Questionário sociodemográfico
O questionário sociodemográfico é composto por um conjunto de questões sobre
a nacionalidade, naturalidade, distrito, agregado familiar, estado civil,
habilitações literárias, género, profissão, rendimentos e doenças previamente
diagnosticadas, nomeadamente sobre Dislexia, atualmente denominada de PAEDL, Ansiedade, Depressão e Défice de Atenção.
Procedimentos
O estudo que ora se apresenta foi elaborado a partir de uma base de
dados recolhidos através de um link divulgado online no ano letivo 2016/2017 e
que era composto por um documento que solicitava o preenchimento de um
questionário sociodemográfico e a resposta a diversos instrumentos
psicológicos. O estudo foi amplamente explicado, pedido o consentimento
informado e assegurada a confidencialidade. Antes de proceder à divulgação, o
grupo de investigação solicitou à Ordem dos Psicólogos Portugueses parecer
sobre a legitimidade da circulação de instrumentos online, tendo a resposta sido
positiva. Para além da divulgação online, foram também contactadas
Associações portuguesas de dislexia nos distritos de Lisboa, Porto e Guarda, no
sentido de as mesmas divulgarem o questionário pelos seus associados. Para
constituição da amostra comparativa entre sujeitos com PAE-DL e sem PAE-DL
foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: ter idade compreendida entre
os 18 e os 65 anos, ter nacionalidade portuguesa e residir em Portugal.
Assim, foram recolhidos dados de 387 participantes, dois quais 29 com
PAE-DL e 356 sem PAE-DL de acordo com os critérios de inclusão anteriormente
referidos, deste conjunto foram excluídos 56 participantes. Foram ainda
eliminados 11 participantes que não apresentavam respostas suficientemente
discriminativas ou seja, cuja tendência de resposta era muito homogénea devido
ao facto de utilizarem praticamente o mesmo valor da escala de Likert para todas
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as questões (ex.: discordo fortemente …). Uma vez que a amostra — N=331
participantes (25 com PAE-DL e 301 sem PAE-DL) — apresenta um grande
desequilíbrio em número de participantes com e sem PAE-DL e no sentido de
obter dois grupos comparativos mais homogéneos, foram aleatoriamente
selecionados 25 participantes sem PAE-DL para efeitos de grupo de controlo.
Resultados
1.Testes de normalidade
Antes de proceder à análise dos resultados, convém averiguar se a sua
distribuição viola os pressupostos da normalidade, pois é a partir desse resultado
que se decide se o teste de hipóteses será efetuado com recurso a testes
paramétricos ou não paramétricos. Neste sentido, procedeu-se ao cálculo do
teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) que compara a distribuição dos resultados da
amostra com uma distribuição normal. Se as diferenças não forem significativas
(p>.05) pode considerar-se que a distribuição dos dados amostrais não é
diferente de uma distribuição normal, podendo nesse caso avançar para análises
com recurso a testes paramétricos. Apesar disso, há autores que referem que os
testes paramétricos são robustos para valores de assimetria e curtose
(achatamento) quando estes se situam entre -3 e 3 e -7 e 7, respetivamente
(Kline, 1998; Schumacker & Lomax, 2010; Maroco, 2010).
Tabela 7: Teste Kolmogorov-Smirnov para a normalidade das variáveis
dependentes.
Estatística
AC
AR
AEF
MP
IA
AF

.112
.170
.110
.183
.137
.217

gl

Sig

50
50
50
50
50
50

.162
.001
.185
.000
.021
000

Como pode verificar-se na tabela 7, os resultados obtidos nas variáveis
dependentes Autoeficácia (AEF), D (50)=.110, p≥.05 e Autoconceito global (AC),
D(50)=.112, p≥.05 seguem uma distribuição normal. Já no que diz respeito às
variáveis
Aceitação/rejeição
social
(AR),
D(50)=.170,p<.05,
Impulsividade/Atividade (IA), D(50)=.137, p<.05, Maturidade psicológica (MP),
D(50)=.183, p<.05 e Ansiedade fóbica (AF), D (50)=.217, p<.05, não seguem uma
distribuição normal.
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Tabela 8: Estatística Descritiva para as variáveis dependentes.
AAC
AAR
AAE
F
MM
P
AAF
AIA

N
50
50
50

Mínimo
10.00
13.00

Máximo
98.00
25.00
30.00

Media
76.88
18.82
22.62

Assimetria
-.461
-.610
-.245

Curtose
.647
1.528
-.338

50

7.00

20.00

15.24

-.972

1.514

50

5.00

15.00

12.02

-.673

.600

50

1.00

12.00

2.28

1.609

2.075

49.00

Apesar de os valores do teste ks apresentarem uma significância de
p<.05, se tivermos em conta os valores da assimetria e de achatamento
(curtose), justifica-se o recurso a testes paramétricos, pois estes são
suficientemente robustos quando os valores de assimetria oscilam entre -3 e 3 e
os de achatamento oscilam entre -7 e 7. Como pode observar-se na tabela 8 os
valores para estas medidas (baseadas na posição relativa das medidas de
tendência central) caem no intervalo teórico definido, pelo que o teste de
hipóteses pode ser efetuado com recurso a estatísticas paramétricas.
2. Teste de hipóteses
De seguida passa-se ao teste das hipóteses previamente enunciadas.
A hipótese H1, que postula a existência de correlações positivas e
estatisticamente significativas entre o autoconceito e a ansiedade fóbica no grupo
de participantes com PAE-DL, foi testada com o coeficiente de correlação de
Pearson. Como pode observar-se na tabela 9, as correlações entre o
autoconceito (e suas dimensões) e a ansiedade fóbica são negativas e
estatisticamente significativas à exceção da correlação entre Ansiedade fóbica e
Impulsividade/Atividade, que não tem qualquer expressão. Os resultados no
grupo com PAE-DL apresentam-se da seguinte forma: (1) Ansiedade fóbica (AF)
e Autoconceito global (AC), r=.-488, p<.001; (2) Ansiedade fóbica (AF) e
Aceitação/Rejeição (AR), r=.-565, p<.001; (3) Ansiedade fóbica (AF) e
Autoeficácia (AEF), r=.-402, p<.001; (4) Ansiedade fóbica (AF) e Maturidade
psicológica (MP), r=.-458, p<.001; e (5) Ansiedade fóbica (AF) e
Impulsividade/Atividade (IA), r=.-187, p>.05 (ns).
Tabela 9: Correlações entre autoconceito total, fatores do autoconceito e
ansiedade fóbica no grupo com PAE-DL.
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AAF

AF
1

AC
-.488**

AR
-.565**

EF
-.402**

P
-.458**

IA
-.187

AAC

-.488**

1

.860**

,943**

,827**

,701**

**

**

AAR
AEF
MP

-.565**
-.402**
-.458**

.860
.943**
.827**

1
.721**
.725**

.721**
1
.710**

,725
.710**
1

.495**
.651**
.336**

IIA

-.187

.701**

.495**

,651**

.336**

1

** p<.001
A hipótese H2 postula a existência de correlações positivas e
estatisticamente significativas entre o autoconceito (e suas dimensões) e a
ansiedade fóbica no grupo de participantes sem PAE-DL, tendo sido testada com
o coeficiente de correlação de Pearson. Como pode observar-se na tabela 10, as
correlações entre o autoconceito (e suas dimensões) e a ansiedade fóbica
apresentam valores negativos. Com efeito, as correlações negativas
apresentam-se da seguinte forma: (1) Ansiedade fóbica (AF) e Autoconceito
global (AC), r=.-129, p>.05 (ns); (2) Ansiedade fóbica (AF) e Aceitação/Rejeição
(AR), r=.-249, p>.05 (ns); (3) Ansiedade fóbica (AF) e Maturidade psicológica
(MP), r=.-195, p>.05 (ns); e (4) Ansiedade fóbica (AF) e Impulsividade/Atividade
(IA), r=.-247, p>.05 (ns). Como correlação positiva temos a correlação entre
Ansiedade fóbica (AF) e Autoeficácia (AEF), r=.048, p>.05 (ns).
Tabela 10: Correlações entre autoconceito total, fatores do autoconceito e
ansiedade fóbica no grupo sem PAE-DL.
AF

AC

AR

-.129

-.249
.879**
1

AF

1

AC

-.129

AR

-.249

.879**

AEF

.048

.892**

.721**

.857

**

**

.802

**

MP
IA

-.195
-.247

1

.689

**

.668

AEF

MP

IA

.048

-.195

-.247

.892**

.857**

.802**

.721**

.689 **

.668**

1

.653**

.565**

1

.693**

.653**
**

.565

.693**

1

Um dos objetivos desta investigação prende-se com a preocupação, plasmada
na Hipótese 3, de averiguar se existem diferenças significativas entre
participantes com e sem PAE-DL no que diz respeito ao autoconceito e seus
fatores. Na tabela 11 encontram-se os dados da estatística descritiva. Uma vez
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que o teste de Levene para a homogeneidade das variâncias (tabela 12)
apresenta dados estatisticamente não significativos (p>.05), considera-se que
existe igualdade de variância entre os dois grupos, podendo então avançar com
o teste paramétrico. Para averiguar se estas diferenças são estatisticamente
significativas, procedeu-se ao teste de hipóteses recorrendo ao teste de médias
ANOVA (oneway).
Tabela 11: Estatística descritiva dos valores de autoconceito para os grupos
PAE-DL e sem PAE-DL.
PAE-DL
AC

Sim

N
25
25

74.16

10.96

510

79.60
76.88

10.04
10.75

25
25
510
25
25
510
25
25
510
25
25
10

18.16
19.48
18.82
21.60
23.64
22.62
14.92
15.56
15.24
11.36
12.76
12.02

2.85
2.90
293
4.27
3.25
3.90
2.58
2.63
2.60
2.46
1.93
2.29

Não

AR

AEF

MP

IA

Total
Sim
Não
Total
Sim
Não
Total
Sim
Não
Total
Sim
Não
Total

Média

dp

Tabela 12: Teste de homogeneidade de variâncias do autoconceito e dos seus
fatores.
AC
AR
AEF
MP
IA
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T. Levene
.005
.126
1.418
.257
1.524

gl1
1
1
1
1
1

gl2
48
48
48
48
48

Sig.
.943
.724
.240
.614
.223
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Apresentam-se, a seguir, os resultados para as variáveis dependentes
em jogo:
Autoconceito total (AC) - Em termos médios os participantes com PAE-DL
apresentaram valores mais baixos (M= 74.16, dp=10.96) do que os participantes
sem PAE-DL (M= 79.60, dp=10.04). Assim, de acordo com os resultados obtidos
na Anova, não há diferenças estatisticamente significativas para o autoconceito
total entre disléxicos e não disléxicos F(1,48)=3.357, p>.05.
Aceitação/Rejeição (AR) - Em termos médios os participantes com PAE-DL
apresentaram valores mais baixos (M= 74.16, dp=10.96) do que os participantes
sem PAE-DL (M= 79.60, dp=10.04). Assim, de acordo com os resultados obtidos
na Anova, não há diferenças estatisticamente significativas na dimensão AR
entre disléxicos e não disléxicos F(1,48)=2.629, p>.05.
Autoeficácia (AEF) - Em termos médios os participantes com PAE-DL
apresentaram valores mais baixos (M= 21.60, dp=4.27) do que os participantes
sem PAE-DL (M= 23.64, dp=3.25). Assim, de acordo com os resultados obtidos
na Anova, não há diferenças estatisticamente significativas na dimensão AEF
entre disléxicos e não disléxicos F(1,48)=3.610, p>.05.
Maturidade psicológica (MP) - Em termos médios os participantes com PAEDL apresentaram valores mais baixos (M= 14.92, dp=2.58) do que os
participantes sem PAE-DL (M= 15.56, dp=2.63). Assim, de acordo com os
resultados obtidos na Anova, não há diferenças estatisticamente significativas na
dimensão MP entre disléxicos e não disléxicos F(1,48)= .754, p>.05.
Impulsividade/Atividade (IA) - Em termos médios os participantes com PAE-DL
apresentaram valores mais baixos (M= 11.36, dp=2.46) do que os participantes
sem PAE-DL (M= 12.76, dp=1.93). Assim, de acordo com os resultados obtidos
na Anova, verificam-se diferenças estatisticamente significativas na dimensão IA
entre disléxicos e não disléxicos F(1,48)= 4.44, p <.05.
De acordo com a hipótese 4, os participantes com PAE-DL pontuam
mais alto em ansiedade fóbica do que os participantes sem PAE-DL e as
diferenças de pontuação são estatisticamente significativas. Na tabela 13
apresentam-se os dados da estatística descritiva que sugerem haver diferenças
entre os participantes com e sem PAE-DL.
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Tabela 13: Estatísticas descritivas para Ansiedade fóbica

AAF
A

PAE-DL

N

Média

dp

Sim
Não

25
25

3.48
2.16

3.27
1.97

Total

50

2.18

2.80

Antes de testar se estas diferenças são significativas procedeu-se ao
teste da homogeneidade de variâncias, cujos resultados estão patentes na tabela
14. Uma vez que o teste de Levene para a homogeneidade das variâncias
apresenta dados estatisticamente não significativos (p>.05), considera-se que
existe igualdade de variância entre os dois grupos, podendo então avançar com
o teste paramétrico.
Tabela 14: Teste de homogeneidade de variâncias para a Ansiedade fóbica.

AF

Teste Levene

gl1

gl2

Sig.

1.617

1

48

.263

Assim, para averiguar se estas diferenças são estatisticamente
significativas, procedeu-se ao teste de hipóteses recorrendo ao teste de médias
ANOVA oneway, verificando-se que os participantes com PAE-DL apresentaram
valores mais elevados de Ansiedade fóbica (M= 3.48, dp=3.27) do que os
participantes sem PAE-DL (M= 2.16, dp=1.97). Assim, as diferenças nos
resultados entre disléxicos e não disléxicos são estatisticamente significativas
para F(1,48)=. 7.58,p <.05.
Discussão dos resultados
O presente estudo foi desenvolvido tendo por finalidade avaliar um
conjunto de objetivos que se revelaram importantes para a compreensão da
Perturbação de Aprendizagem com Défice de Leitura (PAE-DL). Partindo da
constatação de que os estudos em população adulta são escassos, delinearamse os seguintes objetivos: (1) avaliar as relações entre o autoconceito e seus
fatores e a ansiedade fóbica; (2) avaliar as relações entre o autoconceito e seus
fatores e a PAE-DL em participantes adultos; (3) avaliar as relações entre a
ansiedade fóbica e a PAE-DL em participantes adultos; (4) comparar
participantes adultos com e sem PAE-DL relativamente ao impacto desta
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perturbação, por um lado no autoconceito e seus fatores e, por outro, na
ansiedade fóbica. Com estes objetivos em mente delinearam-se quatro
hipóteses que a seguir se discutem.
De acordo com a hipótese 1, existiriam correlações positivas e
estatisticamente significativas entre o autoconceito e a ansiedade fóbica no grupo
de participantes com PAE-DL. Depois de testada a hipótese, verificou-se que as
correlações entre o autoconceito e ansiedade fóbica são praticamente todas
negativas, contrariando, portanto o que havia sido postulado. A única correlação
positiva, mas não significativa, é a correlação entre a ansiedade fóbica e o fator
Impulsividade/Atividade que integra o autoconceito. Em virtude da falta de
estudos que correlacionem ansiedade fóbica e autoconceito em sujeitos adultos
com PAE-DL a discussão dos resultados fica um pouco limitada, sendo que os
resultados aqui apresentados não corroboram estudos que afirmam que a PAEDL se associa negativamente o autoconceito, bem como o estado emocional e
comportamental do indivíduo (Simões & Serra, 1987; Tabaquim, Dauruiz &
Niquerito, 2016).
De seguida foi testada a hipótese 2 quanto à existência de correlações
positivas e estatisticamente significativas para as mesmas variáveis, mas desta
vez relativamente aos participantes sem PAE-DL. Como correlação positiva, mas
não significativa, aparece a correlação entre o fator Autoeficácia, integrante do
autoconceito, e a ansiedade fóbica. As restantes correlações são negativas e não
significativas. Estes resultados fazem sentido, pois se os participantes não
apresentam as dificuldades de aprendizagem inerentes à dislexia, então é de
supor que desenvolvem um autoconceito positivo, logo negativamente
correlacionado com a ansiedade fóbica. De facto, os resultados vão ao encontro
do referido por Ingesson (2007) que sustenta que sujeitos com PAE-DL associam
o facto de se ser bom leitor com ser feliz. Apesar de tal conclusão ser retirada a
partir de resultados de estudos com crianças, pode supor-se que esse grau de
felicidade possa manter-se ao longo do desenvolvimento.
Uma das preocupações deste estudo era averiguar se existem
diferenças significativas entre participantes com e sem PAE-DL no que diz
respeito ao autoconceito e seus fatores (hipótese 3). Os resultados indicam que
os participantes com PAE-DL têm valores mais baixos de autoconceito total,
aceitação/rejeição, autoeficácia e maturidade psicológica mas nenhum destes
resultados é estatisticamente significativo. Contudo, os participantes com PAEDL apresentam valores mais baixos no fator Impulsividade/Atividade e as
diferenças são estatisticamente significativas. Os resultados do autoconceito
global e os fatores atrás referidos podem ser suportados pelos estudos de Alesi,
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Rappo e Pepi (2012) que sustentam que os sujeitos podem encontrar estratégias
adaptativas para não se exporem em demasia, preservando assim o conceito
que têm de si. Por outro lado, um nível de impulsividade/atividade mais baixo
nestes sujeitos pode ser também o resultado de uma autorregulação
desenvolvida ao longo dos anos de aprendizagem e de autorregulação.
A análise dos resultados nas pontuações de ansiedade fóbica vão de
encontro ao postulado na hipótese 4. De facto verificou-se que os participantes
com PAE-DL apresentaram valores mais elevados nesta variável, sendo essas
diferenças estatisticamente significativa. Tais resultados corroboram estudos
anteriormente realizados, nomeadamente o de Ghisi, Bottesi, Re, Cerea e
Mammarella (2016). Este estudo foi realizado com grupo experimental (PAE-DL)
e grupo controlo numa amostra de estudantes do ensino superior e as suas
conclusões apontam para um aumento da sintomatologia ansiosa no grupo
experimental.
Conclusão
Partindo dos resultados do presente estudo, pode afirmar-se que,
apesar das dificuldades habitualmente sentidas pelos sujeitos com PAE-DL, os
percursos de vida podem ter sido protetores no sentido em que, como se
verificou, de alguma forma os participantes apresentaram resultados mais
favoráveis do que o que seria de esperar. Com efeito, sobretudo os resultados
obtidos no fator de Impulsividade/Atividade, pertencente ao autoconceito,
parecem indicar que no seu percurso foram encontrando estratégias que lhes
permitiram contornar alguma impulsividade. Neste âmbito, ter-se-á que
considerar a atenção que as políticas educativas inclusivas atribuem a estes
indivíduos ao longo de todo o seu percurso escolar.
No que diz respeito aos resultados em termos da ansiedade fóbica que,
neste estudo, diferencia claramente indivíduos com PAE-DL daqueles que não
apresentam PAE-DL, verificam-se valores mais elevados desta patologia nos
participantes com dislexia. De facto, pode facilmente compreender-se que,
perante as dificuldades continuadas, os indivíduos, apesar de encontrarem
estratégias para lidar com as mesmas, apresentem alguns sinais de
psicopatologia, fruto do grande desgaste emocional a que vão sendo sujeitos no
seu percurso de vida.
Para finalizar, acrescente-se que os resultados aqui encontrados,
nomeadamente no que se refere ao autoconceito, podem efetivamente ser, em
parte, fruto do apoio educativo de que os portugueses têm vindo a ser alvo, o
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que, só por si justificaria uma certa continuidade na sua implementação. Esperase, no entanto, que as questões mais clínicas, relacionadas com a ansiedade,
venham a ser objeto de atenção também ao nível escolar, uma vez que pode ser
esta a responsável por grande parte do insucesso educativo destes indivíduos.
Evidentemente, no âmbito do que se considera ser um obstáculo ao bem-estar
psicológico, o estudo da ansiedade a este nível, revela-se de grande interesse
para o contexto da Psicologia Clínica e da Saúde.
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Resumo
A Esclerose Múltipla (E.M.) é descrita como uma doença neurológica, crónica,
inflamatória e autoimune do sistema nervoso central (S.N.C.). Os portadores
desta doença apresentam, em alguns casos, sintomatologia psiquiátrica, tal
como, a depressão, a ansiedade, entre outros. A nossa amostra é composta por
25 pacientes de E.M. associados do NBI – SPEM, aos quais foi passado o
IACLIDE (inventário de avaliação clínica da depressão). Os resultados obtidos
revelam que 72% dos participantes são do género feminino e 28% do género
masculino. Ao analisar os dados deparamos – nos que 44% dos participantes
revelam sintomatologia depressiva, em que 24% toma antidepressivos.
Relativamente à situação profissional, 68% dos participantes estão no activo e
os restantes encontram – se reformados. Concluímos que os portadores de E.M.,
associados ao NBI – SPEM apresentam sintomatologia depressiva a ter em
conta, particularmente, os participantes reformados, que não estão a tomar
antidepressivos.
Palavras-chave: Depressão, Esclerose Múltipla
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Abstract
The Multiple Sclerosis (E.M.) is described as neurological, chronic, inflammatory
and auto – immune disease of the central nervous system. The carriers of this
illness present, in some cases, psychiatric symptoms, as depression, anxiety,
among others. Our sample is composed for 25 patients of E.M. associates of NBI
- SPEM, which where assessed with the IACLIDE (inventory of clinical evaluation
of the depression). The results unveil that 72% of the participants are woman and
28% are man. The data analysis shows that 44% of the participants disclose
depressive symptomatology, where 24% are under anti-depressives. Relatively
to the professional situation, 68% of the participants are working and the others
are retired. We conclude that the E.M carriers associated to the NBI - SPEM
present depressive symptomatology, particularly, the retired participants, who are
not under anti – depressive medication.
Key-Words: Depression, Multiple Sclerosis

Introdução
A Esclerose Múltipla (E.M.) é descrita como uma doença neurológica,
crónica, inflamatória e autoimune do sistema nervoso central (S.N.C.), que
provoca uma perda axonal (Sá, in Ferro & Pimentel 2006) e a destruição da
mielina – fundamental na transmissão do impulso nervoso (desmielinização)
(Adams & Victor, 1989, in Oliveira & Souza, 1998).
Esta enfermidade degenerativa é caracterizada por episódios de
disfunção neurológica com remissão variável (Kurtze, Beebe, Dagler, et al., 1972,
in Moreira, Felipe, Mendes & Tilbery, 2000). A E.M. é uma doença onde se
verifica uma aleatória disseminação de lesões na substância branca, tal como,
uma semiologia dos surtos e das sequelas variadíssima e riquíssima, quanto à
sua caracterização (Sá, in Ferro & Pimentel 2006).
De acordo com Sá (in Ferro & Pimentel 2006) é importante salientar que
esta enfermidade embarca três fenómenos biológicos diferentes: inflamação,
desmielinização (explicam os surtos progressivos da doença e os efeitos
residuais adjacentes) e perda axonal (é responsável pela evolução crónica, a
irreversibilidade e a incapacidade definitiva).
Esta doença é também conhecida como esclerose em placas,
Esclerosis diseminada, Esclerosis insular ou Poliesclerosis, os primeiros a
realizar descrições sobre esta enfermidade foram Jean Cruveilhier em 1835 em
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França e Robert Carswell em 1838 em Inglaterra, todavia a caracterização mais
completa e pormenorizada foi feita por Jean Martin Charcot em 1868 (Guzmán,
2004).
Relativamente ao aparecimento desta doença, a hipótese mais aceite é
que seja uma conjunção de uma determinada predisposição genética e factores
ambientais desconhecidos que ao se apresentarem num mesmo indivíduo e
provocam uma acção auto lesiva dirigida principalmente contra a substância
branca, com perda de oligodendrócitos e consequentemente mielina, todavia
acoplada uma disfunção ao nível do sistema imunológico (Moreira, Felipe,
Mendes & Tilbery, 2000).
Os doentes que padecem desta enfermidade não apresentam todos as
mesmas características, relacionando – se assim com um subtipo particular. O
quadro seguinte demonstra os vários subtipos de esclerose múltipla conhecidos
e as suas características, respectivamente:
Quadro 1: Subtipos de Esclerose Múltipla, Fonte: adaptado de acordo com Bone
et al. in Maia 2006
E.M. Remitente – Recidivante

Surtos de alterações neurológicas agudas, podendo
ter uma recuperação total ou parcial (variando entre
3-6 meses); devido à recuperação incompleta dos
ataques, existe um aumento do grau de invalidade; a
frequência e a severidade dos ataques variam intra e
inter indivíduos; este subtipo afecta cerca de 80%.

E.M. Primária – Progressiva

Caracteriza – se por apresentar na generalidade
espasticidade progressiva, com debilidade nas
pernas e transtorno do intestino; tende a baixar a
cabeça, pescoço e parte superior do corpo; o grau de
proporção é variável.

E.M. Progressiva – Recidivante

Este subtipo é menos comum, caracterizando – se
pela progressão do ataque com recaídas
consecutivas.
Esta é a forma mais prevalecente da E.M.,
caracterizando – se por invalidez progressiva, com
ou sem recaídas sobrepostas

E.M. Secundaria progressiva

Ao estudar a epidemiologia desta doença é possível verificar uma
grande variabilidade quanto à sua prevalência. De acordo com Sá (in Ferro &
Pimentel 2006) e reportando – se aos estudos do epidemiologista John Kurtze,
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em 1975, a prevalência aumentava nos hemisférios norte e sul com a latitude. O
mesmo autor refere ainda que a prevalência em Portugal desta enfermidade é de
cerca de 50/100000, valores semelhantes aos encontrados em Espanha, Itália e
sul de França.
A prevalência é duas vezes maior nas mulheres do que nos homens,
sendo geralmente diagnosticada entre os 20 e os 40 anos (Mohr & Cox, 2001).
As primeiras manifestações antes dos 15 e depois dos 60 são excepcionais (Sá,
in Ferro & Pimentel 2006).
Em relação à distribuição étnica, a esclerose múltipla, é mais comum
em indivíduos de raça branca, sendo, mais rara em indivíduos orientais, índios e
negros (Hartung, Michels, Reiners, Seeldrayers, Archelos & Toyka, 1993 in
Oliveira & Souza, 1998). É de notar que indivíduos pertencentes a classes sócios
– económicas mais favorecidas são frequentemente mais atingidos (Sá, in Ferro
& Pimentel 2006).
As lesões na substância branca podem provocar não só sintomas
motores e sensitivos, como também alterações cognitivas (Minagar, Toledo,
Alexander & Kelley, 2004 in Arnett & Forn, 2007), afectando deste modo o estado
emocional, social, laboral, a actividade sexual e as actividades rotineiras,
deteriorando deste modo a qualidade de vida dos doentes, tal como de todos
aqueles com que se relacionam (Rao, Leo, Ellington, Nanertz, Bernardin &
Unvergagt, 1991 in Arnett & Forn, 2007).
É variadíssima e multifacetada a panóplia de sinais e sintomas
apresentados por os pacientes que padecem desta enfermidade, denotando – se
entre eles os mais comuns:
Quadro 2: Principais Sinais e sintomas que caracterizam a Esclerose Múltipla
Nervos ópticos
(Sá, in Ferro & Pimentel 2006)

Medula espinhal
(Sá, in Ferro & Pimentel 2006)
Tronco cerebral
(Sá, in Ferro & Pimentel 2006)
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Manifesta – se põe turvação unilateral da visão,
acompanhada de dor ou desconforto à mobilização
do globo ocular. Em 35% dos casos a nevrite óptica é
o surto inaugural e 60% dos doentes experimentarão
um episódio ao longo da sua evolução.
- Diminuição da acuidade visual, escotoma, alteração
da percepção cromática
Parésias, disfunção dos esfíncteres, disfunção
sexual, espasticidade
Disfagia, disartria, diplopia
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Cerebelo
(Sá, in Ferro & Pimentel 2006)
Alterações cognitivas
(Arnett & Forn, 2007)

Disartria,
desequilíbrio,
descoordenação
dos
movimentos
Lentificação na velocidade do processamento da
informação, a memória, défices nas funções
executivas

Antes de instaurar um qualquer tratamento é importante e aconselhável
uma explicação ao paciente acerca da fisiopatologia dos sintomas e dos
possíveis efeitos secundários, sem esquecer que o tratamento só terá o efeito
desejado se existir uma participação multidisciplinar, integrando não só o doente
e o médico como também enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta da fala e
psicólogo (Ayuso-Peralta & Andrés, 2002).
Segundo Sá (in Ferro & Pimentel, 2006) o tratamento da E.M. poderá
ser dividido em três secções:
Quadro 3: Terapêutica da Esclerose Múltipla, Fonte: Adaptação de Sá (in Ferro
& Pimentel, 2006)
Terapêutica
surtos

Terapêutica
modificadora
historia natural
doença

Terapêutica
sintomática

dos

da
da

Os episódios de surto são, normalmente, tratados com
corticoterapia por via endovenosa. Os corticoides encurtam o
período de duração do surto e reduzem a sua severidade, sem,
no entanto, afetarem as sequelas que possam resultar
Interferão beta:
É uma citoquina regularizadora da resposta imunitária T
dependente que promove a transformação de linfócitos Th1 em
Th2, possui ainda, propriedades anti-virais e anti-proloferativas.
Revela-se, contudo, ineficaz para controlar a fase progressiva
da doença, uma vez instalada.
Acetato de glatirâmero:
É um polímero sintético formado pela repetição aleatória de 4
aminoácidos que mimetizam componentes da mielina. Este
revela-se eficaz na prevenção de surtos de E.M. recidivanteremitente. Não demonstra efeito nas formas progressivas de
E.M.
Mitoxantrona:
É um imunossupressor derivado da antraciclina com marcada
actividade anti-mitótica. Apresenta resultados positivos nas
formas de E.M. recidivante-remitente e nas formas secundárias
progressivas.
O doente de E.M. tem, frequentemente, múltiplos sinais e
sintomas susceptíveis de serem tratados, modificando a sua
funcionalidade e permitindo uma melhor qualidade de vida. A
espasticidade, as disestesias, as dores paroxísticas, a
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vertigem, o tremor, a disfunção vesical e sexual, a depressão e
a fadiga, são susceptíveis de serem melhoradas com
terapêutica sintomática variada.

São várias as alterações sofridas pelos portadores de E.M. Estas
abrangem uma área tão vasta que passa por alterações físicas e funcionais como
alterações cognitivas e psiquiátricas.
No âmbito das alterações e incapacidades que ocorrem na E.M. vamos
apenas dar uma breve descrição daquelas que são mais comuns nos doentes de
E.M.:
Quadro 4: Alterações e incapacidades na Esclerose Múltipla, Fonte: Adaptado de
Ayuso-Peralta & Andrés, 2002
Espasticidade

É o aumento do tônus muscular causado pela hiperexcitabilidade do
arco reflexo, esta é sentida como sendo um aumento da resistência à
locomoção de todas ou algumas das articulações

Tremor
Ataxia

e

O tremor e a falta de coordenação são frequentes na E.M. A Ataxia é
a falta de coordenação dos movimentos, podendo afetar a força
muscular e o equilíbrio.
Estas alterações afetam cerca de 75% dos doentes de E.M. São
alterações consideradas incapacitantes e devido à falta de tratamento
torna-se complicado para o doente de E.M. lidar com estas alterações.

Nistagmo
Vertigem

e

Nistagmo é as oscilações repetidas e involuntárias rítmicas de um ou
ambos os olhos em algumas ou em todas as posições do olho. Tanto
o Nistagmo como as vertigens são alterações que ocorrem com
alguma frequência nos doentes de E.M. são incapacitantes pois as
alterações dos movimentos oculares produzem alterações no modo
como os doentes percecionam os objetos.

Dor

A dor aparece em cerca de 55% dos pacientes de E.M. É muito
incapacitante e causa um importante impacto no doente,
particularmente em termos de saúde mental e social.

Alterações
cognitivas e
psiquiátricas

A frequência destas alterações varia entre os 40-65% dos doentes de
E.M. As alterações com maior incidência dizem respeito à atenção, à
memória, à nominação e à perceção visuoespacial. Observam-se,
também, em alguns pacientes ansiedade e depressão, desconhecese, no entanto, e estas alterações estão relacionadas diretamente com
a doença, com a medicação ou com o stress psicológico.
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Alterações de
sono

Sabe-se, através dos estudos realizados, que as alterações de sono
têm uma prevalência maior nos doentes de E.M. do que na população
em geral. Estas alterações passam por sonolência, maiores latências
de sono e por existir um maior número de despertares noturnos.

Disfunção
urinaria

Aparecem em cerca de 70-80% dos pacientes de E.M. ao longo da
evolução da doença. Apesar dos sintomas urinários poderem ser
transitórios em relação aos surtos, habitualmente estes tornam-se
permanentes.
A incontinência fecal ocorre em cerca de 40-70% dos doentes de E.M.

Alterações
intestinais
Disfunção
sexual

Fadiga

Nos homens:
Entre 60-65% dos homens portadores de E.M. referem sentir
transtorno sexual. Este transtorno passa por uma dificuldade de
manter a erecção durante um período de tempo suficiente para uma
sexualidade satisfatória.
Nas mulheres:
Os problemas das mulheres devem-se essencialmente à diminuição
da libido e na falta do orgasmo. Por vezes as doentes de E.M.
queixam-se de lubrificação vaginal, ansiedade por incontinência
urinária e espasticidade. A incidência deste transtorno é de cerca de
50%.
A Fadiga pode ocorrer tanto nos surtos como entre eles, de uma forma
geral afecta entre 70-90% dos doentes de E.M. Do ponto de vista
fisiológico a fadiga pode ser definida como a dificuldade de realização
de um determinado esforço, bem como a incapacidade de realizar um
esforço específico, a uma velocidade constante durante esse mesmo
exercício.

A E.M. é uma doença imprevisível e com um prognostico difícil de traçar,
deste modo a incapacidade, é considerada por alguns autores como o resultado
do efeito cumulativo das sequelas de sucessivos surtos, facto que contribui para
determinar a severidade da incapacidade que os doentes com E.M. podem vir a
manifestar (Sá in Ferro & Pimentel, 2006).
O doente de E.M. apresenta uma panóplia de sintomas que podem
diferir de sujeito para sujeito. Deste modo, o diagnóstico desta patologia não se
pode fazer de igual modo para todos os doentes. A par deste problema surgem
as limitações dos portadores de E.M., como os sintomas são muito diversificados
as suas implicações e limitações também o são. Deste modo dois doentes de
E.M. podem apresentar sintomas distintos que conduzem a diferentes limitações.
Quando falamos em limitações não nos referimos apenas às de ordem física,
mas também, e na maior parte dos casos, às de ordem psicológica.
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Segundo Maguet & Roig (2000) existem diversos factores internos
(relacionados directamente com o portador de E.M.) e externos (relação dos
portadores de E.M. com os demais, cuidadores, familiares, amigos, rede social)
que nos ajudam a entender a resposta emocional que acompanha o doente de
E.M. desde o seu diagnóstico até as fases mais críticas da doença.
Entre os fatores internos, Maguet & Roig destacam a estrutura da
personalidade, a percepção de controlo e bem-estar, o estilo de vida e rede de
apoio social. Relativamente aos factores externos, os mesmos autores fazem
referência à aparição de relações de dependência que podem afectar de forma
significativa tanto a relação conjugal como familiar.
A partir do momento em que é diagnosticado E.M. o doente pode ir
desenvolvendo estados emocionais com sintomatologia ansiosa, depressiva ou
ambas, não podemos esquecer os familiares destes doentes que por vezes
desenvolvem, também, estes estados emocionais com os mesmos sintomas de
ansiedade e depressão (Viñas & Sousa, 2002). O quadro depressivo pode estar
correlacionado com os sentimentos de inutilidade de culpa de irritabilidade, de
preocupação e desânimo (Ron, 1997). Relativamente à ansiedade e ao stress,
estes quadros, aparecem muitas vezes ligados à sintomatologia depressiva e
estão ligados à imprevisibilidade da doença, à incurabilidade e à progressão da
mesma (Schwartz, Foley, Rao, Bernardin, Lee & Genderson, 1999). O medo de
não saber como vai acordar no dia seguinte, o medo de perder capacidades
cognitivas, o facto de se encontrar em eminência de dependência de terceiros, o
facto de ter (em alguns casos) de deixar de trabalhar e deste modo afastar-se de
actividades lúdicas e sociais leva muitos dos portadores de E.M. a quadro de
ansiedade, depressão e stress (Maguet & Roig, 2000).
Os portadores da E.M. deparam-se também com problemáticas
relacionadas com a disfunção sexual (McCabe, McDonald, Deeks, Vowels &
Cobain, 1996). A incidência destas disfunções atinge aproximadamente 77% dos
homens e 56% das mulheres (Maguet & Roig, 2000). Segundo estes autores a
causa principal das disfunções sexuais está correlacionada com a depressão. No
entanto, também é correlacionável, no caso dos homens, com disfunção eréctil
e com transtornos da micção. Relativamente às mulheres, factores como a libido,
a fadiga e a lubrificação vaginal surgem também associados a estas disfunções.
Vermot (1997) (in Maguet & Roig, 2000) refere que a disfunção sexual pode ser
considerada um efeito secundário da medicação antidepressiva, do tratamento
da dor, alfa-bloqueantes e tratamento de problemas da micção. Curiosamente,
McCabe (2002), refere que os homens portadores de E.M. apresentam níveis
mais elevados de disfunção sexual para todas as disfunções há excepção de
ejaculação precoce, relativamente à população geral.
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A qualidade de vida também se encontra diminuída nos portadores E.M.
(McCabe, et. al., 1996). De facto, 90% dos inquiridos referem uma redução, ou
uma grande redução, da actividade desde o desenvolvimento da doença. Os
níveis gerais de bem-estar também são baixos, independentemente do estágio
de desenvolvimento da doença ou incapacidade.
O tratamento das pessoas com depressão constitui a actividade mais
comum, a seguir às doenças respiratórias no que concerne aos cuidados
primários. O Banco Mundial considera que a depressão será a principal fonte de
deficiência e incapacidade no mundo em 2010. (Tylee & Gandhi, 2005)
A depressão é uma doença que se tem vindo a diagnosticar, cada vez
mais frequentemente. No entanto, não existem dados disponíveis, de base
populacional, que permitam estabelecer fidedignamente a prevalência dos vários
tipos de perturbação depressiva em Portugal (Gusmão, Xavier, Heitor, Bento &
Caldas de Almeida, 2005). Segundo Serra & Firmino (1989) a população da zona
centro apresentava 16.9% a 18,4% sintomas depressivos significativos.
É possível também retirar conclusões sócio-demográficas acerca da
epidemiologia da doença, sendo visivelmente o género feminino o mais afectado
pela depressão, sendo duas vezes mais prevalente nas mulheres do que nos
homens (Justo & Calil, 2006).
A depressão é um aumento exagerado das sensações diárias que
acompanham a tristeza. É uma perturbação do humor, de gravidade e durações
variáveis, que pode ser considerada recorrente e acompanhada por uma
variedade de sintomas físicos e mentais, que envolvem o pensamento, os
impulsos e capacidade física (Wilkinson, Moore & Moore, 2003).
Segundo o DSM-5, na depressão estão frequentemente presentes a
ansiedade, irritabilidade, agitação e lentidão, além de sintomas típicos como:
humor triste persistente; perturbações do sono; perda do interesse ou do prazer
pelas atividades habituais; diminuição da energia e fadiga; perda do apetite ou
peso; diminuição da eficiência; autorrecriminação e culpa; incapacidade para se
concentrar e tomar decisões; postura e gestos característicos; diminuição do
desejo e das funções sexuais (APA, 2014).
Em casos de depressão profunda poderão também estar associadas
ideações, planos ou tentativas de suicídio, recusa da alimentação e ideias
delirantes e/ou alucinações.
Os que apresentam sintomatologia depressiva revelam algumas
incapacidades, como menor autonomia, níveis mais acentuados de dependência
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de terceiros, são menos produtivos e apresentam maiores níveis de absentismo
(Stewart, Ricci, Chee, Hahn & Morganstein, 2003 in Gusmão et. all, 2005)
A depressão é o transtorno psiquiátrico mais frequente na E.M.
(Mendes, Tilbery, Balsimelli, Moreira & Barão, 2003) e tem uma prevalência de
cerca de 50% nestes doentes (Sánchez-López, Olivares-Pérez, Nieto-Barco,
Hernández-Pérez & Barroso-Ribal, 2004). Existem evidências suficientes, que
devemos ter em conta, relativamente as alterações do estado de ânimo dos
pacientes de E.M. (Sánchez-López et. all, 2004). Segundo Sánchez-López e
colaboradores (2004), a etiologia da depressão na E.M. é um tema controverso,
pois entre as possibilidades de explicações se encontram de um lado factores de
origem exógena e por outro lado factores de endógenos. Estes autores
consideram factores exógenos, tais como o diagnóstico de doença crónica, bem
como as limitações físicas e cognitivas que influenciam a qualidade de vida do
doente de E.M. Por factores endógenos, os mesmos autores, referem alterações
no funcionamento do hipotálamo e alterações na regulação do sistema
imunitário.
Segundo Chwastiak, Ehde, Gibbons, Sullivan, Bowen & Kraft (2002) o
facto de um doente se confrontar com uma doença crónica que lhe vai trazer
muitas limitações físicas e cognitivas pode despoletar um quadro sintomático de
depressão, que será tão mais grave quanto maior forem as limitações do doente.
A falta de apoio social e familiar sentidas pelo doente podem também contribuir
para o aparecimento de sintomatologia depressiva (Chwastiak et al, 2002).
Por todos estes factores, surgiu-nos a curiosidade de averiguar se os
portadores de EM, que são associados no Núcleo da Beira Interior da Sociedade
Portuguesa de Esclerose Múltipla (NBI-SPEM), apresentam depressão e se essa
patologia abrange um elevado número de doentes nesta população. Pretendese, assim, verificar se esta população apresenta um padrão de distribuição da
patologia semelhante ao referido na literatura.
Metodologia
A população deste estudo é constituída por portadores de E.M. que se
encontram associados ao NBI-SPEM. No decurso da realização deste estudo,
enviamos por correio a cada um dos 50 doentes o IACLIDE – Inventário da
Avaliação Clínica da Depressão, bem como o consentimento informado, no qual
especificava o teor deste trabalho. Desses 50% responderam prontamente ao
nosso questionário e enviaram-nos deste modo a informação necessária para
realizar este trabalho. Deste modo o nosso N é de 25 participantes, tal como já
referimos, todos eles portadores de E.M.
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O IACLIDE é um inventario composto por 23 grupos de afirmações, os
participantes escolhem aquela com a qual mais se identificam, todavia, essa
escolha deve reflectir não a maneira de ser habitual do sujeito, mas o estado em
que se sente desde à pelo menos duas semanas (Vaz-Serra in Almeida, Simões
& Gonçalves, 1995). A cotação da prova fornece-nos um valor numérico,
indicativo de existência ou não de depressão. Esse valor numérico pode depois
ser categorizado, deste modo entre 0 e 19 o sujeito é considerado normal, entre
20 e 34 o sujeito apresenta depressão leve, entre 35 e 52 o sujeito apresenta
depressão moderada e acima de 53, inclusive, os participantes apresentam
depressão grave (Vaz-Serra, 1994). O inventário por nós seleccionado para este
estudo fornece também grupos de sintomas como biológicos, cognitivos, interpessoais e desempenho de tarefa. Uma outra faceta desta prova é o facto de
fornecer, também, valores de incapacidades sendo estas consideradas em
categorias como vida em geral, vida de trabalho, vida social e vida familiar.
Resultados
A nossa amostra apresenta uma média de idades de 43,4 anos, desvio
padrão de 10,08, mínimo de 27, máximo de 72 constituindo uma distribuição
normal. Nesta amostra estão representados 18 participantes do género feminino
(72%) e 7 participantes do género masculino (28%). Relativamente às
habilitações literárias, todos os participantes, desta amostra, são letrados, 32%
frequentaram entre o 5º e o 9º ano de escolaridade, 28% frequentaram o
secundário, 12% têm o Bacharelato e 20% são licenciados, esta variável não
apresenta distribuição normal. Nesta amostra 32% estão actualmente
reformados e os restantes encontram-se no activo, relativamente à sua situação
profissional. Quanto à prevalência da E.M., nesta amostra, a média de tempo de
diagnostico situa-se nos 9.48 anos, com desvio padrão de 5,94, mínimo de 3
anos, máximo de 25 anos a distribuição não é normal.
Após o tratamento do IACLIDE obtivemos 56% de participantes sem
sintomatologia depressiva (Normal) e 44% dos participantes com sintomatologia
depressiva (esta variável apresenta distribuição normal). Deste último grupo 28%
apresentam depressão leve, 12% apresentam depressão moderada e 4%
depressão grave. Uma outra variável que consideramos relevante diz respeito à
toma de anti-depressivos, nesta variável deparamo-nos com 24% de
participantes que se encontram medicados com este tipo de fármacos.
A idade e a nota global do IACLIDE apresentam correlação positiva, (r
de pearson de 0,579 para p<0,01).
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No gráfico 1 podemos observar não parecem existir diferenças entre os
homens e as mulheres no que diz respeito a sintomatologia depressiva avaliada
pelo IACLIDE. A análise de Mann-Whitney U é não significativa para p < 0,05.
Grafico 1 - Genero / Categoria do IACLIDE
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Na avaliação do gráfico 2 os participantes que se encontram reformados
apresentam sintomatologia depressiva mais elevada e com maior grau de
gravidade do que os que mantêm uma situação profissional activa. No entanto,
o teste de Mann-Whitney U não é significativo para p< 0,05.
Gráfico 2 - Reformados vs. Activos / IACLIDE
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No gráfico três podemos constatar que os participantes reformados são
em média mais idosos do que os activos. O teste de Mann-Whitney U=14,5, p<
0,05, é significativo.
Grafico 3 - Média das idades de acordo com a actividade
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No gráfico 4 podemos observar a relação entre o número de
participantes que tomam anti-depressivos e os que não tomam, para além disso
os níveis de depressão para os que tomam são menores do que para os
restantes, embora de acordo com o teste de Mann-Whitney a diferença entre as
medidas centrais não seja significativa.
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Grafico 4 - Categorização IACLIDE e toma de anti-depressivos
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O quadro 5 demonstra que os participantes que tomam anti-depressivos, e
apresentarem sintomatologia depressiva, têm as cotações mais elevadas em
todas as dimensões respeitantes à sintomatologia depressiva.
Quadro 5: Sintomas IACLIDE / Toma de anti-depressivos / Existência de
depressão

Toma
antidepres
sivos
Não

existência
de
depressão
não
sim

Total
Sim

80

não

N
Mean
N
Mean
N
Mean
N

Sintom
as
Biológic
os do
IACLID
E

Sintom
as
Cogniti
vos do
IACLID
E

10
,49980
9
1,4628
9
19
,95600
4

10
,41000
9
1,2444
4
19
,80526
4

Sintoma
s Interpessoais
do
IACLIDE

Sintoma
s
"Desem
penho
da
Tarefa"
do
IACLIDE

10
,06660
9

10
,60000
9

,66667

1,63889

19
,35084
4

19
1,09211
4
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Mean
sim

N
Mean

Total

N
Mean

1,1667
5
2
2,5830
0
6
1,6388
3

,40000

,41650

,87500

2
1,3500
0
6

2

2

2,83350

2,37500

6

6

,71667

1,22217

1,37500

O

quadro 6, referente às dimensões de incapacidade pode observar-se que
independente da toma de antidepressivos a vida social é a dimensão que pontua
mais alto.
Quadro: Incapacidades IACLIDE / Toma de anti-depressivos /existência de
depressão

Toma
antidepress
ivos
Não

existência
de
depressão
não
sim

Sim

N
Mean

Total

N
Mean
N

não

Mean
N

sim

Mean
N

Total

Mean
N
Mean

Incapacida
des
do
ACLIDE Vida em
geral

Incapaci
dades do
ACLIDE
- Vida de
trabalho

Incapaci
dades do
ACLIDE
Vida
social

Incapaci
dades do
ACLIDE
Vida
familiar

10

10

10

10

,42080
9

1,17300
9

1,16210
9

,85510
9

1,20889
19

1,41300
19

1,79856
19

1,66600
19

,79411
4
,43200

1,28668
4
,98525

1,46358
4
1,26100

1,23921
4
1,07900

2
1,40500

2
1,73550

2
2,65400

2
2,06400

6
,75633

6
1,23533

6
1,72533

6
1,40733

Discussão
Estudos demonstram que a prevalência da depressão na E.M. é de
22.8% a 54% (Patten, 2005) neste estudo a prevalência da depressão é de 44%
situando-se assim no intervalo acima referido. Esta percentagem pode ser
explicada, visto estarmos face a uma doença crónica e incapacitante (E.M.) que
predispõe a sintomatologia depressiva (Pacheco, 2002 in Stella, Gobbi, Corazza
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& Costa, 2002). Tal como referimos anteriormente a nossa amostra é constituída
por 72% de mulheres, era algo que esperávamos já que a literatura refere que a
E.M. afecta duas vezes mais o género feminino do que o masculino (Mohr & Cox,
2001). Tendo em conta estes valores era de espera que deparássemos com um
maior numero de participantes deprimidos do género feminino visto que a
depressão afecta em maior numero este género (justo &Calil, 2006) contudo, os
dados recolhidos apontam para 44.4% de participantes com sintomatologia
depressiva no género feminino e 42.9% para participantes masculinos (gráfico
1), o que parece demonstrar que para esta população a depressão na E.M. não
segue o padrão referido para o género (Mendes at all, 2003). Apesar de não
encontramos diferenças significativas podemos observar que no género feminino
se encontra níveis de depressão graves, o que não acontece no género
masculino. Não conseguimos relacionar o tempo de diagnostico de E.M. com a
depressão visto que observamos sintomatologia depressiva em doentes com
baixo tempo de diagnostico a par da mesma sintomatologia depressiva em
doentes com elevado tempo de diagnostico de E.M este facto encontra-se,
também referido na literatura, Mendes at all (2003) refere que no estudo por eles
realizados não obtiveram diferenças significativas entre o tempo da doença e a
sintomatologia depressiva. Esta amostra apresenta 32% de reformados (gráfico
3) com uma média de idades de 52.1 anos, nesta população a percentagem de
participantes com sintomatologia depressiva é de 62.5% enquanto que na
população activa a media de sintomatologia depressiva situa-se nos 35.3%.
estes dados indicam que, possivelmente, que o facto de os participantes se
encontrarem reformados aumenta a predisposição de sintomatologia depressiva,
visto que esta população portadora de E.M. obtêm o estatuto de reformado
muitas vezes por incapacidades. Esta explicação é corroborada por Schubert,
Taylor, Lee, Mentari &Tamaklo (1992 in Chwastiak at all, 2002) quando afirmam
que níveis de incapacidade estão associados com sintomas depressivos. Uma
outra característica da população reformada, neste estudo, é que conseguimos
encontrar categorias de depressão com todos os graus de gravidade desde os
leves aos graves, deste modo encontramos 37.5% de doentes com depressão
ligeira, 12.5% com depressão moderada e a mesma percentagem para doentes
com sintomatologia de depressão grave (gráfico 2). Não encontramos literatura
pertinente que relacionasse a toma de anti-depressivos com os níveis de
depressão enunciados pelo IACLIDE, no entanto no decorrer da análise dos
dados deparamo-nos com 16% dos participantes medicados com este tipo de
fármacos (gráfico 4) cuja nota de IACLIDE nos indicava ausência de
sintomatologia depressiva. Estes dados podem ser explicados pelo facto de os
participantes em questão se encontrarem em terapia farmacológica diminuindo a
sintomatologia depressiva. Porém como se pode observar no quadro 5 os
participantes que tomam anti-depressivos e ainda apresentam sintomas de
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depressão ainda apresentam valores da dimensão de sintomas biológicos
superiores aos demais (media=2,583 e n=4). Estes valores podem ser explicados
se analisarmos a depressão como sendo uma patologia com factores exógenos
e endógenos (alterações no funcionamento do hipotálamo e alterações na
regulação do sistema imunitário) que associados à E.M. originam um aumento
de sintomas biológicos (Sánchez-López et al., 2004). Os graus de gravidade
apresentados pela cotação do IACLIDE apresentam níveis mais elevados para a
população mais velha. Segundo Stella at all (2002) a depressão, nas pessoas
mais idosa ou com maiores níveis de incapacidade, faz-se acompanhar de
sintomas biológicos, sintomas cognitivos e de desempenho de tarefas o que
justifica os dados por nós recolhidos. Ou seja, participantes deprimidos, com ou
sem prescrição de anti-depressivos apresentam valores, em média (quadro 5) de
sintomas biológicos, cognitivos e de tarefa mais elevados que os restantes. Outra
faceta do IACLIDE diz respeito ás incapacidades deste modo os dados que
obtemos encontram-se no quadro 6. Segundo Sánchez-López at all (2004) a
incapacidade física provocada pela patologia neurodegenerativa, ligada á fadiga,
estão associadas ao aparecimento de limitações correlacionadas com a
depressão e portadores de sintomatologia depressiva, revelam falta de vontade
no convívio social, dificuldade de comunicação com os outros e uma preferência
pelo isolamento (Mclntyre, Barroso & Lourenço, 2002). Deste modo é facilmente
explicável o facto de os participantes deste estudo apresentarem pontuações de
incapacidade (média=1,799 e n=9 para participantes sem toma de antidepressivos e média=2.654 e n=2 para os participantes com toma de antidepressivos) relacionados com a vida social mais elevados do que a outras
facetas destas incapacidades. Não podemos no entanto deixar de referir que os
2 participantes que tomam anti-depressivos e apresentam sintomatologia
depressiva apresentam, também, pontuações elevadas a nível das
incapacidades da vida familiar (média=2,064) estas podem ser explicadas pelo
facto de o desencadear sintomatologia depressiva acompanhada por doença
crónica é considerado um factor stress e de instabilidade não só para o doente
como também para toda a sua família, que nem sempre sabem como ajudar e
lidar com este tipo de doentes (Grevet & Knlinik, 2001).
Conclusão
Perante os dados recolhidos foi possível verificar que os portadores de
E.M. do núcleo NBI – SPEM da beira interior, ao responderem ao IACLIDE,
evidenciam alguma sintomatologia depressiva.
A esclerose múltipla é uma doença crónica, degenerativa, única e
específica para cada paciente, em relação aos sinais e aos sintomas, verificando
– se um maior número de mulheres nesta amostra, em que ambos os genéros
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analisados evidenciam sintomatologia depressiva, aquando do preenchimento do
inventário.
É também possível verificar que alguns dos membros desta amostra já
estão reformados, apesar de não cumprirem o critério de idade imposto pela lei
portuguesa (reforma a partir dos 65 anos de idade). O grau de invalidez e
progressão da doença, levou – os a reformarem – se mais cedo. Estes doentes
também apresentam, em relação ao grupo activo, uma maior evidência de
sintomatologia depressiva, podendo estar relacionado com o afastamento da
actividade profissional anteriormente desempenhada, com um maior grau de
invalidez provocado pela progressão da doença acrescido por uma maior
incapacidade de realizar tarefas sem acompanhamento de terceiros e um
possível maior deteriorimento das relações afectivas e sociais. Os pacientes que
ainda se encontram no activo das suas actividades profissionais, respectivas,
aparentam ter melhores estratégias de cooping, para lidar com as consequências
desta doença.
Dos dados recolhidos foi possível ter acesso ao tipo de medicação, que
cada paciente estava a tomar, verificando – se que se incluíam dois grupos, os
que tomavam antidepressivos e os que não tomavam, tendo este último uma
maior taxa de incidência (76%). Evidenciamos, contudo, a necessidade de
discutir a percentagem de participantes que toma antidepressivos, mas não
revela sintomatologia depressiva, permitindo concluir que a adesão à terapêutica
farmacológica, estará eventualmente a ter resultados positivos. Foi com a pesar
que reparamos que apenas 5 participantes (20% da nossa amostra) tem
acompanhamento psicológico. Devido ao facto de estarmos perante uma doença
crónica, com uma levada taxa de pacientes com sintomatologia depressiva, o
acompanhamento psicológico, a psicoterapia parece – nos relevante e
aconselhavél.
Avaliando o facto de muitos dos sintomas apresentados não serem
visíveis a olho nu e o estigma que este tipo de enfermidade acarreta, leva a que
muitos destes pacientes não sejam avaliados da melhor forma. Deste modo um
maior deterioro das suas capacidades psicossociais, pode originar, por sua vez
transtornos psicológicos invalidantes e disfuncionais para o bom
desenvolvimento da sua vida e consequentemente uma perca da sensação de
controlo da doença, levando-os a nem sempre aderirem de forma eficaz à
terapêutica e aos exercícios físicos necessários para um aumento da sua
qualidade de vida. Portanto, uma aceitação, compreensão e ajuda pelas pessoas
significativas destes doentes, tal como de terceiros próximos, promoverá um
controlo mais adequado desta enfermidade, não gerando comorbilidades com
patologias psicológicas, permitindo deste modo, uma maior funcionalidade,
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desempenho das tarefas e relações interpessoais mais saudáveis e duradoiras.
Portanto, por tudo o que foi anteriormente discutido e analisado é fulcral um
seguimento adequado psicologicamente destes doentes e dos seus familiares,
tal com uma partilha de experiências, pensamentos e ideias, entre todos os
intervenientes relacionados com esta doença, fazendo com que deste modo, não
se verifique uma queda do rendimento biopsicossocial destes doentes.
Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser referidas. A
primeira passa pelo facto de termos tido de enviar os questionários, aos nossos
participantes, pelo correio. Temos consciência que corremos o risco de a amostra
não ser a mais representativa da população por poderem haver variáveis do
nosso estudo associado à predisposição para responder ao questionário e
devolvê-lo pelo correio. Para além disto a taxa de adesão a entrevistas pelo
correio costuma ser baixo, aqui foi de 50% o que até é superior aos valores
referidos na bibliografio, o que mais uma vez demonstra que esta população é
diferente da normativa. Outra limitação prende-se com o facto de não termos uma
população normativa que podesse funcionar como grupo controlo. Desta forma,
as comparações com a população normativa, e outras populações com esclerose
múltipla foram realizadas por meta-análise.
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Resumo
A Perturbação Obsessiva Compulsiva (POC) define-se como sendo uma doença
do foro psiquiátrico, surgindo habitualmente na adolescência e início da idade
adulta. Os principais sintomas incluem pensamentos intrusivos, imagens ou
impulsos (obsessões) que acedem de forma involuntária à consciência,
acompanhados por comportamentos repetitivos e ritualizados (compulsões).
A presente investigação visa fazer uma revisão literária da perturbação obsessiva
- compulsiva, começando por uma breve introdução e enquadramento da
mesma. Esta perturbação constitui, ainda, um desafio clínico quanto à sua
etiologia e tratamento. Diversos estudos apontam para a importância de
estruturas límbicas, córtex pré-frontal e dos núcleos da base envolvidas no
desenvolvimento da doença. Considera-se como foco principal deste estudo a
importância da psicocirurgia ao nível destas estruturas, uma vez que ainda
existem doentes resistentes à psicoterapia e farmacologia.
Palavras-chave: Perturbação Obsessiva - Compulsiva; Obsessões;
Compulsões; Reabilitação Neuropsicológica; Psicocirurgia; Neuroanatomia;
Cingulotomia Anterior; Tractotomia Subcaudada; Leucotomia Límbica;
Capsulotomia Anterior;
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Abstract
Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is defined as a psychiatric disorder,
usually occurring in adolescence and early adulthood. The main symptons
include, intrusive thoughts, images or impulses (obsessions) that unintentionally
access conscioussness, accompanied by repetitive anr ritualized behaviors
(compulsions).
The present investigation aims an analysis obsessive-compulsive disorder,
begining with a brief introduction and contextualization. This disorder is, also, a
clinical challenge regarding its etiology and treatment.
Several studies point to the importance of limbic structures, prefrontal cortex and
basal glangia involved in the development of this disease. The main focus of this
study is the importance of psychosurgery in these structures, since there are still
patients resistant to psychotherapy and pharmacology.
Key-words: Obsessive - Compulsive Disorder; Obsessions; Compulsions;
Neuropshycological Rehabilitation; psychosurgery; Neuroanatomy; Anterior
cingulotomy; Subcaudate tractotomy; Limbic leucotomy; Anterior capsulotmy;
Introdução
Contextualização Teórica
A Perturbação Obsessiva - Compulsiva é definida pela American
Psychiatric Association [APA] (1994, como citado Maruff, Purcell, & Pantelis,
2002, p. 250) como um “transtorno psiquiátrico caracterizado pela presença de
obsessões persistentes e/ou compulsões ego-distónicas (…) que são severas o
suficiente para interferir no funcionamento ocupacional, social ou interpessoal do
indivíduo”, como “ideias, impulsos ou imagens persistentes, não desejados e
intrusivos (obsessões), e por comportamentos repetitivos e ritualizados
(compulsões) ” (Maruff et al., 2002, p. 250), ou ainda, como sendo um “transtorno
heterogéneo que se caracteriza pela presença de obsessões e/ou compulsões
que consomem tempo ou interferem de forma significativa nas rotinas diárias do
indivíduo, do seu trabalho, na sua vida familiar ou social, causando acentuado
sofrimento” (APA, 2002, como citado em Cordioli, 2008). Outros autores
classificam esta patologia como sendo uma disfunção de “ansiedade em que a
mente é inundada por pensamentos persistentes e incontroláveis (…) sendo a
pessoa compelida a repetir determinados atos” (Pires, 2003; Mitsi, Silveira, &
Costa, 2004; Veiga, Rosario-Campos, Quarantini & Mercadante, 2004, como
citado em Maia et al., 2009, p. 186). Estes atos podem ser de origem motora
(verificação, lavagem, ordenação) ou mental (rezar, contar ou repetir frases em
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silêncio). Desta forma, torna-se imperativo fazer a distinção entre obsessões e
compulsões. As primeiras apontam para pensamentos, impulsos ou imagens
consideradas intrusivas e persistentes, causando acentuada ansiedade ou malestar. Estas obsessões constituem tentativas por parte do indivíduo de “ignorar
ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los com outro
pensamento ou ação (i.e. ao realizar uma compulsão) ” (APA, 2013, p. 237). Por
outro lado, as compulsões são definidas como comportamentos ou atos mentais
reiterados, surgindo em resposta a uma obsessão ou como uma regra que deve
ser aplicada de modo rígido, com o objetivo de aliviar ou melhorar a angústia e a
ansiedade (APA, 2013).
Estes pacientes temem que algo catastrófico possa ocorrer devido a um
eventual descuido seu, e por isso, envolvem-se regularmente em rituais de
verificação, consumindo muito do seu tempo nos mesmos (Maruff et al., 2002).
Todos estes comportamentos surgem como uma forma de absolvição dos
pensamentos obsessivos.
A APA (2013) estabeleceu uma vasta gama de fatores considerados de
risco que podem influenciar fortemente o aparecimento desta Perturbação
Obsessiva - Compulsiva. Neste sentido, importa salientar o papel do
temperamento de cada indivíduo, principalmente a presença de altos níveis de
emoções negativas e desagradáveis; o impacto do meio ambiente como a
existência de acontecimentos traumáticos no passado (i.e. abusos sexuais ou
violentos na infância); o papel da genética e fisiologia do sujeito, denotando a
forte influência que os parentes, principalmente em primeiro grau, exercem sob
o indivíduo. Esta transmissão genética deve-se, sobretudo, a disfunções
associadas ao córtex orbitofrontal, no cingulado anterior e no estriado (APA,
2013).
Esta perturbação foi classificada como como a quarta doença
psiquiátrica mais prevalente depois da depressão, do abuso de substâncias e da
ansiedade (Karno et al., 1988, como citado por Adam, 2014; Maruff et al., 2002).
Embora tenha sido descrita há cerca de 300 anos atrás, os sintomas associados
a esta perturbação foram, muitas vezes, associados à religião e insanidade
mental de quem os apresentasse, sendo que só foi reconhecida como fazendo
parte de uma disfunção cerebral apenas no século XIX (Roz, Ribas, Ballester,
Figueiredo & Teixeira, 2011). As teorias iniciais apontavam para a existência de
possessões por espíritos malignos bem como de entidades estranhas,
conduzindo, consequentemente, a eventuais rituais religiosos que pudessem
eliminar por completo qualquer manifestação da doença. Por outro lado, outros
autores preconizavam a ideia de que este comportamento bizarro derivava,

91

ANA FILOMENA SEQUEIRA SOARES E LUIS ALBERTO MAIA

sobretudo, da necessidade de libertar sentimentos e emoções recalcadas (Roz
et al., 2011).
A natureza desta patologia é heterogénea no que diz respeito ao seu
diagnóstico dado a diversidade de diferenças individuais na sua sintomatologia,
desenvolvimento, conteúdos de obsessão e compulsão e na resposta de cada
sujeito ao tratamento (Maruff et al., 2002; APA, 2013). De acordo com a APA,
são diversos os critérios que ajudam a diagnosticar a presença desta
enfermidade, comuns a todos os indivíduos que sofrem da mesma. Assim, é de
constatar a presença de obsessões, compulsões ou ambas; as obsessões ou
compulsões consomem muito tempo ao sujeito, sendo, em média, mais do que
uma hora por dia apontada como determinante, causando angústia e sofrimento
em várias áreas do funcionamento pessoal; os sintomas não se devem a efeitos
fisiológicos de uma substância, como por exemplo o abuso de drogas, nem a
outra condição médica, não sendo, portanto, possível explicar o diagnóstico
através da sintomatologia derivada de outras disfunções mentais, tais como
ansiedade, sentimentos de culpa ou comportamentos repetitivos (APA, 2013).
A avaliação da Perturbação Obsessivo-Compulsiva pode ser feita por
meio de uma entrevista clínica que pretende identificar a sintomatologia inerente
à mesma, manifestações subjacentes como rituais (quer sejam cobertos ou
abertos), ruminações, convicções ou ideias, crenças disfuncionais e
pensamentos automáticos (Maia, Correia & Leite, 2009). Deve-se ter,
igualmente, em consideração, a história clínica do paciente, como por exemplo,
as situações concretas, locais ou condições que despoletam o comportamento
problema, para além de se explorar em que altura da vida do paciente esta
patologia teve início. Neste processo, não se deve descurar a associação com
outra doença (co morbilidade) bem como a eventual informação de que algum
elemento da família sofra da mesma doença (Maia et al., 2009). Adicionalmente
à entrevista, podem ainda ser utilizados testes, como é o caso da Escala de
sintomas Obsessivos-Compulsivos de Yale-Brown, o Leyton ObsessionalInventory (LOI) e o Padua Inventory.
São diversas as patologias que podem ser facilmente confundidas com
a Perturbação Obsessiva - Compulsiva e, deste modo, torna-se crucial realizar
um diagnóstico diferencial para essas perturbações. O primeiro fator a considerar
e a diferenciar é entre as obsessões verdadeiras e os fenómenos obsessivos.
Estes últimos remetem para as obsessões que são comuns e ocorrem
praticamente em todos os sujeitos ditos “normais” devido a circunstâncias
específicas ou contextos em que os mesmos estão inseridos (Maia et al., 2009).
Também as perturbações associadas à ansiedade podem induzir em erro
aquando de um diagnóstico mais preciso. Estas implicam, igualmente,
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pensamentos recorrentes, comportamentos e evitamentos auto impostos e
pedidos repetitivos a fim de garantir certos aspetos (APA, 2013). O que permite
diferenciar estes pensamentos, típicos da ansiedade dos pensamentos
obsessivos é o facto de os primeiros residirem em problemas da vida real, ao
passo que os pensamentos obsessivos remetem para situações relacionadas
com um caráter mágico, envolvendo “conteúdos estranhos, irracionais de uma
natureza mágica” (APA, 2013, p. 241). Também a fobia é apontada como tendo
uma sintomatologia muito semelhante à POC, em que há a apresentação de
medos mais específicos, como o medo a objetos ou situações limitadas a eventos
sociais e, consequentemente, evitamentos com vista a reduzir o medo social
(APA, 2013). A Perturbação Obsessiva - Compulsiva pode, ainda, ser confundida
com a presença de tiques ou movimentos estereotipados. Estes são
considerados como “um movimento motor ou vocalização repentino, rápido,
recorrente e sem ritmo”, porém, convém salientar que os tiques não têm
subjacente a ideia de neutralizar ou reduzir uma determinada obsessão (APA,
2013, p. 241). Assim, existem certos comportamentos similares à POC mas que
na realidade não o são, pois nestes casos em particular, o indivíduo não retira
nenhum prazer. Para além deste fator, uma das principais caraterísticas para se
considerar um pensamento como obsessivo é a resistência ativa, por parte do
sujeito, de se opor à presença na consciência do sujeito. Desta forma, a tentativa
por parte do paciente de resistir a estes pensamentos constitui uma “marca”
desta perturbação (Koran, Hanna, Hollander, Nestadt & Simpson, 2007).
A Perturbação obsessivo-compulsivo interfere negativamente nas
atividades pessoais, sociais e profissionais do quotidiano dos indivíduos. Devido
ao facto de haver uma maior prevalência e frequência desta perturbação, nos
dias de hoje, esta recebe uma maior atenção e cuidado por parte da medicina
psiquiátrica. Como em alguns casos, a intervenção revela-se infrutífera e
ineficaz, são cada vez mais os que procuram a utilização de outros métodos,
nomeadamente a psicocirurgia (Roz et al., 2011). Ao longo do presente estudo,
destaca-se este procedimento como um importante meio de travar a perpetuação
dos sintomas que caraterizam esta patologia.
Reabilitação Neuropsicológica na Perturbação Obsessiva - Compulsiva
A Reabilitação terá surgido na Alemanha durante a Primeira Guerra
Mundial, com a finalidade de auxiliar na recuperação de soldados sobreviventes
que apresentavam lesões cerebrais, porém foi Luria quem teve um papel
fundamental na reabilitação Neuropsicológica ao decidir organizar um hospital
destinado a soldados com lesões na Segunda Guerra Mundial (Costa Hübner &
Martins Pontes, 2008). Era já notável os esforços feitos para tentar compreender
a forma como as disfunções cerebrais podiam influenciar e afetar o
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comportamento humano, questionando-se acerca da possibilidade de atenuação
e reparação dos seus efeitos perniciosos (Costa Hübner & Martins Pontes, 2008).
Definida como sendo “um dos componentes de tratamento de pacientes
com lesões cerebrais e/ou distúrbios neurológicos e neuropsiquiátricos” (Costa,
Hübner & Martins Pontes, 2008, p. 6), a Reabilitação Neuropsicológica tem como
intuito enriquecer a qualidade de vida dos sujeitos que sofrem destas lesões bem
como a otimização e manutenção de funções que ainda se encontram
conservadas através de diversas estratégias compensatórias e aquisição de
novas competências. Neste sentido, tenta-se ao máximo “minimizar as funções
cognitivas deficientes, no aspeto físico, psicológico e sócio adaptativo, através
de diversas técnicas e estratégias, levando em conta a plasticidade neuronal e,
essencialmente, as possibilidades do paciente” (Romão Corrêa, 2009, p. 53).
O termo “Reabilitação” remete para o processo de uma nova adaptação
do indivíduo face a uma determinada adversidade. Este procedimento pode ser
definido como o conjunto de intervenções que visam uma promoção dos
problemas a nível cognitivo, emocional e social aquando de uma lesão
encefálica, ajudando o sujeito a alcançar uma maior autonomia e qualidade de
vida (Wilson, 2003, citado por Sá Riechi, Pereira & Hamdam, 2011).
Pode afirmar-se que a Reabilitação Neuropsicológica consiste num
programa que tem como intuito reabilitar as capacidades ou competências
afetadas de um sujeito por uma lesão cerebral, tentando, ao máximo, aproximar
ou voltar a um estado onde o mesmo já esteve antes de sofrer a lesão. Trabalhase com o paciente com o objetivo de apoiar e auxiliar, promovendo uma melhor
adaptação à sua nova forma de funcionamento e, consequentemente, procurar
desenvolver o nível mais elevado possível de autonomia e funcionalidade
(Wilson, 2005). A Reabilitação é destinada a pessoas que sofram de qualquer
acidente cerebral, nomeadamente traumatismos crânio encefálicos, acidentes
vasculares cerebrais, tumores cerebrais, entre outros que requerem perdas
funcionais, sendo o principal objetivo orientar os mesmos para uma readaptação
(Wilson, 2005). Este método integra diferentes formas de intervir, como por
exemplo melhorar a capacidade de um indivíduo comer e beber autonomamente
ou conseguir mexer os dedos de uma mão após ter sofrido de uma hemiplegia
derivada de um acidente vascular cerebral. Para além destas, a Reabilitação
incorpora, ainda, a mudança no ambiente do sujeito acometido, quando
necessário, de forma a facilitar a sua deslocação (no caso de um indivíduo que
não consiga tomar banho sozinho, a colocação de uma barra de ferro junto à
banheira seria uma mais valia). Desta forma, a reabilitação neuropsicológica
deve ser vista e compreendida como uma vasta gama de intervenções
remediativas delineadas a fim de lidar com as consequências funcionais da lesão
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cerebral, tendo como finalidade capacitar o paciente a atingir a sua
funcionalidade no grau mais elevado possível (Ávila, 2003). Neste sentido,
trabalha-se o máximo de autonomia pessoal, no que concerne à realização de
atividades de vida diária, o desenvolvimento de relações estáveis e consistentes
durante a vida e competências na realização de determinadas atividades.
Destaca-se, também, o desenvolvimento e otimização de estratégias de
adaptação emocional para que o indivíduo seja capaz de lidar com a sua nova
condição humana (Bem-Yishay & Gold, 1990).
A Reabilitação Neuropsicológica é compreendida em cinco principais
áreas: reabilitação cognitiva, psicoterapia, estabelecimento de um meio
terapêutico, o trabalho com a família do doente e educação (Prigatano, 1997,
citado por Simon & Ribeiro, 2011). Atenta-se à importância que o conhecimento
e insight por parte do doente exerce sobre a forma como ele atuará e aderirá
posteriormente ao tratamento que é proposto. O facto de o paciente ter
consciência das suas dificuldades, vai permitir com que ele se motive para a
intervenção e, por conseguinte, desempenhe um papel ativo e colaborante na
própria reabilitação. Uma das premissas defendidas pela Reabilitação, para que
esta seja bem-sucedida, é que o paciente adote uma atitude ativa, no sentido de
contribuir para uma maior participação no processo, conduzindo aos resultados
desejados (Simon & Ribeiro, 2011). Deste modo, a Reabilitação
Neuropsicológica tem inerente, obrigatoriamente, diferentes aspetos de origem
emocionais, cognitivos e comportamentais, estes últimos também associados ao
comportamento motor do paciente. Estes fatores não devem ser descurados
aquando de um processo de Reabilitação, pois são fundamentais para uma
melhor compreensão do funcionamento do sujeito (Simon & Ribeiro, 2011).
Face ao exposto, torna-se crucial elucidar ao sujeito que nem sempre é
possível reparar a função cognitiva prejudicada, no entanto, referir que a mesma
pode sempre ser compensada (Costa Hübner & Martins Pontes, 2008).
Inicialmente, deve-se proceder a uma avaliação Neuropsicológica a fim de
quantificar ou medir o prejuízo cognitivo do indivíduo, nunca descurando a
importância de uma avaliação baseada na evidência e no comportamento do
mesmo. É de considerar a influência que variáveis como a motivação, afeto,
humor e hábitos de vida do sujeito podem exercer sobre os resultados da
reabilitação (Vreese et al., 2001, citado por Costa Hübner & Martins Pontes,
2008). Não esquecer, ainda, a relevância do terapeuta neste processo
terapêutico, prevalecendo o respeito e exclusão de quaisquer estados
emocionais que possam ter interferência no paciente (Costa Hübner & Martins
Pontes, 2008). Tal como referido anteriormente, um bom programa de
reabilitação Neuropsicológica implica a conciliação entre uma avaliação
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neuropsicológica bem como uma avaliação comportamental. Esta última
preconiza o caráter observável e mensurável do comportamento a medir, sendo
clara e objetivamente definido e operacionalizado. Contudo, é preciso atender a
variáveis que não são passíveis de observação, como é o caso de sentimentos
ou emoções que tão grande impacto exerce sob o processo de reabilitação. Por
outro lado, a utilidade e aplicação de uma análise funcional do comportamento
que dá a conhecer os fatores que determinam o comportamento do sujeito,
nomeadamente as situações antecedentes e identificação de aspetos
subsequentes à situação problema e que, por conseguinte, afetam o
comportamento (Costa Hübner & Martins Pontes, 2008). Por fim, considerar a
seleção de métodos de registo bem como escalas de resposta, quer para o
paciente quer para com os seus familiares (Costa Hübner & Martins Pontes,
2008).
Torna-se, ainda, fundamental aludir à distinção entre reabilitação
neuropsicológica e reabilitação cognitiva dado a natureza de cada uma destas
formas de capacitar o sujeito. A Reabilitação Cognitiva “refere-se ao uso de
modelos do processamento normal como base para intervenção” (Spadacio &
Soares, 2015), ou seja, ocupa-se, fundamentalmente, com o tratamento das
funções cognitivas, procurando promover uma melhoria acentuada no
desempenho de tarefas que contêm determinadas funções (Romão & Corrêa,
2009). Assim, o objetivo primordial da reabilitação cognitiva passa por capacitar
os indivíduos a conviver, lidar e ultrapassar défices cognitivos da lesão cerebral
por meio de treinos cognitivos que visam auxiliar a melhoria das funções
cognitivas (Costa Hübner & Martins Pontes, 2008). Já a Reabilitação
Neuropsicológica compreende mais dimensões do que a reabilitação cognitiva,
empenhando-se, sobretudo, nos défices cognitivos e alterações a nível
comportamental ou emocional do sujeito (Costa Hübner & Martins Pontes, 2008).
Deste modo, a reabilitação neuropsicológica procura a maximização das
“aprendizagens e reaprendizagens das habilidades cognitivas de forma que os
pacientes encontrem meios adequados e alternativos para alcançar metas
funcionais específicas a fim de diminuir ou sanar as funções afetadas” (Romão
Corrêa, 2009, p. 53). Cabe, ainda, ressaltar que neste processo, a reabilitação
tem em consideração o indivíduo como um todo (modelo holístico), no qual a
integração de aspetos inerentes à vida do mesmo, como a vida social, escolar e
familiar são fundamentais, promovendo uma oportunidade de desenvolvimento
de forma integral (Costa Hübner & Martins Pontes, 2008). A abordagem holística
prende-se com aspetos cognitivos, emocionais e psicossociais que são
integrados num só, enfatizando a ideia de que se encontram prejudicados com a
lesão e que, ao intervir nos mesmos ocorre uma melhora substancial no estado
do paciente.

96

Reabilitação Neuropsicológica na Perturbação Obsessiva - compulsiva: Psicocirurgia

Podem ocorrer casos em que não existe um quadro neurológico que
provoque os défices cognitivos que até aqui se tem vindo a mencionar. Nestes
casos em particular, o processo de reabilitação é designado por habilitação, no
sentido em que se tenta que o sujeito adquira e desenvolva competências várias,
como a nível linguístico, motor e/ou percetivo. A assunção subjacente a este
processo pauta-se pelo desenvolvimento de aptidões que não foram ainda alvo
de aquisição por parte do sujeito e, por esse motivo, espera-se que com este
processo de intervenção, no final do processo ele já as tenha adquirido e
colmatado (Spadacio & Soares, 2015).
A difusão e desenvolvimento de diversas pesquisas acerca dos
mecanismos de recuperação cerebral ajudou ao aparecimento e implementação
do treino cognitivo nos programas de reabilitação. Nestes eram destacados os
processos sinápticos que sustentam a explicação para a compreensão do
fenómeno da plasticidade cerebral quer a nível desenvolvimental quer ao nível
da recuperação após a lesão (Ben-Yishay, 1983). Destaca-se, assim, a interação
entre os processos fisiológicos e as influências produzidas pelo ambiente,
salientando a capacidade que o cérebro tem de alcançar estratégias que levem
à solução pretendida. Desta forma, torna-se útil o conhecimento dos vários
mecanismos de plasticidade cerebral e de recuperação que orientam os modelos
atuais de Reabilitação Neuropsicológica, apontando para princípios como o da
restituição, substituição e compensação. O fenómeno subjacente à plasticidade
neural consiste na capacidade que o sistema nervoso tem de se adaptar face a
alterações ambientais ou de experiência de um modo persistente (Spadacio &
Soares, 2015). No entanto, sabe-se que a plasticidade cerebral acompanha todo
o ciclo vital de desenvolvimento, sendo que o mesmo é aplicável a idosos, pois
diversos estudos vieram demonstrar certas áreas cerebrais ativadas em tarefas,
quando o desempenho é mantido, comparativamente com pessoas mais novas
(Spadacio & Soares, 2015). O facto de o cérebro ser neuroplástico está
associado à sua reserva cognitiva (capacidade do cérebro recuperar perante
uma lesão em função daquilo que o sujeito vivenciou ao longo da vida).
Segundo diversos estudos conjuntos entre a Neuropsicologia, a
Psicofarmacologia e a Neuro imagem, pensa-se que a Perturbação ObsessivoCompulsiva envolve os gânglios da base, mais especificamente o núcleo
caudado/estriado, o córtex orbitofrontal e as interconexões, diretas e indiretas,
entre estas duas regiões. Por outro lado, esta patologia encontra-se, igualmente,
associada aos sistemas de dopamina e serotonina (Maruff et al., 2002). Existem
claras evidências de que esta patologia é, indubitavelmente, produto de uma
disfunção cerebral, nomeadamente o facto de os sintomas surgirem após lesões
no lobo frontal ou depois de doenças neuro degenerativas que implicam os
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gânglios da base; estudos por meio de neuro imagem demonstraram a presença
de anomalias na estrutura e funcionamento do cérebro; agentes farmacológicos
como os inibidores de recaptação de serotonina mostraram reduzir a gravidade
dos sintomas associados à perturbação; diversas investigações sugerem que o
prejuízo das funções cognitivas depende de redes neurocognitivas, localizadas,
essencialmente, no lobo orbito frontal e nos gânglios da base e, por fim, lesões
neste lobo cerebral encontram-se associadas com as obsessões e as
compulsões (Maruff, 2002).
Assim, verificam-se vários mecanismos cognitivos alterados neste
grupo de sujeitos com perturbação obsessiva - compulsiva, sobretudo ao nível
do sistema límbico, córtex pré-frontal e núcleos da base, pelo que se torna
fundamental conhecê-los a fim de intervir na remissão parcial ou total dos
sintomas.
Bases Biológicas da Perturbação Obsessiva - Compulsiva
A Perturbação Obsessiva - Compulsiva apresenta várias consequências
para o indivíduo que sofre desta disfunção, sobretudo ao nível social e cognitivo.
Esta encontra-se fortemente associada a uma baixa qualidade de vida e a
malefícios sociais e ocupacionais, dependendo da gravidade dos sintomas e do
tempo que o sujeito gasta com as obsessões e compulsões (APA, 2013). Caso
o sujeito apresente obsessões ou compulsões sobre o medo de poder magoar
alguém, muito provavelmente esse receio irá refletir-se nas relações com a sua
família. Por outro lado, pessoas que evidenciem obsessões relacionadas com a
simetria e ordem, poderão apresentar dificuldades ao nível da escola ou no
contexto laboral uma vez que os planos que fazem serão sempre alvo de
imperfeições e, por isso, nunca serão bons o suficiente (APA, 2013).
No estudo das bases biológicas da POC existem diversas lacunas e
obstáculos de ordem prática uma vez que os estudos têm sugerido que as
regiões cerebrais, neuroquímica e a transmissão genética da patologia são
diferentes em função da severidade dos sintomas (Cordioli, 2014).
Cada área cerebral relacionada a esta patologia apresenta uma
determinada função específica no processamento da informação, sendo que o
papel de cada uma destas regiões tem sido, cada vez mais, deslindada pelos
diversos estudos neuropsicológicos.
Em termos de prejuízos cognitivos que esta perturbação pode acarretar,
é de mencionar a incapacidade que o paciente tem em guiar o seu
comportamento na base de uma representação interna e não-verbal da

98

Reabilitação Neuropsicológica na Perturbação Obsessiva - compulsiva: Psicocirurgia

informação (Maruff et al., 2002). Contudo, é de verificar que estas dificuldades
são ainda mais notórias quando as tarefas neuropsicológicas exigem do sujeito
funções relacionadas com o córtex orbitofrontal, relacionadas justamente com
aspetos emocionais e sociais (Maruff et al., 2002). Esta premissa é reforçada
aquando da evidência de que os indivíduos que padecem desta patologia terem
“noção de que os seus comportamentos e pensamentos são inapropriados,
ilógicos e irracionais” (Maruff et al., 2002, p. 251), no entanto, não conseguem
inibi-los.
Assim, a Perturbação Obsessiva - Compulsiva encontra-se, como
supramencionado, associada aos processos de controlo uma vez que o sujeito
apresenta sérias dificuldades em controlar a vontade, a resistência e o padrão
repetitivo do comportamento. Neste sentido, diversos autores reforçam o papel
do Córtex Orbito frontal para explicar o controlo dos movimentos normais, isto é,
a seleção dos movimentos desejados e apropriados bem como a exclusão dos
inapropriados (Kringelbach & Rolls, 2004). Localizado na parte inferior do lobo
frontal, juntamente ao córtex motor primário e ao córtex pré motor, o córtex orbito
frontal é o responsável pelo planeamento dos comportamentos e pensamentos,
processamento cognitivo e tomada de decisão, sendo definido como a parte do
córtex pré-frontal que recebe projeções vindas do núcleo magnocelular, medial
da parte do tálamo medio dorsal (Rolls, 2004). Esta região cerebral integra duas
áreas distintas: a lateral e a mediana. A primeira está envolvida em funções
cognitivas, entre as quais a deteção de erros e a seleção de estímulos, tão
necessários à tomada de decisões, por outro lado, a região mediana inclui a
gestão de processos emocionais e motivacionais, sendo fundamental na inibição
de respostas ao nível do comportamento (Rolls, 2004). Diversas investigações
têm demonstrado uma hiperatividade bilateral nesta área nos indivíduos que
sofrem de perturbação obsessiva - compulsiva, comparativamente com sujeitos
“normais” que apresentam um córtex orbito frontal uniforme ou hipoativo. Este
fato está na base da gravidade da sintomatologia, isto é, verificou-se que o nível
de atividade nesta região cerebral relaciona-se com a severidade dos sintomas
(Kringelbach & Rolls, 2004; Rolls, 2004). Os modelos cognitivos sugerem que as
áreas do córtex orbito frontal são responsáveis pelo valor afetivo da antecipação
de eventos futuros, sendo que a sua função hiperativa aponta para a antecipação
excessiva de futuros eventos que são aversivos para o sujeito, resultando em
ruminações. Desta forma, em sujeitos com Perturbação Obsessiva - Compulsiva
verifica-se uma forte ativação e hiperatividade desta região cerebral que se deve
ao facto de o indivíduo responder face a estímulos relacionados com eventos
aversivos (Urso & Carter, 2009).
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Diversas investigações têm apontado para o córtex cingulado anterior
como sendo, também, uma região afetada pelos indivíduos que sofrem de
Perturbação Obsessiva - Compulsiva. É de notar que esta área constitui um
núcleo de integração cognitivo e emocional, dado a sua localização entre o
sistema límbico e associativo (Bush, Luu & Posner, 2000). Formado pela área
dorsal e ventral, evidências demonstram uma hiperatividade nestas regiões em
simultâneo ao provocarem sintomas com os pacientes. A região dorsal
representa sobretudo a gestão de situações conflituosas e a deteção de erros,
permitindo a seleção de respostas comportamentais a fim de evitar o erro,
desempenhando, assim, um papel fundamental na antecipação do erro (Bush et
al., 2000). Tal como se pode observar com indivíduos com esta perturbação,
existe uma forte disfuncionalidade do processo de detetar e prever o erro. Por
outro lado, a região ventral do córtex, encontra-se associado às regiões límbicas,
como o hipocampo e amígdala, e ao córtex orbitofrontal mediano, sendo a vida
emocional o principal foco destas regiões (Bush et al., 2000). Tal como ocorre
com o córtex orbitofrontal, na perturbação obsessiva - compulsiva é visível uma
hiperatividade bilateral, confirmando-se nos pacientes que se envolvem em
tarefas comportamentais que expõem a possíveis erros (Mataix, Wooderson,
Lawrence, Brammer, Speckens & Phillips, 2004). Para além destas evidências,
descobriu-se há pouco tempo que o sulco paracingulado esquerdo encontra-se
menos desenvolvido quando comparado com sujeitos que não possuem esta
patologia, apontando, assim, para uma anomalia no desenvolvimento do córtex
cingulado anterior (Shim, Jung & Choi 2009).
O Córtex pré-frontal dorso-lateral é, igualmente, uma das áreas
deficitárias mais referidas na Perturbação Obsessiva - Compulsiva. Esta região,
responsável pelas funções executivas, abrangendo funções como análise,
processamento e retenção da informação a fim de executar e organizar planos
bem como a adaptação às mudanças do ambiente (Drevets, 2001). Disfunções
nesta área provocam incapacidade de processamento da informação,
modificando o desempenho para determinados objetivos. Contrariamente ao que
acontece com o córtex orbito frontal e com o córtex cingulado anterior, uma
hipoatividade nesta área remete para perda da capacidade de concentração e de
tomada de decisão (Drevets, 2001). Em sujeitos com POC, observa-se, assim,
uma tendência para hiperatividade, podendo esta dever-se à dificuldade que os
sujeitos têm em interromper a realização e a repetição de atos compulsivos
(Martinot, Allilaire, Mazoyer, Hantouche, Huret & Legaut-Demare, 1990). Podese dizer que estrutura desempenha um papel crucial “na integração cognitiva das
consequências dos atos, que se perde aquando das lesões nesta região,
resultando daí uma dificuldade em parar os comportamentos compulsivos”
(Teixeira, 2010).
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Os gânglios basais ou núcleos da base constituem outra estrutura
cerebral que se encontram marcadamente comprometidos na Perturbação
Obsessiva - Compulsiva. Estes consistem em estruturas constituídas de núcleos
neuronais
subcorticais,
responsáveis
pela
coordenação
motora,
comportamentos de rotina bem como pelas emoções. Esta região do cérebro é
formada pelo corpo estriado que inclui o núcleo caudado e o putamen, o globo
pálido, o núcleo subtalâmico e a substância nigra. O corpo estriado é composto
por um conjunto de células que compreendem dois aspetos que contribuem para
o processamento da informação: matrissomas e estriossomas, sendo que os
primeiros, ao receberem informação do córtex pré-motor e pré-frontal, estão
implicados nos comportamentos de antecipação e planeamento (Swhwartz,
1999). Os estrissiomas recebem impulsos do sistema límbico, como a amígdala,
projetando-os para os neurónios pertencentes à substância negra. Convém,
ainda, referir que o corpo estriado distribui-se em ventral ou dorsal, tendo,
portanto, funções muito distintas. A aprendizagem e os comportamentos
denominados de “rotineiros” refletem-se no corpo estriado dorsal ao passo que o
corpo estriado ventral ou límbico participa da seleção da informação, relativa às
recompensas comportamentais face um determinado contexto (Hassani,
Cromwell & Schultz, 2001). A relevância destas estruturas para a fisiopatologia
da Perturbação Obsessiva - Compulsiva teve a sua génese nos trabalhos de
Osler em 1984, quando este notou a existência de sintomatologia obsessiva
aquando do desempenho no teste da Torre de Londres e dos défices a nível visoespacial que apontam para anormalidades no processamento subcortical
(Hassani, Cromwell & Schultz, 2001). Ao longo das diversas tarefas cognitivas,
constatou-se uma ausência a nível bilateral de concretização do corpo estriado
em pacientes com POC (Rauch, Savage, Alpert, Dougherty, Kendrick, Curran
(1997). No entanto, é de ressaltar que, após provocação de sintomas em
pacientes com esta patologia, observa-se um aumento bilateral nos núcleos
caudados que ocorre simultaneamente com o córtex orbito frontal (Baxter,
Phelps, Mazziota, Guze, Schwartz & Selin, 1987). É, igualmente, visível uma
diminuição significativa do volume dos gânglios basais em doentes com POC,
estruturas incumbidas de comportamentos motores adaptados ao ambiente,
incluindo fatores emocionais no planeamento (Baxter et al., 1987).
Por último, o tálamo e a amígdala representam estruturas fundamentais
que estão implicadas na obsessão-compulsão e que ajudam a compreender
como estas áreas explicam os sintomas da POC. Deve-se, sobretudo, à
localização que o tálamo ocupa que explica como disfunções nesta estrutura
conduzem à sintomatologia desta perturbação. Responsável pela expressão
emocional, o núcleo ântero-ventral e o núcleo dorso medial, ambos pertencentes
ao tálamo, têm um papel essencial nas respostas de caráter emocional e
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comportamental caraterizadas por movimentos repetitivos e complexos (Cordioli,
2014). Estudos recentes vieram provar que sujeitos com perturbação Obsessiva
- Compulsiva exibem ter hiperatividade talâmica bilateral quando comparados
com indivíduos que não possuem esta disfunção que se consegue observar com
mais frequência em indivíduos com obsessões de verificação (Cordioli, 2014).
Relativamente à amígdala, sabe-se que esta participa da informação emocional
referente a estímulos ambientais significativos, para além de estar implicada,
ainda, no processamento de recompensa e de comportamentos motivacionais.
Nos sujeitos com POC, observa-se após uma provocação dos sintomas, uma
ativação bilateral desta estrutura, apontando para o facto de uma disfunção nesta
região, pode mediar a ansiedade sentida em relação a pensamentos obsessivos
(Cordioli, 2014).
Vários estudos têm demonstrado que os indivíduos com POC dispõem
de uma atividade cerebral muito distinta dos restantes que não sofrem desta
patologia. Existe, assim, uma comunicação danificada entre o Córtex orbito
frontal, o tálamo e o núcleo caudado, sendo que este, localizado entre as duas
primeiras regiões, apresenta uma comunicação deficitária fazendo com que o
tálamo responda de forma hiperativa, e mandando, automaticamente,
mensagens de alerta para o córtex orbito frontal que corresponde de maneira
semelhante, aumentando, posteriormente, a ansiedade (Kneipp, 2010 citado por
Deminco, 2011). Este processo remete para um mecanismo no qual os
pensamentos obsessivos e os comportamentos que têm origem no Córtex orbito
frontal produzem níveis de ansiedade patológicos que, ao passar na amígdala e
negligenciando qualquer intervenção do núcleo caudado, ampliam a atividade do
eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA) (Deminco, 2011).
Desta forma, são várias evidências que apontam no sentido das
anomalias observadas em todas as áreas aqui retratadas estarem envolvidas na
fisiopatologia da Perturbação Obsessiva - Compulsiva. Esta explicação deve-se
ao facto destes transtornos estarem correlacionados positivamente com a
severidade dos sintomas e serem exacerbadas aquando de uma provocação de
sintomas (Rauch et al., 1994). Perante o exposto, uma questão importantíssima
se impõe: constituirão as alterações do cérebro uma causa ou uma consequência
deste processo?

Psicocirurgia
Muitos pacientes com perturbação Obsessiva - Compulsiva, apesar das
várias opções de tratamento a nível farmacológico e comportamental (terapias
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cognitivo comportamentais), continuam a revelar os mesmos sintomas,
considerando-se a psicocirurgia uma das eventuais soluções para colmatar o
problema. As técnicas estereotáxicas modernas têm diminuído a sintomatologia,
no entanto continua a polémica no que diz respeito ao procedimento cirúrgico
que alcance os resultados desejáveis (Shah, Pesiridou, Baltuch, Malone &
Reardon, 2008).
Tendo em conta tudo o que foi anteriormente apresentado e
considerando as principais estruturas implicadas e danificadas nesta
enfermidade, não será de excluir uma intervenção nas mesmas, nomeadamente
no âmbito cirúrgico. A Psicocirurgia consiste num procedimento que serve para
tratar disfunções psiquiátricas, no entanto esta metodologia ocupa, ainda, um
lugar de controvérsia no tratamento psiquiátrico (Binder & Iskandar, 2000). É
notável a existência de quatro tipos de cirurgia para a Perturbação Obsessiva Compulsiva: Cingulotomia, Tractomia Subcaudada, Leucotomia Límbica e
Capsulotomia anterior. Antes de avançar na descrição e caraterização de cada
um destes procedimentos, será relevante aludir a uma breve perspetiva histórica,
dando um papel de destaque ao psiquiatra suíço Gottlieb Burckhardt, o pioneiro
a apontar resultados de cirurgias corticais em 1891, sendo o principal fundador e
o “pai” na psicocirurgia. Posteriormente, não será de descurar a importância que
Egas Moniz e Almeida Lima tiveram na primeira lobotomia pré-frontal, que se
baseava em trepanações bilaterais na região frontal inferior ao nível da sutura
coronal (Binder & Iskandar, 2000). Apesar dos efeitos adversos que estas
cirurgias provocavam, estas estenderam-se aos Estados Unidos da América.
Estes efeitos diziam respeito a hemorragia intracraniana grave, eventual
presença de epilepsia, e por vezes, aumento do volume da lesão (Binder &
Iskandar, 2000). De referir, igualmente, fortes alterações a nível da personalidade
do indivíduo, redução dos níveis de atenção, presença de apatia e desinibição
do comportamento. Contudo, e apesar de todas estas contra-indicações, a
psicocirurgia apresentou resultados bastante profícuos em mais de metade de
400 casos, concluindo-se que não existia fundamento para considerar este
método infrutífero, o que incentivou a legislação a regulamentar a sua aplicação
(Binder & Iskandar, 2000). Os procedimentos de neurocirurgia para as
perturbações mentais são, hoje em dia, realizados por estereotaxia, ou seja, uma
técnica que implica a localização precisa do alvo anatómico dentro do encéfalo,
por meio de um exame de ressonância magnética ou tomografia
computadorizada (Agência Nacional de Saúde suplementar, 2008, como citado
por Freeman, 2000).
Atualmente, dentro das abordagens cirúrgicas mais utilizadas para tratar
a Perturbação Obsessiva - Compulsiva constam-se quatro técnicas distintas,
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realizadas bilateralmente: Cingulotomia, Tractotomia Subcaudada, Leucotomia
Límbica e Capsulotomia anterior. A primeira metodologia, utilizada pela primeira
vez em macacos em 1947 por Fulton, baseou-se na assunção de que uma
estimulação nesta área (cíngulo anterior) produziria uma resposta automática
relacionada com as emoções, sendo que uma alteração nesta região resultava
num decréscimo do medo e da agressividade. Mais tarde, Sir Hugh apresentou
uma Cingulotomia aberta bilateral por meio da observação e ressecação de uma
parte do cíngulo. Este procedimento, executado na porção anterior do giro do
cíngulo e fibras supracalosas do cíngulo, resultando de uma lesão de 2cm de
altura e cerca de 8mm a 10mm de diâmetro, ocorrem bilateralmente no cíngulo
(Binder & Iskandar, 2000). Importa referir que as lesões térmicas são feitas no
tecido neuronal que implicam a termocoagulação estereotáxica por meio de
ressonância magnética. Deste modo, após várias experimentações a
Cingulotomia mostrou ser uma técnica muito eficaz na redução de sintomatologia
obsessiva, demonstrando poucos efeitos nefastos na personalidade e no
comportamento do sujeito quando comparado com a lobotomia frontal. Nos
últimos 20 anos, o Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, apresentou um
conjunto de resultados em indivíduos que sofriam de POC bem como de
ansiedade crónica e dor crónica, ressaltando a utilidade que esta técnica tem em
tratar os sintomas destas perturbações (Binder & Iskandar, 2000). Uma recente
investigação com 198 pacientes que se submeteram a este método, concluiu que
123 tiveram melhoras substanciais a longo prazo, sendo que recorreram a
avaliações frequentes e por meio de escalas de sintomas. Para muitos destes
sujeitos, quer a farmacoterapia, psicoterapia e estimulação elétrica não surtiram
os resultados desejáveis. Estudos mais recentes acerca da eficácia da
Cingulotomia têm apontado para cerca de 25 a 30% de melhoria nos pacientes
que se sujeitam a esta cirurgia e que apresentavam resistência a outros tipos de
tratamento (Koning & Griez, 2005). Após esta cirurgia, podem ocorrer eventuais
sintomas como náuseas, tonturas, confusão mental e pequenas crises
convulsivas, não havendo qualquer evidência de défice neurológico e/ou
comportamental. No entanto, os benefícios deste procedimento só são sentidos
entre três a seis meses após a Cingulotomia.
No que diz respeito à Tractotomia Subcaudada, introduzida por Sir
Geoffrey Knight, importa salientar que esta tem sido amplamente utilizada desde
o ano de 1963 no Reino Unido com o intuito de interromper as fibras de
substância branca entre o córtex orbito frontal e as estruturas subcorticais ao
provocar uma pequena lesão na região desta substância que se encontra
localizada abaixo do núcleo caudado (Binder & Iskandar, 2000). Hoje em dia,
esta cirurgia é feita com o auxílio de ressonância magnética funcional a fim de
guiar a colocação estereotáxica da sonda de radiofrequência, sendo que este
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método é muito semelhante ao da Cingulotomia (Roz et al,. 2011). Os primeiros
estudos efetuados a fim de verificar os principais resultados após esta cirurgia
revelaram uma melhora significativa nos pacientes (cerca de 68%) que exibiam
sintomatologia obsessiva. Foram igualmente feitas análises prospetivas de
eventual défice neuropsicológico após a tractotomia Subcaudada, pelo que se
observou uma clara deterioração cognitiva aquando da aplicação de testes que
remetiam para funções do lobo frontal e memória de reconhecimento. Estudos
comprovam que este défice deriva de edema perilesional, que costuma ter uma
duração de pelo menos um mês, contudo não existe qualquer evidência de lesão
a longo prazo que possa comprometer os indivíduos (Binder & Iskandar, 2000).
Relativamente à Leucotomia Límbica, esta diz respeito à interrupção
das conexões da alsa frontotalâmica e das regiões respeitantes ao sistema
límbico. Este método resulta da combinação entre a Cingulotomia e a tractotomia
Subcaudada, tendo sido introduzida por Desmon Kelly e Alan Richardon em 1970
em Inglaterra, este método traduz-se em três lesões bilaterais por termo de
coagulação de cerca de 6mm de diâmetro. Uma das três lesões é feita no
quadrante medial inferior posterior de cada lobo frontal ao passo que as restantes
são localizadas em cada giro cingulado (Binder & Iskandar, 2000). Aquando da
operação, esta zona cerebral é estimulada e caso haja uma resposta a essa
estimulação, sabe-se que é a localização correta para se proceder à lesão
(Richardson, 1973). As lesões feitas nos feixes das fibras brancas podem ser
conseguidas por um bisturi, um fio, radio frequência ou material radioativo, sendo
que os primeiros processos podem resultar numa hemorragia profunda no
cérebro, podendo ser fatal para o sujeito ou provocar uma destruição cerebral
considerável (Richardson, 1973). Possíveis complicações derivadas deste
procedimento incluem confusão mental e incontinência urinária transitória bem
como letargia e pequenas modificações ao nível da personalidade. Tal como
ocorre com os restantes métodos de psicocirurgia até aqui analisados, os
resultados não são imediatos, porém existe uma redução dos sintomas de forma
progressiva e significativa. De acordo com investigações levadas a cabo por
Mitchell-Heggs a fim de verificar a eficácia do procedimento, foi possível observar
que, numa amostra de 66 pacientes com Perturbação Obsessiva - Compulsiva,
num espaço de tempo de 16 meses, houve uma clara melhoria de cerca de 89%,
sendo que todos eles retornaram a sua atividade normal do dia, beneficiando do
procedimento (Yampolsky & Bendersky, 2014).
Por fim, no que concerne à Capsulotomia Anterior, popularizada por
Lesksell e utilizada primeiramente por Tailarach, este procedimento consiste em
interromper as conexões frontotalâmicas em que as lesões são efetuadas no
membro anterior das cápsulas internas que se localizam entre a cabeça do

105

ANA FILOMENA SEQUEIRA SOARES E LUIS ALBERTO MAIA

caudado e o putamen (Ruck, Karlsson, Steele, Edman, Meyerson, Ericson,
Nyman, Asberg & Svanborg, 2008). Para além de ser mais utilizada em pacientes
com perturbação obsessiva - compulsiva, a Capsulotomia anterior pode,
igualmente, ser utilizada em casos de ansiedade e ataques de pânico. Esta
técnica baseia-se na segmentação das fibras que estão localizadas entre o
núcleo caudado e o putamen, já referido anteriormente. Desta forma,
interrompem-se as ligações entre o cortéx orbito frontal e o tálamo (Yampolsky &
Bendersky, 2014). São vários os estudos que tentaram perceber os principais
resultados deste método nos sintomas obsessivos. Assim, autores como Rück e
colaboradores realizaram uma pesquisa com cerca de 25 sujeitos com POC que
se submeteram à capsulotomia anterior através de radio frequência ou
radiocirurgia, concluindo que 12 deles apresentaram uma resposta bastante
apropriada ao tratamento bem como ao seu seguimento e 9 apresentaram
remissão completa dos sintomas (Yampolsky & Bendersky, 2014). Outros
estudos apontaram para efeitos adversos que podem ocorrer após a
cingulotomia anterior. Numa análise conduzida por Herner em 1961, foi possível
verificar que 11 pacientes tinham sofrido graves efeitos, 2 efeitos moderados e 7
apresentaram efeitos leves, que incluíam aspetos emocionais, indiferença e
apatia, fadiga e incontinência urinária Rück et al,. 2008). Investigações
posteriores levadas a cabo por Rück e seus colaboradores foram ao encontro
das evidências já adquiridas previamente. A sua pesquisa, que compreendia 25
sujeitos com POC, demonstrou uma melhoria acentuada nos sintomas para a
capsulotomia a longo prazo, sendo que vinte dos seus pacientes responderam
adequadamente ao tratamento (Rück et al., 2008).
De todas as revisões feitas dos procedimentos descritos ao longo deste
estudo, destacam-se melhores resultados na capsulotomia anterior relativamente
à cingulotomia anterior. De acordo com um estudo realizado por Rück, a
capsulotomia não apresentava os mesmos efeitos benéficos em pacientes com
pensamentos obsessivos de ordem e simetria bem como de acumulação
compulsiva de determinados objetos.
Considerações Finais
A Perturbação Obsessiva - Compulsiva consiste numa alteração
psiquiátrica, caraterizada pela intrusão constante de pensamentos (obsessões)
e respetivo comportamento compulsivo. Muitos pacientes revelam melhoras com
terapia cognitivo - comportamental ou farmacológica, no entanto, em casos
severos e incapacitantes, a cirurgia é já uma opção para muitos deles, dado a
sua resistência às formas alternativas de tratamento.
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Ainda hoje não é exequível a aplicação de um tratamento que acabe
totalmente com as obsessões e compulsões do sujeito, apesar de toda a
evolução e avanços que o mundo tem sofrido. Neste sentido, a Neuropsicologia,
que se encontra em constante mudança, constitui-se uma mais-valia para a
descoberta de novas formas de tratamento e para ajudar na diminuição ou
mesmo remissão da sintomatologia obsessiva - compulsiva. Atenta-se ao
contributo notável para a descoberta das áreas que estariam afetadas neste
distúrbio, tornando-se imprescindível a relação entre a Neuropsicologia e esta
perturbação.
Nas últimas duas décadas assistiu-se a um crescimento de
investigações que se dedicaram a identificar os componentes genéticos que
poderiam estar abrangidos na génese da POC. Após tudo o que foi descrito ao
longo desta pesquisa, apraz referir que são diversas as áreas que se encontram
prejudicadas nesta enfermidade, sendo que atualmente, vários modelos
explicam esta patologia com base na hiperatividade que carateriza os circuitos
corticais e subcorticais, implicando, sobretudo, o córtex orbitofrontal, o núcleo
caudado e o cingulado anterior (Deminco, 2011).
Julga-se oportuno ressaltar as principais limitações que se prendem à
presente pesquisa, nomeadamente o facto de existirem poucos estudos que
permitam uma comparação das diferentes e diversas técnicas cirúrgicas a fim de
tratar a Perturbação Obsessiva - Compulsiva, limitando o conhecimento das
consequências que estes procedimentos podem contribuir para a evolução do
paciente com estes sintomas (Roz et al., 2011). Ao comparar as investigações
acerca destes métodos, parece observar-se um melhor prognóstico na
leucotomia límbica, porém, urge a necessidade de mais estudos que comprovem
esta premissa. A avaliação da eficiência, da segurança e do poder destas
intervenções tem sido uma tarefa árdua uma vez que são muito poucas as
instituições no mundo que oferecem e fazem uso deste tipo de cirurgia. No
entanto, salienta-se o grande benefício desta intervenção, essencialmente em
indivíduos que exibem comportamentos resistentes ao tratamento clínico, seja
através de farmacoterapia ou terapias cognitivo-comportamentais, sendo que
esta via de intervenção pode ser vista como a única esperança e última opção,
representando um efeito de fortalecimento para o tratamento (Lopes, Mathis,
Canteras, Salvajoli, Del Porto & Miguel, 2004).
Será urgente atuar no sentido de promover uma melhor qualidade de
vida ao sujeito que sofre desta patologia, mesmo que para isso a neurocirurgia
seja tomada como uma das principais formas de intervenção nesta área. Sabese que os riscos subjacentes a este procedimento constituem uma crescente
preocupação, principalmente quando este pode implicar alterações ao nível da
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personalidade ou prejuízos neuropsicológicos, ainda assim, e perante as
circunstâncias e o nível de comprometimento que esta perturbação provoca,
parece plausível avançar com este tipo de intervenção (Roz et al., 2011). Esta
nova forma de abordar a Perturbação Obsessiva - Compulsiva auxiliará o sujeito
a deixar-se de se “sentir um “fantoche” controlado pelas suas obsessões, à
espera de ser libertado” (Adam, 2014, p. 17).
Em suma, parece pertinente a necessidade de mais estudos neurofisiológicos a
fim de desvendar possíveis áreas adicionais que possam contribuir para a
etiologia da Perturbação Obsessiva - Compulsiva, bem como o contributo de
alguns mecanismos implicados, com a finalidade de desenvolver estratégias
terapêuticas mais adequadas e eficazes, tendo em consideração as
características idiossincráticas dos sujeitos. Ainda assim, é de enaltecer os
progressos feitos até ao momento no sentido de compreender e intervir nesta
perturbação.
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Resumo
Objetivo: O ciúme pode ser simultaneamente percebido como prejudicial ao
amor e como manifestação do mesmo, demonstrando uma inconsistência face à
sua relação com outras variáveis. Como tal, o objetivo desta investigação é desta
investigação é analisar a relação entre ciúme e a satisfação sexual.
Método: Um total de 1169 participantes com idade entre os 18 e os 62 anos,
preencheram a Escala Multidimensional de Ciúme e o Inventário de Satisfação
Sexual Golombok-Rust.
Resultados: As mulheres demonstraram maiores níveis de ciúme e menores
indicadores de satisfação sexual. São os participantes mais velhos, casados e
que possuem uma relação com maior duração que indicam níveis mais baixos
de ciúme e menores indicadores de satisfação sexual. Observou-se uma relação
positiva entre insatisfação sexual e ciúme total, comportamental e cognitivo, e
uma associação negativa entre a mesma variável e o ciúme emocional.
Conclusão: Estes resultados corroboram a importância de encarar o ciúme
enquanto constructo multidimensional. Níveis moderados de ciúme
demonstraram estar relacionados com uma maior satisfação sexual e existem
diferenças na perceção de ciúme e satisfação sexual em função de variáveis
como sexo, tempo de relação ou estado civil. Estes resultados ajudam na
compreensão do impacto do ciúme nas relações.
Palavras-chave: ciúme, ciúme
comportamental, satisfação sexual

cognitivo,

ciúme

emocional,

ciúme

Abstract
Aim: Jealousy can simultaneously perceived as adverse for love and as a
manifestation of it, demonstrating its inconsistency regarding other variables. As
such, the aim of this study is analyse the relation between jealousy and sexual
satisfaction.
Method: This study involved 1169 participants, both man and women, aged
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between 18 and 62 years old. There were used as measures Multidimensional
Jealousy Scale and Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction.
Results: Women have higher levels of jealousy and lower levels of sexual
satisfaction. Older people, married and in a longer relationship have lower levels
of jealousy as well as sexual satisfaction. Sexual dissatisfaction was positively
related to total, behavioural and cognitive jealousy but it also had a negative
association with emotional jealousy.
Conclusion: These results show the importance of looking at jealousy as a
multidimensional construct. Moderate levels of jealousy seem to be related with
greater sexual satisfaction. Sex, duration of relationship and marital status can
change de perception of jealousy and sexual satisfaction. These results help in
understanding the impact of jealousy on relationships.
Keywords: jealousy, cognitive jealousy, emotional jealousy, behaviour jealousy,
sexual satisfaction

Introdução
Ao longo do tempo, as sociedades têm assistido a inúmeras referências
ao ciúme, sendo um tema recorrente no âmbito relacional — mais
concretamente, nos relacionamentos afetivo-sexuais (Baroncelli, 2011). Como
tal, o ciúme demonstra ser intemporal, e não uma experiência contemporânea,
atravessando diferentes diferentes épocas e contextos (Del Priore, 2005).
Quando este se verifica no seio de um casal que mantém um relacionamento
amoroso, é denominado ciúme romântico (Buss, Larsen, Westen, &
Semmelronth, 1992).
Frequentemente observado nas relações humanas, o caminho para a
sua compreensão parece ser ainda longo, sendo múltiplas as suas definições
(Carvalho, Bueno, & Kebleris, 2008). Há autores que o consideram uma emoção,
outros encaram-no como um sentimento e outros ainda complexificam-no, ao
considerá-lo uma construção multidimensional (Pfeiffer & Wong, 1989).
Pfeiffer e Wong (1989) propõem a avaliação do ciúme enquanto
constructo multidimensional, composto por componentes emocionais, cognitivas
e comportamentais. O ciúme emocional refere-se a sentimentos negativos
experienciados como resultado de uma ameaça percebida; por outro lado, o
ciúme cognitivo diz respeito aos pensamentos, suspeitas e ruminações
vivenciadas. Por último, o ciúme comportamental diz respeito aos
comportamentos que evidenciam a existência de ciúme cognitivo e emocional.
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Podemos, assim, afirmar que o ciúme é um constructo composto por três
dimensões: comportamental, cognitiva e emocional.
O ciúme afeta múltiplas componentes da relação, não excluindo a
sexualidade, uma vez que esta, desde sempre teve múltiplas formulações e
discursos (Leal & Maroco, 2010). Atualmente, a sexualidade dita "normativa" é
aquela que visa a obtenção de prazer, sendo que a função reprodutora é
compreendida como uma função secundária (Capellá, 2003). Deste modo, uma
das funções mais importantes da sexualidade é procurar e proporcionar prazer,
bem como a expressão de carinho, afeto e amor e a promoção de valores
culturais fundamentais que valorizam o bem-estar físico e psicológico do sujeito
(Pereira, Leal, & Maroco, 2009). Segundo Pechorro (2006), a idade é uma
variável que deve ser considerada quando se fala em satisfação sexual, já que
esta, aparentemente, tende a diminuir com o avançar da idade. No lado oposto,
encontram-se as variáveis que influem positivamente a satisfação sexual,
citando-se a frequência da atividade sexual, o uso de técnicas sexuais variadas
e a ocorrência de orgasmo (Haavio-Mannila & Kontula, 1997). De igual modo, a
iniciativa do parceiro e a comunicação são preditores da satisfação sexual
(Bridges, Lease, & Ellison, 2004).
Relativamente à relação do ciúme com outras variáveis, Pfeiffer e Wong
(1989) constataram que as diferentes dimensões do ciúme parecem influenciar
a relação afetivo-sexual de distintas formas, verificando a existência de uma
associação positiva entre o ciúme emocional e o amor, bem como associações
negativas entre o ciúme cognitivo e o comportamental com o amor. Do mesmo
modo, Lucas (2011, 2012) e os seus colaboradores (Lucas, Pereira, &
Esgalhado, 2012) verificaram que o ciúme cognitivo e o ciúme comportamental
associam-se positivamente com a insatisfação sexual e que o ciúme emocional
apresenta uma associação negativa com a insatisfação sexual - inferindo que o
ciúme comportamental e cognitivo são mais prejudiciais ao relacionamento,
sendo que o seu aumento poderá conduzir à diminuição da satisfação sexual.
Vários autores afirmam que o ciúme é um fenómeno negativo no
relacionamento, acompanhado por baixa qualidade da relação, contribuindo para
a insegurança e os conflitos e fazendo com que também o parceiro sinta ciúme
(Banfield & McCabe, 2001). Contrariamente a esta perspetiva, Barelds e BareldsDijkstra (2007) consideram que o ciúme valoriza e protege o relacionamento,
referindo que este parece estar positivamente relacionado com a qualidade do
relacionamento. Salovey e Rodin (1985) referem como efeitos positivos do ciúme
o amor, o carinho, o cuidado e a devoção ao parceiro.
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De acordo com a literatura, os sujeitos com relações afetivo-sexuais
mais longas e com um único parceiro/a experienciam níveis de ciúme mais
elevados do que aqueles que possuem um relacionamento aberto ou sem
compromisso (Rydell, McConnel, & Bringle, 2004); simultaneamente, sujeitos
com níveis de ciúme mais elevados tiveram relacionamentos mais estáveis e
bem-sucedidos do que aqueles com níveis mais baixos (Mathes, 1986). Nesta
linha, Pinto (2010) afirma que aquilo que é vivido na relação amorosa reflecte-se
na sexualidade, sendo que alguns autores associam o aumento do desejo sexual
ao ciúme (Mathes, Adams, & Davies, 1985). Gikovate (2006) associa este
aumento à competitividade, na medida em que por vezes chegam mesmo a ser
criados contextos de ciúme com vista à estimulação do desejo sexual. A redução
do funcionamento sexual poderá gerar sentimentos de inferioridade e,
consequentemente, de ciúme, uma vez que a incapacidade, real ou imaginária,
de satisfazer sexualmente o parceiro pode desencadear o ciúme (Kingham &
Gordon, 2004).
Gikovate (2006) aponta variações no que respeita ao desejo sexual em
consequência da ocorrência do ciúme. Segundo o autor, pode ocorrer uma total
inibição sexual quando um dos parceiros percebe que o outro manteve ou
pretendia manter um relacionamento sexual com alguém. Porém, há casos em
que a desconfiança ou a certeza do facto pode potencializar o desejo. Assim, é
possível encontrar relações amorosas nas quais o desejo pode ser
potencializado ou reduzido/inibido devido ao ciúme. Silva e Marks (1997) referem
que o ciúme e as reações por ele originadas podem levar à redução ou cessação
da atividade sexual e consequente insatisfação sexual.
Não sendo muitos os estudos que relacionam diretamente as variáveis
ciúme e satisfação sexual, reveste-se de grande importância verificar se a
satisfação sexual é percecionada de forma distinta consoante o nível de ciúme
sentido, sendo este o principal objetivo. Particularmente, são delineados como
objetivos específicos: (a) a verificação de diferenças de género no que concerne
ao ciúme e satisfação sexual percecionada, (b) o estudo das diferenças de
género no que respeita às três dimensões do ciúme (cognitivo, comportamental
e emocional), (c) a comparação dos níveis de satisfação sexual e ciúme em
função da idade, habilitações literárias e meio de residência, (d) a identificação
de alterações na perceção do ciúme e satisfação sexual consoante o tempo de
duração do relacionamento, (e) a exploração da relação entre as várias
dimensões de ciúme e a satisfação sexual, e (f) a verificação do impacto do
ciúme na satisfação sexual.
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Método
Participantes
Definiram-se como critérios de inclusão ter uma idade igual ou superior
18 anos, ter um relacionamento afetivo-sexual heterossexual com mais de 2
meses e residir em Portugal; assim a tipologia de amostragem do presente
estudo é caraterizada como não probabilística e de conveniência, do tipo bola de
neve, onde através de alguns participantes se conseguiu chegar a outros, com
os critérios de inclusão pretendidos. Recolheram-se 1329 questionários, tendo
sido eliminados 160 questionários devido ao incorreto preenchimento.
Colaboraram assim 1169 sujeitos, sendo 695 do sexo feminino (59,5%) e 474 do
sexo masculino (40,5%).
A média de idades situou-se nos 27,52 anos (DP = 8,85; Mín = 18; Máx.
= 62). Verificou-se ainda que 973 (83,2%) participantes possuíam entre 18 e 35
anos e que 196 (16,8%) possuíam mais de 35 anos. As características
sociodemográficas dos participantes estão descritas na Tabela 1.
Tabela 1: Características Sociodemográficas dos Participantes (n =1169)
Variáveis

n

%

Até ao 4º ano

6

0,5

5º ou 6º ano

8

0,7

7º ao 9º ano

38

3,3

Ensino secundário

439

37,6

Ensino superior

678

58

Meio rural

278

23,8

Meio urbano

891

76,2

764

65,4

Habilitações literárias

Residência

Estado civil
Solteiro/a
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Casado/a

272

23,3

Viúvo/a

21

1,8

União de facto

112

9,6

Professam religião

661

56,5

Não professam religião

509

43,5

Sim

51

4,4

Não

1118

95,6

Religião

Experiências sexuais indesejadas

Instrumentos
Características sócio-demográficas. O questionário para a avaliação
das características sócio-demográficas, construído propositadamente para o
efeito por Lucas, Pereira e Esgalhado (2012), subdividiu-se em cinco domínios.
O domínio “Informação Demográfica” visou obter informações como o sexo ou a
idade; o domínio “Questões Relacionais” teve como objetivo a recolha de dados
acerca do parceiro/a e da relação; no domínio “História Médica”, pretendeu-se
averiguar a presença de problemas de saúde; no domínio “Religião”, objetivouse o levantamento de informação relativa às crenças e práticas religiosas;
finalmente, o domínio “Comportamento Sexual” visou o despiste da presença de
experiências sexuais indesejadas, bem como recolher informação referente à
orientação sexual do participante.
Ciúme.
A Escala Multidimensional do Ciúme (Multidimensional
Jealousy Scale; Rust & Golombok, 1986), na sua versão original, é composta por
24 itens que avaliam os componentes cognitivo, emocional e comportamental do
ciúme. A primeira subescala visa a avaliação da frequência de preocupações ou
pensamentos irracionais; na subescala do ciúme emocional, o objeto de
avaliação é a reação emocional perante situações indutoras de ciúme;
finalmente, a subescala de ciúme comportamental avalia a frequência de
determinados comportamentos motivados pelo ciúme. Assim, quanto mais
elevada a pontuação da escala, maior é o nível de ciúme percecionado (Southard
& Abel, 2010). Na presente investigação utilizou-se a versão portuguesa de
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Lucas, Pereira e Esgalhado (2012), constituída por 18 itens. A escala, na sua
versão portuguesa, apresenta bons indicadores de fiabilidade, para a escala total
(α = 0,86) e para a sub-escala Ciúme Emocional (α = 0,86), Ciúme Cognitivo (α
= 0,92) e Ciúme Comportamental (α = 0,90).
Satisfação sexual. O Inventário de Satisfação Sexual Golombok-Rust
(Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (Rust & Golombok, 1986) avalia
o nível de satisfação sexual e a sua versão original é constituída por 28 itens.
Pretende avaliar a existência e gravidade de problemas no domínio sexual,
abordando o grau de desejo, excitação, orgasmo, satisfação e dor. A pontuação
do inventário reflete-se assim no índice total de insatisfação sexual, com os
resultados mais elevados a indicar piores índices de satisfação sexual. Foi
utilizada a versão portuguesa de Vilarinho e Nobre (manuscrito em preparação),
sendo que os dados obtidos na versão feminina demonstram um bom nível de
consistência interna, apresentando um alfa de Cronbach de 0,89. Na versão
masculina, verificam-se bons níveis de consistência interna para o total do
inventário, com um alfa de Cronbach de 0,86.
Procedimento
O preenchimento dos questionários foi efetuado através da sua
disponibilização online (através do GoogleDocs), tendo sido divulgado através
da rede social Facebook, de um Blog construído para o efeito e através de email
também criado para o efeito; em qualquer destes casos solicitou-se a partilha e
a divulgação do mesmo. Adicionalmente, procedeu-se também à recolha de
questionários em formato impresso que foram distribuídos por conveniência a
sujeitos que cumpriam os critérios de inclusão previamente identificados. Ambas
as formas obedeceram aos pressupostos do anonimato e confidencialidade,
tendo-se disponibilizado um formulário de consentimento informado. Os
questionários foram autonomamente respondidos pelos participantes sem
intervenção da investigadora.
Análise Estatística
Para a análise estatística dos dados obtidos, utilizou-se a versão 19.0
do SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Partindo do postulado
pelo teorema do limite central, à medida que a dimensão da amostra aumenta,
a distribuição da média amostral tende para a distribuição normal (Maroco,
2007), pelo que se assume a normalidade da amostra. Além disso, verifica-se a
normalidade e homogeneidade da amostra, utilizando-se os testes paramétricos.
Procedeu-se à análise comparativa dos dados, utilizando testes t de Student de
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forma a comparar dois subgrupos (e.g., sexo) e a análise de variância (ANOVA)
univariada para comparar três ou mais subgrupos (e.g., habilitações literárias).
Neste caso, foi utilizado o critério de correção Geisser-Greenhouse. Com o
intuito de quantificar a intensidade e direção da associação entre variáveis
utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson. Ao longo da análise, o ciúme
será examinado enquanto construto global, bem como as três dimensões de
forma autónoma: cognitiva, emocional e comportamental.
Resultados
No que respeita à insatisfação sexual verificou-se que a média é de
21,26 (DP = 11,81) enquanto que a variável ciúme registou uma média de 38,30
(DP = 8).
Verificou-se que, para a variável que representa o ciúme total, foi o sexo
feminino que apresentou níveis médios mais elevados (M = 39,20; DP = 7,70),
quando comparado com o sexo masculino (M = 36,97; DP = 8,28; t(966,158) = 4,72; p < 0,001). Na subescala ciúme cognitivo, foi o sexo feminino que obteve
valores médios mais elevados (M = 9,11; DP = 3,46), quando comparado com o
sexo masculino [M = 8,93; DP = 3,51; t(1167) = -0,85; p = .404]; de igual modo,
no domínio do ciúme comportamental, foi também o sexo feminino que
apresentou níveis médios mais elevados (M = 10,88; DP = 3,74),
comparativamente ao sexo masculino [(M = 9,64; DP = 3,53; t(1054,602) = -5.68;
p < 0,001). Para a variável ciúme emocional, o sexo feminino apresentou os
valores médios mais elevados (M = 19,22; DP = 3,11) quando comparado com
o sexo masculino (M = 18,40; DP = 3,70; t(1167) = -4,09; p < 0,001). No que
respeita à satisfação sexual, o sexo masculino apresentou índices médios mais
baixos de insatisfação sexual (M = 19,85; DP = 11), quando comparado com o
sexo feminino (M = 22,23; DP = 12,25; t(896,205) = -3,40; p < 0,001).
Nos participantes cujas habilitações literárias se situam no 5º ou 6º ano,
de escolaridade, registaram-se índices médios mais elevados de insatisfação (M
= 24,50; DP = 15,72), seguidos por aqueles que possuem entre 7 e 9 anos de
escolaridade (M = 23,87; DP = 11,70) e pelos que possuem a 4ª classe (M =
23,83; DP = 13,47). Por fim, surgiam os participantes com o ensino secundário
(M = 21,56; DP = 11,33) e com ensino superior (M = 20,86; DP = 12,07; F(4;1164)
= 6,29; p < 0,001).
Verificou-se também que o grupo dos sujeitos casados apresentou
menores níveis médios de ciúme (M = 25,25; DP = 7,08), seguido pelo grupo dos
viúvos (M = 35,33; DP = 7,85) e daqueles que se encontram em união de facto
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(M = 37,99; DP = 7,12). Por fim, com níveis médios mais elevados de ciúme
surgiu o grupo dos solteiros (M = 39,51; DP = 8,15; F(4;1164) = 20,92; p < 0,001).
Foi no grupo dos casados que se registaram valores médios mais elevados de
insatisfação sexual (M = 23,95; DP = 12,94), sendo seguido pelo grupo daqueles
que se encontram em união de facto (M = 22,56; DP = 12,38) e pelo grupo dos
solteiros (M = 20,26; DP = 11,20). O grupo que registou valores médios de
insatisfação sexual mais baixos foi o grupo dos viúvos (M = 15,76; DP = 7,80;
F(3;1165) = 8,64; p < 0,001).
Os índices médios de insatisfação sexual foram mais elevados nos
sujeitos com mais de 35 anos (M = 24,53; DP = 13,04), comparativamente aos
sujeitos com idades entre 18 e 35 anos (M = 20,60; DP = 11,44; t(258,911) = 4,28; p < 0,001). Para a variável ciúme, foi o grupo de idades compreendidas
entre 18 e 35 que registou valores mais elevados (M = 39,10; DP = 7,94),
comparativamente ao grupo de idades com mais de 35 anos (M = 34,30; DP =
7,13; t(300,710) = 7,86; p < 0,001).
Verificou-se que os sujeitos que mantêm relacionamentos há menos
tempo (0 a 10 anos) apresentam os níveis de insatisfação sexual mais baixos, M
= 20,47; DP = 11,32). Este grupo foi seguido por sujeitos que mantêm um
relacionamento entre 11 e 20 anos (M = 24; DP = 13,08) e pelo grupo de sujeitos
cujos relacionamentos possuem uma duração superior a 20 anos (M = 27,58; DP
= 13,72; F(3;1164) = 15,75; p < 0,001). No que respeita ao ciúme, os valores
médios mais elevados registaram-se no grupo de sujeitos com relacionamentos
cuja duração se encontra entre 0 e 10 anos (M = 38,92; DP = 8), seguido pelo
grupo de sujeitos com relacionamentos cuja duração se encontra entre 11 e 20
anos (M = 35,99; DP = 7,27) e, por fim, o grupo de sujeitos com relacionamentos
de duração superior a 20 anos (M = 33,62; DP = 7,12; F(3;1164) = 20,45; p <
0,001).
O grupo de sujeitos que professam uma religião apresentou os níveis
médios mais elevados de ciúme (M = 38,71; DP = 7,97), comparativamente ao
grupo daqueles que referem não professar qualquer religião (M = 37,76; DP =
8,04; t(1087,950) = 2; p = 0,45). De igual modo, foi também no primeiro grupo
que se registaram os índices médios de insatisfação sexual mais elevados (M =
21,50; DP = 12,07), quando comparado com o segundo grupo (M = 20,95; DP =
11,47; t(1117,927) = 0,78; p = 0,434). Estas diferenças não são estatisticamente
significativas.
Observaram-se índices médios de insatisfação sexual mais elevados
no grupo de sujeitos que relataram ter vivenciado uma experiência sexual
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indesejada (M = 26,27; DP = 15,83), comparativamente ao grupo que não relata
tal ocorrência (M = 21,03; DP = 11,55; t(1087,982) = 3,11; p = 0,002).
Da correlação entre a variável ciúme total e insatisfação sexual,
observou-se a existência de uma correlação positiva fraca (r = 0,108; p < 0,001).
Verificaram-se ainda associações nos diferentes domínios do ciúme (Tabela 2).
Tabela 2: Correlação entre ciúme e satisfação sexual
Variáveis

Satisfação sexual
r

P

Ciúme total

0,11

0,001

Ciúme cognitivo

0,09

0,002

Ciúme comportamental

0,17

0,001

Ciúme emocional

-0,03

0,350

Notas. r = Correlação de Pearson.

Nos três subgrupos de ciúme (baixo, intermédio e alto), o grupo de
sujeitos com níveis baixos de ciúme apresentou os valores médios mais
elevados de insatisfação sexual (M = 31,93; DP = 21,04), seguido do grupo com
ciúme alto (M = 23,08; DP = 12,22) e por fim o grupo que apresenta ciúme
intermédio (M = 20,29; DP = 11,05), ou seja, foi o grupo do ciúme intermédio que
se regista uma satisfação sexual mais elevada (F(2;1159) = 13,17; p < 0,001) .
Discussão
Partindo dos objetivos delineados, nomeadamente a análise das
diferenças de género na perceção do ciúme e satisfação sexual, os resultados
obtidos suportam a literatura (Sagarin & Guadagno, 2004) que indica que o sexo
feminino regista níveis mais elevados de ciúme em todos os domínios,
corroborando aquilo que defendem os autores
Segundo Edalati e Redzuan (2010), à medida que o casal se torna mais
íntimo e o relacionamento mais sólido, ocorre um aumento do ciúme, na medida
em que as ameaças ao relacionamento são sentidas mais intensamente;
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contudo, os resultados deste estudo não são congruentes com esta perspetiva,
pois são os participantes com relações mais duradouras, que demonstram níveis
de ciúme menos elevados. Além disto, é o grupo dos participantes casados que
revela níveis mais baixos de ciúme, encontrando-se no extremo oposto os
sujeitos solteiros. Estes resultados reforçam a ideia de que a estabilidade gera
menores níveis de ciúme, estando de acordo com Demirtaş e Dönmez (2006),
que verificaram que os participantes solteiros possuem maiores níveis de ciúme
do que os casados.
No que concerne à relação entre o ciúme e a idade, há autores que
defendem uma associação negativa entre ambas as variáveis (Demirtaş &
Dönmez, 2006), sendo que os resultados obtidos no presente estudo parecem
corroborar esta perspetiva, uma vez que é o grupo de participantes mais novos
que exibe níveis mais elevados de ciúme. Nesta linha, Shackelford e
colaboradores (2004) referem a existência de diferenças na perceção do ciúme
consoante a idade avança.
Relativamente à satisfação sexual, é o sexo feminino que revela índices
de insatisfação sexual mais elevados, o que se traduz numa satisfação sexual
mais elevada por parte do sexo masculino, o que está em conformidade com os
autores que referem uma maior insatisfação sexual nas mulheres (Peterson &
Hyde, 2011).
Segundo Peterson e Hyde (2011), a satisfação sexual tende a diminuir
com o avançar da idade, tendo-se verificado os resultados semelhantes nesta
investigação, uma vez que são os participantes com mais de 35 anos que
apresentam níveis de satisfação sexual mais baixos. Verificou-se também que a
satisfação sexual é mais baixa no grupo dos casados, sendo o grupo dos
solteiros são aquele que demonstra maiores níveis de satisfação sexual. Tais
resultados não estão em concordância com a literatura, na medida em que
Barrientos e Páez (2006) defendem que as variáveis relacionadas com a
proximidade dos sujeitos, como, por exemplo, estar apaixonado ou o ter um
parceiro estável, contribuem para o aumento da satisfação sexual. Estes
resultados poderão justificar-se, segundo Call, Sprecher, e Schwartz (1995) pelo
facto de a frequência de relações sexuais no casamento diminuir depois dos
primeiros meses devido à perda da novidade.
Verificou-se ainda uma diminuição da satisfação sexual nos
participantes que vivenciaram uma ou mais experiências sexuais indesejadas, o
que pode ser indicador da necessidade de se agir não apenas legalmente junto
do agressor mas também através de intervenção psicológica junto das vítimas,
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na medida em que tais acontecimentos parecem influir na vivência da
sexualidade.
Por fim, os resultados indicam uma correlação positiva entre a
insatisfação sexual e o ciúme, ou seja, verifica-se que os níveis de ciúme e
insatisfação sexual seguem a mesma direção e que quando o ciúme aumenta, a
insatisfação sexual aumenta também, e vice-versa. Assim, o aumento da
insatisfação sexual pressupõe a diminuição da satisfação sexual, concluindo-se
portanto que a satisfação sexual diminui quando ocorre o aumento do ciúme,
corroborando alguns autores que referem que o ciúme pode destruir um
relacionamento (Fonseca, Nery, & Benigno, 2005); esta é uma das problemáticas
mais comuns no aconselhamento conjugal e na terapia sexual (Silva, 1997), que
está associada com uma série de aspetos relacionais negativos, como violência
doméstica e divórcio (Barelds & Barelds-Dijkstra, 2007). O mesmo resultado foi
observado para o domínio do ciúme cognitivo e para o ciúme comportamental,
sendo que, contrariamente, o ciúme emocional registou uma correlação negativa
o que sugere que, quando o ciúme emocional aumenta, a satisfação sexual
aumenta também.
Contudo, embora a literatura não se refira diretamente à relação entre
ciúme e satisfação sexual, Andersen e colaboradores (1995) indicam que o
ciúme cognitivo tem uma relação mais negativa com a satisfação relacional que
o ciúme emocional, o que se assemelha aos resultados encontrados, pois a
satisfação sexual diminui quando o ciúme cognitivo aumenta. Por seu lado, o
ciúme emocional parece ser um maior preditor de satisfação sexual do que o
ciúme cognitivo, uma vez que o primeiro aumenta ao mesmo tempo que a
satisfação sexual aumenta. Poderá, assim, inferir-se que o ciúme
comportamental e cognitivo possuem um impacto negativo na satisfação sexual,
contrariamente ao ciúme emocional.
Verificou-se ainda que, os sujeitos que integram o grupo do ciúme
moderado são aqueles que possuem maior satisfação sexual. Estes resultados
parecem aproximar-se daquilo que foi dito por Mathes e colaboradores (1985),
nomeadamente que o aumento do desejo sexual é, entre outros, um dos aspetos
mais vulgarmente associados ao ciúme, sendo que Gikovate (2006) associa este
aumento de desejo em situações de ciúme à competitividade. Logo, o ciúme em
níveis moderados pode ser benéfico, simbolizando a manutenção do interesse
pelo/a parceiro/a.
Do trabalho realizado foram extraídos resultados que se revelam
pertinentes e emergem como um contributo para a compreensão do ciúme.
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Assim, nesta amostra, é o sexo feminino que evidencia maiores níveis de ciúme
em todas as suas dimensões e que apresenta menor satisfação sexual; tal
justifica a necessidade de se refletir acerca dos mecanismos implícitos na
perceção subjetiva de satisfação sexual e de se estudar mais
pormenorizadamente os fatores que influenciam esta perceção. Conclui-se
também que a insatisfação sexual se encaminha na mesma direção do ciúme,
isto é, quando o ciúme aumenta verifica-se um aumento da insatisfação sexual
e vice-versa, o que se reflete numa diminuição da satisfação sexual com o
aumento do ciúme.
Se tivermos em conta o ciúme enquanto um complexo multidimensional,
é possível verificar que o ciúme cognitivo e o ciúme comportamental se associam
positivamente com a insatisfação sexual, refletindo-se numa diminuição da
satisfação sexual em decorrência do aumento do ciúme. No entanto, o mesmo
não se regista no ciúme emocional que apresenta uma associação negativa com
a insatisfação sexual, e sendo que a ocorrência de insatisfação sexual pressupõe
a ausência de satisfação sexual, este resultado traduz-se num aumento da
satisfação sexual aquando do aumento do ciúme emocional. Assim, demonstrouse que o ciúme comportamental e cognitivo são mais prejudiciais ao
relacionamento. Deduz-se ainda que estes dois domínios do ciúme são maiores
preditores de insatisfação sexual do que o ciúme emocional. Verificou-se
também que a satisfação sexual é mais elevada no grupo que apresenta níveis
moderados de ciúme, comparativamente aos grupos que evidenciam níveis de
ciúme alto e baixo.
Em suma, os resultados obtidos parecem estar em concordância com a
perspetiva que coloca ênfase no ciúme enquanto protetor da relação (DeSteno,
Valdsolo, & Bartlett, 2006), na medida em que quando está presente em níveis
moderados pode evidenciar o interesse pelo outro e o desejo de não o perder,
assegurando assim a manutenção da relação. Pelo contrário, a ausência de
ciúme/baixo ciúme parece não ser saudável para o relacionamento e
concretamente para a satisfação sexual, na medida em que parece demonstrar
menos interesse no parceiro/a.
Estas conclusões surgem assim como um novo contributo para a
investigação no âmbito do ciúme, colmatando uma lacuna na investigação
realizada até ao momento. O elevado número de participantes permite a retirada
de conclusões gerais relativamente à população em estudo, representando uma
contribuição no domínio social e científico.
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Aponta-se como limitação a heterogeneidade de alguns grupos e a
impossibilidade de incluir a população homossexual no estudo devido ao facto
de os questionários que avaliam a satisfação sexual apenas terem sido
desenvolvidos para a população heterossexual. Futuramente seria interessante
o alargar do estudo à população homossexual e realizar uma análise mais
aprofundada das variáveis implícitas na satisfação sexual. Foi possível verificar
ao longo deste estudo que são vários os fatores que interferem na satisfação
sexual e que estes variam entre homens e mulheres, pelo que seria importante
clarificar, em investigações futuras, os vários fatores que influenciam a satisfação
sexual e fazer a distinção entre sexos. No que concerne à população
homossexual, seria importante também entender se os resultados obtidos com
população heterossexual mantêm-se, em termos de ciúme e satisfação sexual,
já que neste estudo não foi possível a sua inclusão.
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Resumen
La cocaína es una de las drogas más consumidas en todo el mundo y objeto de
muchas investigaciones a lo largo de los últimos años. Desde una perspectiva
psicológica, en numerosas ocasiones se ha estudiado la relación entre la
impulsividad y el uso de esta sustancia, considerándolo un rasgo clave en este
proceso. En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica de 24
artículos publicados entre 2006 y 2013 que examinan dicha materia, algunos
relacionándolos con los trastornos de personalidad y otros con alteraciones
cerebrales. Se pone de manifiesto una fuerte vinculación entre el consumo de
cocaína y la impulsividad, y su relación bidireccional. Los trastornos de
personalidad que más comorbilidad presentan con el consumo de cocaína son el
límite y el antisocial, en los que la impulsividad es un rasgo característico.
Además, se observó que se pueden producir cambios en los córtex prefrontal y
orbitofrontal de los consumidores, estructuras responsables del comportamiento
social funcional.
Palabras clave: cocaína, impulsividad, trastorno de personalidad límite,
trastorno de personalidad antisocial, alteraciones cerebrales.
Abstract
Cocaine is one of the most widely used drugs in the world and much research has
been devoted to investigating its use in the last years. Within the field of
psychology, the relationship between impulsivity and cocaine has been studied
by a variety of authors. In fact, impulsivity is now considered a key feature in
cocaine consumption. A bibliographic review of 24 articles published between
2006 and 2013 will be presented. Some of them relate cocaine to personality
disorders while others are focused on brain changes. What is clearly revealed is
the strong link between cocaine use and impulsivity, and its bidirectional
relationship. Personality disorders with most comorbidity with cocaine use are the
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limit and the antisocial, in which impulsivity is a characteristic trait. Finally, it is
worth mentioning that changes can occur in consumers prefrontal and
orbitofrontal cortex, which are the structures in charge of functional social
behavior.
Keywords: cocaine, impulsivity, borderline personality disorder, antisocial
personality disorder, brain changes.
Introducción
La droga ilegal estimulante más consumida en Europa es la cocaína,
destacando su uso en los países del sur y del oeste del continente. Según los
datos del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (2018), 17 millones
de adultos de edades comprendidas entre 15 y 64 años han consumido cocaína
en algún momento a lo largo de su vida. De esta cifra, 2,3 son jóvenes de entre
15 y 34 años que lo han hecho el último año.
Últimamente, en el conjunto de Europa se venía observando una
reducción en el consumo de cocaína que no aparece en las investigaciones más
actuales. En referencia a un informe del Observatorio Español de Drogas del
2009, el número de personas que consume alguna vez en la vida se había
incrementado desde el 2005, mientras que los datos de consumo en el último
año y en el último mes desde ese mismo año habrían disminuido. Esta reducción
del consumo de cocaína en los últimos 12 meses se reflejó también en la
Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en población general en España
2011-2012 (EDADES, 2013).
Poniendo en relación estas estadísticas con la prevalencia en terapia,
tras un período de descenso, el número total de consumidores que inician un
tratamiento por primera vez se incrementó en más de un 20% entre 2014 y 2016.
España, Italia y Reino Unido conforman casi tres cuartas partes (73%) de los
pacientes que acuden a tratamiento por abuso de cocaína (EMCDDA, 2018).
Dentro de las formas de administración de esta droga, podemos asociar
el consumo de polvo de cocaína (clorhidrato de cocaína) a las personas de una
clase social más alta, más integradas en la sociedad, mientras que la vía
parenteral o inhalación del crack se identifica más con entornos marginales. La
mayoría de personas que acuden a tratamiento por primera vez, suelen consumir
cocaína en polvo (EMCDDA, 2018).
Teniendo en cuenta estos datos y la importancia de la intervención
psicológica en el campo de las adicciones, la investigación en este ámbito ha
sido muy amplia. Si nos centramos la etiología, la psicología diferencial y de la
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personalidad ha cobrado un papel muy importante realizando grandes
aportaciones. En concreto, ha puesto el foco en el rasgo de impulsividad,
adoptándolo como un aspecto que toma parte casi sin excepción en los casos de
adicción y, específicamente, en el consumo de cocaína. Principalmente se ha
vinculado al contacto temprano con las drogas, la repetición de los consumos y
la progresión a la adicción.
Objetivos
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la relación
entre el consumo de cocaína y el rasgo impulsividad, a través de una revisión de
los estudios publicados desde el año 2006 hasta el 2013, mostrando las
diferentes perspectivas desde donde se ha analizado dicha relación.
Metodología.
El proceso de búsqueda de toda la literatura en la que se basa esta
revisión bibliográfica se llevó a cabo a través de bases de datos (Pubmed) y
revistas clave en el ámbito de la psicología y las adicciones (Adicciones, Addictive
Behaviour, Addiction Journal, American Journal of Drugs and Alcohol Abuse,
Psicothema y Trastornos Adictivos).
En Pubmed se introdujeron los conceptos “cocaine and impulsivity”
como palabras clave para el primer cribado con los siguientes filtros: resumen
disponible, publicaciones de los últimos cinco años (hablaríamos de una
búsqueda de artículos publicados desde el 2007 hasta el 2013) y estudios con
seres humanos. Con la aplicación de estos filtros y en la base de datos de
Pubmed, se detectaron 179 resultados. De todos ellos la mayoría se descartaron
por no ajustarse al objetivo de este estudio (por ejemplo, estudios del ámbito
médico). En las revistas la selección fue más complicada por los criterios
temporales establecidos. Además, la mayoría que eran de interés ya se habían
revisado desde Pubmed o eran artículos de pago.
Después de este primer rastreo se obtuvieron 16 artículos de los cuales
5 no resultaron adecuados y también fueron desechados. Con el propósito de
aumentar la información sobre el tema a investigar, se amplió la búsqueda al año
2006. En este segundo cribado se volvió a explorar Pubmed y se analizaron las
referencias de los artículos anteriormente seleccionados, consiguiendo 4 nuevos
estudios.
Al ir leyendo sobre el tema que ocupa este trabajo, se observó que
aquellos trastornos de personalidad en los que la impulsividad es un rasgo
característico tienen una alta comorbilidad con la adicción al a cocaína, se
consultaron las mismas bases de datos que en un principio pero introduciendo
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las palabras clave “cocaine and personality disorders”. De este modo, se
obtuvieron 9 artículos más para incluir en este trabajo.
Resultados.
Evaluación de la impulsividad en consumidores de cocaína
El estudio realizado por Forcada, Pardo y Bondía (2006) Impulsividad
en dependientes de cocaína que abandonan el consumo tiene por objetivo la
comparación de la impulsividad entre grupos de individuos dependientes de la
cocaína y otros que se mantienen abstinentes o han disminuido su consumo. Se
concluyó que la impulsividad en el consumo de cocaína tenía un cierto grado de
reversibilidad que comienza a hacerse patente entre las 4 y las 12 semanas tras
la reducción del consumo.
Impaired inhibitory control in recreational cocaine users es un estudio de
Colzato, van den Wildenberg y Hommel (2007) en el que se evaluó si el consumo
recreativo de cocaína produce deficiencias en el control inhibitorio. Los autores
afirmaron que estos déficits derivados del consumo recreativo de cocaína
probablemente afecten al comportamiento de los sujetos en su vida diaria.
En Cognitive impulsivity in cocaine and heroin polysubstance abusers
Verdejo-García, Perales y Pérez-García (2007) evaluaron la inhibición de
respuesta y los procesos de toma de decisiones a través de diferentes medidas
neuropsicológicas en un grupo control y dos grupos de policonsumidores cuyas
drogas de consumo principal eran en uno la cocaína y en otro la heroína.
Concluyeron que los sujetos que más cocaína consumían fueron los que
presentaron unos resultados más deficitarios en la evaluación de la impulsividad
motora y cognitiva. Además, ambos grupos de adictos mostraron un rendimiento
peor en la toma de decisiones puesto que respondía en base a la adquisición de
una recompensa a corto plazo.
Pedrero (2009) en el artículo Evaluación de la impulsividad funcional y
disfuncional en adictos a sustancias mediante el Inventario de Dickman planteó
el objetivo de analizar las diferencias en impulsividad funcional (IF) y disfuncional
(ID) en una muestra de población clínica de adictos en tratamiento en
comparación con otra no clínica. Las conclusiones de este estudio sugieren que
la ID es una característica fuertemente ligada al proceso de adicción. La relación
entre la impulsividad y el síntoma disejecutivo propuesta en otras investigaciones
previas es apoyada por este estudio.
El estudio Decision-making déficits linked to real-life social dysfuction in
crack cocaine-dependent individuals, de Cunha, Bechara, Guerra y Nicastri
(2010) tenía por objetivo investigar la relación entre los déficits en la toma de

134

Relación entre el consumo de cocaína y el rasgo impulsividad: una revisión bibliográfica

decisiones y la disfunción social en dependientes de crack en comparación con
un grupo control de sujetos. Se observó que los dependientes muestran
marcados déficits en la toma de decisiones y que esas deficiencias cognitivas
están vinculadas a un ajuste social disfuncional. Estos autores lo asocian a los
déficits que presentan en el córtex orbitofrontal, relacionado con la conducta
impulsiva, el control emocional y el comportamiento social.
Relationship between impulsivity and decision-making in cocaine
dependence es un estudio de Kjome et al. (2010) cuyo objetivo fue comparar
dependientes de cocaína con sujetos controles en pruebas de toma de
decisiones e impulsividad. Los dependientes obtuvieron puntuaciones más altas
en el BIS-11 (escala de impulsividad) y más errores en la IMT (prueba de
memoria) junto con una preferencia por las barajas menos recomendadas en el
IGT (prueba de toma de decisiones). Se observó también una correlación
significativa entre los resultados de la escala BIS-11 y la prueba IMT.
Tziortis, Mahoney, Kalechstein, Newton y De La Garza (2011), en su
estudio The relationship between impulsivity and craving in cocaine –and
methamphetamine- dependent volunteers evaluaron
la relación entre
impulsividad y craving en dependientes de cocaína y metanfetaminas y
examinaron si puntuaciones más altas en estas variables se asocian con otras
relacionadas con el consumo de drogas. Sugieren que la relación entre el craving
y la impulsividad puede deberse a que ambos se encuentran ligados a los
procesos de búsqueda de recompensa que promueven el consumo de drogas.
Fernández-Serrano, Perales, Moreno-López, Pérez-García y VerdejoGarcía (2012) realizaron el estudio titulado Neuropsychological profiling of
impulsivity and compulsivity in cocaine dependent individuals para examinar las
diferencias entre los dependientes de cocaína y sujetos controles en pruebas
neuropsicológicas de inhibición de respuesta (impulsividad) y perseverancia en
la respuesta (compulsividad). También se propusieron investigar el impacto de la
impulsividad y la severidad de consumo en dichas pruebas de rendimiento. Los
autores expusieron que los dependientes de cocaína tienen déficits en ambas
variables, indicando una disfunción en el córtex orbitofrontal. Señalaron que una
personalidad impulsiva junto con la exposición al consumo contribuye a déficits
en la perseverancia (asociada a compulsividad).
Ersche, Abigail, Chamberlain, Müller, Bullmore y Robbins (2012),
autores de Cognitive dysfunction and anxious-impulse personality traits are
endophenotypes for drug dependence pretendieron comparar perfiles fenotípicos
de dependientes de la cocaína y las anfetaminas con sus hermanos biológicos y
con otros sujetos controles para clarificar en qué medida determinados rasgos
neuropsicológicos y de personalidad, como la disfunción cognitiva y la
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impulsividad, son genéticos y cuáles son específicos de los dependientes. Se
concluyó que el abuso crónico de la cocaína puede exacerbar los déficits en las
funciones cognitivas y los rasgos de impulsividad en la personalidad que, según
los resultados de este estudio, también tienen un componente hereditario.
Con la investigación Impulsividad y compulsividad en individuos
dependientes de cocaína llevada a cabo por Fernández-Serrano, Perales-López,
Moreno-López, Santos-Ruiz, Pérez-García y Verdejo-García (2012), se pretendió
estimar la posición de cada uno de los sujetos dependientes de la muestra en el
continuo impulsividad (o deshinibición)-compulsividad (o perseverancia) y
asociar su estatus neuropsicológico (impulsivo vs compulsivo) con medidas de
impulsividad-rasgo y severidad de consumo. Los resultados clarificaron que la
falta de premeditación y perseverancia observada en los dependientes de
cocaína compulsivos puede relacionarse con la tendencia a desistir de tareas
dirigidas a objetivos a largo plazo. Se rechazó la hipótesis propuesta sobre una
mayor severidad de consumo en los compulsivos, ya que no presentaron
diferencias frente a los impulsivos.
Chilhood trauma, impulsivity, and executive functioning in crack cocaine
users es un estudio de Narváez et al. (2012) cuyo objetivo fue evaluar la
asociación entre los traumas infantiles y el funcionamiento ejecutivo y la
impulsividad en pacientes consumidores crack. Se concluyó que las historias de
traumas infantiles influyen negativamente en los resultados clínicos en los
consumidores de crack, incluyendo un peor funcionamiento ejecutivo y una
mayor impulsividad.
Subtipos de adictos a la cocaína con y sin consumo problemático de
alcohol asociado: hacia una neuropsicología de la personalidad aplicada a la
clínica es un estudio de Pedrero y Ruiz (2012) en el que se examinaron las
diferencias en rasgos temperamentales (basados en mecanismos biológicos) y
caracteriales (producto del aprendizaje psicosocial), según el modelo de
Cloninger, en sujetos que inician tratamiento por adicción a la cocaína y en otros
individuos no clínicos. Como objetivo secundario pretendieron establecer
subgrupos en función del perfil de personalidad y explorar las diferencias en
cuanto a variables psicológicas relacionadas, como impulsividad y estrés
percibido. Los autores, basándose en estudios anteriores y en los resultados
obtenidos, defienden que la adicción se puede explicar por una incapacidad para
desarrollar los mecanismos de control propios de la corteza prefrontal, tanto los
de carácter impulsivo como emocional, incapacidad que se vería agravada por la
propia adicción. También expusieron que la impulsividad disfuncional
característica de uno de los subgrupos formados, probablemente, lleve a realizar
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sin reflexión conductas de gratificación como el consumo de drogas sin tener en
cuenta las consecuencias que se pueden producir.
En el estudio de Prisciandaro, Korte, McRae-Clark y Brady (2012)
Associations between behavioral dishinibition and cocaine use history in
individuals with cocaine dependence se estudiaron las relaciones entre medidas
psicométricas del comportamiento desinhibido (búsqueda de novedad e
impulsividad) y la historia de consumo de cocaína en un grupo de dependientes.
La impulsividad motora y la búsqueda de novedad se vincularon fuertemente a la
edad de inicio de consumo; la búsqueda de novedad a un menor número de días
de consumo y la impulsividad atencional a menos dinero invertido. Además, se
encontró que niveles más bajos de Perseverancia enlazaban con más días de
consumo de cocaína en el último año.
Cocaína y comorbilidad con trastornos de personalidad que se caracterizan
por la presencia de impulsividad.
López-Durán y Becoña (2006) realizaron un estudio denominado
Patrones y trastornos de personalidad en personas con dependencia de la
cocaína en tratamiento para conocer las prevalencias de los patrones y
síndromes que evalúa el MCMI-II y la relación de éstos con otras variables
sociodemográficas determinantes del consumo de drogas en un grupo de
pacientes dependientes de cocaína. Las escalas básicas de personalidad en las
que un mayor número de sujetos de la muestra puntuó significativamente alto
fueron la pasivo-agresiva, la antisocial y la narcisista. Con respecto a las escalas
de personalidad patológica, se encontraron las puntuaciones más elevadas en la
límite y la paranoide. En cuanto a los síndromes clínicos de gravedad moderada,
en las de abuso de drogas y de alcohol, ansiedad e hipomanía, destacando el
trastorno delirante en los graves. Por otro lado, las mujeres fueron las que más
puntuación obtuvieron en las escalas histriónica, agresivo-sádica y compulsiva y
de ansiedad e hipomanía, mientras que los hombres en abuso de alcohol. Se
concluyó también que el patrón antisocial correlaciona con la vía inyectada, el
consumo de heroína en algún momento y la realización de tratamientos previos
y la fumada con la de depresión mayor.
El artículo El trastorno negativista de la personalidad y su relación con
el abuso de sustancias de Pedrero, López y Olivar (2006) tiene como objetivos
determinar los rasgos que subyacen al TNP (como la impulsividad) , examinar
las diferencias con otros patrones y en qué variables difieren los sujetos con este
trastorno con otros diagnosticados de trastorno límite de la personalidad (TLP).
Los autores a partir de este estudio ponen de manifiesto que, aunque el TNP
comparte rasgos con el TLP (búsqueda de novedad, impulsividad y evitación del
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daño), tiene entidad propia y está fuertemente vinculado con las conductas
adictivas.
En Borderline personality and substance use in women, Feske, Tarter,
Kirisci y Pilkonis (2006) pretenden examinar la relación entre el trastorno límite
de la personalidad y el trastorno por abuso de sustancias en una muestra
compuesta solo por mujeres. Se concluyó, por tanto, que el límite es un buen
predictor de cualquier tipo de abuso o dependencia de sustancias aunque el
antisocial fue el que se asoció más fuertemente con este diagnóstico. En general,
los trastornos de personalidad del clúster B mostraron una correlación más fuerte
con el trastorno por abuso de sustancias que los del C.
Comorbilidad de la adicción a la cocaína con los trastornos de la
personalidad es un estudio de Fernández-Montalvo y Lorea (2007) en donde se
realiza una revisión de 10 estudios publicados hasta ese momento sobre la
comorbilidad de los trastornos de personalidad con la adicción a la cocaína.
Concluyeron que existía una amplia heterogeneidad de trastornos que no
permitía establecer un perfil homogéneo de personalidad de este tipo de
pacientes ni un acuerdo entre todas las investigaciones.
El estudio de López et al. (2009) Variables significativas para explicar el
consumo de cocaína a los dos años de demanda de tratamiento tiene como
objetivo determinar qué variables influyen en el consumo de cocaína 24 meses
después de la primera evaluación en sujetos en tratamiento. Los resultados
mostraron que para la explicación de los resultados del tratamiento a largo plazo,
las variables más significativas son las de personalidad. En concreto, el patrón
de personalidad antisocial, fuertemente ligado a los rasgos de impulsividad y
búsqueda de sensaciones, es uno de los predictores más fiables en la respuesta
al tratamiento y se relaciona también con el consumo de heroína. En cuanto a las
características del consumo de cocaína, a pesar de que se creyó que influirían la
gravedad en el consumo, el tiempo que se llevaba consumiendo, los tratamientos
previos y el craving, siendo solo esta última una variable destacable.
Becoña et al. (2011) en el estudio denominado ¿Tienen una
personalidad distinta los adolescentes consumidores de psicoestimulantes?
pretendieron determinar si existen diferencias entre menores consumidores y no
consumidores de psicoestimulantes en función de las características de
personalidad evaluadas por el MACI (Inventario Clínico de Millon para
Adolescentes). Se confirma la existencia de diferencias en las características de
personalidad tanto en jóvenes que consumieron alguna vez en la vida, como en
aquellos que lo hicieron en el último mes o año. Los consumidores de
psicoestimulantes obtuvieron puntuaciones más elevadas en escalas
relacionadas con los trastornos antisocial, sádico, negativista y límite (grupo B).
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Cabe señalar la relación entre el consumo de cocaína y mayores puntuaciones
en Propensión a la Impulsividad.
Paim et al. (2012) en el estudio titulado Crack users show high rates of
antisocial personality disorder, engagement in illegal activities and other
psychosocial problems compararon tres grupos de pacientes abusadores de
sustancias psicoactivas (consumidores de crack, de cocaína vía esnifada y
abusadores de otras sustancias) para examinar las diferencias que se producían
en cuanto a comorbilidades psiquiátricas y otros problemas psicosociales. Según
los resultados, el consumo de crack es el que se vincula más fuertemente con
problemas relacionados con la salud del individuo y su entorno, algo que se
asocia a que presentan mayor prevalencia de trastorno de personalidad
antisocial y, por tanto, mayores niveles de impulsividad y conductas de riesgo.
Debido a que estos rasgos también son característicos de los trastornos
adictivos, Paim et al. (2012) infieren que las drogas pueden ser potenciadoras de
los mismos.
Pereiro, Pino, Flórez, Arrojo, Becoña y el grupo COPSIAD (2013) en su
estudio Psychiatric comorbidity in patients from the addictive disorders assistance
units of Galicia: the COPISIAD study, evaluaron la prevalencia de psicopatología
en pacientes en tratamiento en las unidades de asistencia de trastornos adictivos
de Galicia. Concluyeron que existe una alta prevalencia de trastornos mentales
en consumidores de drogas. En el caso del grupo de cocaína, se relaciona el
consumo con características psicopatológicas como la impulsividad y la psicosis,
comúnmente asociadas al uso de esta sustancia. Esto concuerda con la alta
presencia de trastornos del control de impulsos en este grupo, puesto que una
de sus características principales es la impulsividad.
Cocaína e impulsividad: estudios desde una perspectiva neurológica.
El estudio denominado Abnormal structure of frontostriatal brain
systems is associated with aspects of impulsivity and compulsivity in cocaine
dependence, llevado a cabo por Ersche et al. (2011), tiene por objetivo investigar
las relaciones entre la variación del volumen de materia gris, la duración del
consumo de cocaína y medidas de impulsividad y compulsividad. La evidencia
de este estudio apoya otros resultados obtenidos anteriormente, demostrando
los cambios neuroadaptativos en las redes frontoestriales asociados a la
dependencia de la cocaína. Se concluye que la duración del consumo, el déficit
atencional y la compulsividad del consumo de drogas están correlacionados
entre sí.
Reward-related dorsal striatal activity differences between former and
current cocaine dependent individuals during an interactive competitive game es
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un estudio de Hyatt et al. (2012) en el que se propusieron investigar la actividad
estriado-dorsal al recibir una recompensa en individuos dependientes de la
cocaína, en ex-consumidores y en el grupo control y encontrar las relaciones
entre la actividad neuronal vinculada a la recompensa y la conducta de riesgo
con cinco factores relacionados con la impulsividad.
Los grupos de consumidores y ex-consumidores puntuaron
significativamente más alto en las medidas relacionadas con la impulsividad, en
comparación con el control. Sin embargo, solo los segundos mostraron
diferencias en la activación estriado-dorsal (mayores en el caudado dorsal
derecho). Esta actividad del grupo que ya no consumía también correlacionó
negativamente con un factor relacionado con la impulsividad y la compulsividad
y con sensibilidad a la recompensa y al castigo.
Moreno-López et al. (2012) realizaron un estudio denominado Trait
impulsivity and prefrontal gray matter reductions in cocaine dependent individuals
cuyo objetivo era examinar las posibles reducciones en los volúmenes de materia
gris y blanca en el cerebro y medir las diferencias en la relación entre impulsividad
y estos comparando consumidores de cocaína abstinentes y controles. Los
autores confirman la hipótesis planteada inicialmente acerca de la vinculación
entre los rasgos de impulsividad en consumidores de cocaína y las reducciones
en el volumen de materia gris.
Conclusiones.
Todos los estudios revisados en este trabajo pretenden, desde
diferentes perspectivas, realizar un análisis explicativo acerca de la influencia del
rasgo de impulsividad en la adicción y consumo de la cocaína y viceversa.
Aquellos que se centran directamente en esta cuestión apoyan el planteamiento
de que la impulsividad es un rasgo que se encuentra en mayor medida en los
consumidores de cocaína en comparación con sujetos controles y consumidores
de otras sustancias. Sin embargo, se han obtenido resultados en diferentes
direcciones. De este modo, de algunos se concluye que el consumo crónico de
cocaína funciona como modulador (potenciador) de la impulsividad, en tanto que
se encontraron mayores niveles de este rasgo en adictos a esta droga con
respecto a otros individuos. Por otra parte, otros ponen de manifiesto que la
impulsividad es un rasgo que aumenta la probabilidad de consumo de sustancias
en general, pero que, en concreto, se encuentra estrechamente vinculado al uso
y dependencia de la cocaína.
Si nos centramos en los artículos que hablan sobre los trastornos de
personalidad, se concluye que una parte muy importante de las personas que
padecen un trastorno por consumo de cocaína, es también diagnosticada de un
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trastorno de personalidad. Se puede observar que todos los estudios que se
propusieron estudiar la prevalencia de estas psicopatologías en los
consumidores de cocaína, llegaron a conclusiones similares: los trastornos de
personalidad que más incidencia tienen son aquellos en los que la impulsividad
es un rasgo característico (límite y el antisocial). Tal y como apuntan Becoña et
al. (2011), esto se puede deber a que los consumidores con trastorno límite
perciben esta sustancia como una forma de calmar su malestar y, los que
presentan el antisocial, ven satisfechas sus ganas de buscar nuevas
experiencias y sensaciones. Además, es interesante la explicación que proponen
Feske et al. (2006): la asociación entre este trastorno y el consumo de sustancias
puede deberse a que la inestabilidad emocional e impulsividad, rasgos centrales
de esta patología, pueden predisponer al consumo de drogas. En cuanto a la
investigación sobre este tema, aún queda por clarificar si son los trastornos de
personalidad los que precipitan el comportamiento adictivo o si, por el contrario,
son una consecuencia de dicha conducta.
De los estudios incluidos que parten de una perspectiva
neuropsicológica, se puede concluir que la impulsividad y el consumo de cocaína
se asocian a alteraciones en la estructura neurológica (reducción de materia gris
y blanca en diversas zonas), teniendo en cuenta que el córtex prefrontal u
orbitofrontal que se relaciona con déficits en el comportamiento socialmente
funcional y con una conducta que no tiene en cuenta las consecuencias a largo
plazo.
Muchos de los autores señalados a lo largo de estas páginas plantean
la necesidad de una mayor investigación en diferentes cuestiones que aún no
están resueltas como, por ejemplo, en qué medida la impulsividad lleva al
consumo de sustancias y de qué manera dicho consumo exacerba el rasgo de
impulsividad.
Los autores defienden que el conocimiento acerca de la relación entre
impulsividad y el consumo de cocaína es determinante a la hora de establecer
las pautas de actuación de los tratamientos, pudiendo así responder de una
forma más efectiva a la demanda de una persona con trastorno por abuso de
sustancias. Si nos centramos en las características de personalidad
(impulsividad) como un factor de vulnerabilidad a la hora de llevar a cabo
conductas de adicción, podremos también establecer un mejor ajuste a las
condiciones individuales de cada paciente, valorar la probabilidad de implicación
y el cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas. Dado la clara vinculación
que se ha puesto de manifiesto en el presente trabajo entre la impulsividad y el
consumo de cocaína, se debe proponer como un aspecto a tener en cuenta en
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la intervención terapéutica y en los programas de prevención del consumo de
drogas.
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Abstract
The Phonological Deficit Theory hypothesizes that the difficulties caused by
Specific Learning Disorder with Impairment in Reading (SLD-IR) are instigated by
a dysfunction in phonetic awareness mechanisms. However, several studies
suggest that the cognitive difficulties caused by SLD-IR are not constrained to the
phonological domain, with some data suggesting the presence of limitations in
the functioning of other cognitive systems. These limitations can cause an
elevated number of everyday cognitive failures, which may have an impact on the
self-concept of these subjects. This study seeks to ascertain the existence of a
significantly larger number of everyday memories, attention and motor failures in
a sample of adults with SLD-IR in comparison to a control group; and the
existence of differences of self-concept, perception of social support and
perception of self-efficacy between these two groups. For this purpose, two selfreport measures were used: The Cognitive Failures Questionnaire and the
Clinical Inventory of Self-Concept. The results of this study suggest that the
participants diagnosed with SLD-IR present a significantly higher number of
everyday memories, attention and motor failures. However, we didn´t verify the
existence of significant differences between these two groups in terms of selfconcept, perception of social acceptance and perception of self-efficacy. The
results of the QFC suggests that the everyday cognitive limitations of the SLD-IR
population are not restricted to activities that require phonetic processing or to the
academic domain. This suggests that the etiological explanation offered by the
Phonological Deficit theory is limited. Thus, a holistic paradigm must be adopted
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in order to fully understand the functioning of SLD-IR and to develop intervention
plans that are appropriate to the needs of this population.
Keywords: Specific Learning Disorder with Impairment in Reading; Cognitive
Failures; Self-Concept; Adults.

Resumo
A Teoria do Déficit Fonológico hipotetiza que as dificuldades causadas pelo
Transtorno Específico da Aprendizagem com Deficiência na Leitura (SLD-IR) são
instigadas por uma disfunção nos mecanismos de consciência fonética. No
entanto, vários estudos sugerem que as dificuldades cognitivas causadas pela
SLD-IR não são limitadas ao domínio fonológico, com alguns dados sugerindo a
presença de limitações no funcionamento de outros sistemas cognitivos. Essas
limitações podem causar um elevado número de falhas cognitivas cotidianas, que
podem ter impacto no autoconceito desses sujeitos. Este estudo busca averiguar
a existência de um número significativamente maior de lembranças cotidianas,
atenção e falhas motoras em uma amostra de adultos com SLD-IR em
comparação a um grupo controle; e a existência de diferenças de autoconceito,
percepção de suporte social e percepção de autoeficácia entre esses dois
grupos. Para tanto, foram utilizadas duas medidas de autorrelato: o Questionário
de Falhas Cognitivas e o Inventário Clínico de Autoconceito. Os resultados deste
estudo sugerem que os participantes diagnosticados com SLD-IR apresentam
um número significativamente maior de recordações cotidianas, atenção e falhas
motoras. No entanto, não verificamos a existência de diferenças significativas
entre esses dois grupos em termos de autoconceito, percepção de aceitação
social e percepção de autoeficácia. Os resultados do QFC sugerem que as
limitações cognitivas cotidianas da população com SLD-IR não se restringem a
atividades que exigem processamento fonético ou ao domínio acadêmico. Isso
sugere que a explicação etiológica oferecida pela teoria do Déficit Fonológico é
limitada. Assim, um paradigma holístico deve ser adotado para compreender
plenamente o funcionamento da SLD-IR e desenvolver planos de intervenção
adequados às necessidades dessa população.
Palavras-chave: Transtorno Específico de Aprendizagem com Deficiência em
Leitura; Falhas Cognitivas; Auto-conceito; Adultos.

The American Psychiatric Association (APA, 2013) defined Specific
Learning Disorder with Impairment in Reading (SLD-IR), previously termed
dyslexia, as an unexpected and persistent pattern of reading difficulties
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characterized by limitations in word recognition and poor decoding and spelling
skills. These difficulties are considered unexpected, because of their specificity
(there are no learning impairments in other areas); and persistent, due to the fact
that they are alleviated for at least six months, even if appropriate intervention to
mitigate these deficits has been provided.
The SLD-IR is probably present from birth and accompanies the subject
throughout his life cycle (French et al., 2013; Kershner, 2016; Telles, 2004; Zikl
et al., 2015). However, most of the research on SLD-IR has focused on the
consequences and mitigation of the deficits caused by this condition in childhood,
with little research on its impact on adults (Alloway, Wootan & Deane, 2014;
Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000, Nalavany & Carawan, 2012, Nalavany,
Carawan & Rennick, 2010; Tanner, 2009). This is a matter of concern, especially
if we take into account the fact that the deficits present in children with SLD-IR
persist during adulthood and that the cognitive and social requirements of these
stages are distinct (Nalavany et al., 2010). Therefore, it is reckless to infer the
consequences that this condition causes in adults from a simple extrapolation of
the results of studies performed with children with SLD-IR (Carawan, Nalavany &
Jenkins, 2016; Leather, Hogh, Seiss & Everatt, 2011; Nalavany & Carawan, Spark
et al., 2016a, Stampoltzis & Polychronopoulou, 2009; Xu, Yang, Siok & Tan,
2015).
The emphasis on the study of the consequences of the SLD-IR during
childhood stems from the "tunnel vision" through which this condition is often
understood, whereby is only considered its academic consequences and it is
neglected its ecological impact (Tanner, 2009). This conceptualization results
from the fact that the SLD-IR's most accepted etiological theory, the Phonological
Deficit Hypothesis (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003; Telles, 2004), defines the
existence of limitations in phonological processing at a neurological level as the
main cause for the majority (if not all) of the difficulties in reading and spelling
difficulties that are associated with this learning disability (Bogaerts et al., 2015;
Ramus et al., 2003; Tallal, 1984; Telles, 2004). This hypothesis postulated that
subjects with SLD-IR have primarily difficulties in establishing and allocating
phonological representations in long-term memory and subsequently in accessing
and discriminating these representations (da Silva & Capellini, 2015; Hachmann
et al., 2014; Hasko, Groth, Bartling & Schulte-Körne 2016; Kershner, 2016;
Martinez Perez, Poncelet, Salmon & Majerus, 2015; Moll, Hasko, Groth, Bartling
& Schulte-Körne, 2016; Snowling, 1981; 1998; van Ermingen-Marbach, Grande,
Pape-Neumann, Sass & Heim, 2013).
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However, some studies suggested that SLD-IR may also have an impact
on the daily life (Smith-Spark, Henry, Messer, Edvardsdottir & Zieçik, 2016a); and
on the emotional and social experiences of this population (McNulty, 2003).
Thus, the existing research suggests that it is probable that a subject
diagnosed with SLD-IR will develop a poor self-concept (Burden, 2008;
Humphrey, 2002; Ingesson, 2007; McNulty, 2003; Riddick, Sterling, Farmer &
Morgan, 1999; Tanner, 2009; Undheim, 2003). This may stem from the fact that
a good academic performance is associated with a better self-concept
(Alexander-Passe, 2006), while the existence of reading deficits is correlated with
a weaker self-concept (Terras, Thompson & Minnis, 2009). The propensity for the
development of a weak self-concept among the population with SLD-IR may also
be caused by the experience of a unique constellation of emotional experiences
(Tanner, 2009), which includes prejudice (e. g. being considered lazy or “stupid”)
(Denhart, 2008), bullying (Ingesson, 2007), misunderstanding and discrimination
during childhood (Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000; Nalavany & Carawan, 2012;
Nalavany et al., 2010; Undheim, 2003); and humiliations in the workplace trough
out adulthood (Nalavany & Carawan, 2012; Tanner, 2009). These emotional
experiences establish a negative relation with the self-concept and self-esteem
and may also lead to a poorer social adjustment and mental health problems
(Ingesson, 2007; Gans, Kenny, & Ghany, 2003; Stampoltzis & Polychronopoulou,
2009).
However, the self-concept is a multidimensional and hierarchical
construct, which makes it possible for an individual to have a high perception of
competence in some domains and a weak conception for others (Burden &
Burdett, 2005; Gans et al., 2003; Grolnick e Ryan, 1990; Humphrey, 2002;
Klassen, 2002; Zeleke, 2004). Therefore, it is possible that variables like the
existence of a positive perception about the SLD-IR diagnosis (Ingesson ,2007;
Nalavany et al., 2010; Terras et al., 2009), becoming older (Burden & Burdett,
2005; Ingesson, 2007), good relationships with the peers (Ingesson, 2007;
Zeleke, 2004; ValAs, 1999), the existence of a positive perception of parental
support (Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000; Ingnesson, 2007; McNulty, 2003;
Strampoltzis & Polychronouplou, 2009) and the selection of academic paths and
the inclusion in a social and work environment that facilitates the occurrence of
better opportunities of social support, positive evaluations (Klassen, 2002;
Nalavany et al., 2010; Terras et al., 2009), and the use of the most developed
skills can lead to the development of a more positive self-concept (Ingesson,
2007; McNulty, 2003; Nalavany & Carawan, 2012).
A variable that seems to contribute to the relationship between the SLDIR and a low self-concept is the high frequency of quotidian cognitive failures
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observed in this population (Riddick et al., 1999). The existing research suggests
that adults with SLD-IR present a high frequency of quotidian cognitive failures
such as distractions, excessive focus, memory lapses, planning limitations, and
poor time management. This means that this group faces a daily range of
cognitive difficulties that go beyond their reading difficulties (Leather et al., 2011;
Smith-Spark, Fawcett, Nicolson & Fisk, 2004; Smith-Spark et al., 2016a).
However, this elevated occurrence of cognitive failures observed in subjects with
SLD-IR is not surprising if we take into account the results of recent studies, which
suggested the presence of several cognitive limitations in this population,
especially in cognitive functions like planning, information organization, executive
functions (Smith-Spark, et al., 2016a), attention (Buchholz & Aimola Davies,
2007; Facoetti, Paganoni, Turatto, Marzola & Mascetti, 2000; Facoetti, Turatto,
Lorusso & Mascetti, 2001; Heiervang & Hugdahl, 2003), memory (Bacon,
Parmentier & Barr, 2013; Hachmann et al., 2014; Martinez Perez, Majerus &
Poncelet 2013; Menghini, Finzi, Carlesimo & Vicari, 2011; Smith-Spark & Fisk,
2007), motor functioning (Brookes, Tinkler, Nicolson & Fawcett, 2010; Needle,
Fawcett & Nicolson, 2006; Stoodley & Stein, 2013), and the processing and
manipulation of verbal information (Wolf et al., 2010).
The elevated frequency of quotidian memory lapses (Rast, Zimprich,
Van Boxtel & Jolles, 2008) reported by subjects with SLD-IR was associated with
a malfunction of the different components of the working memory system (Alloway
et al., 2014; Bacon et al., 2013; Baddeley, 2003a; Menghini et al., 2011; CohenMimran & Sapir, 2007; Ghani, & Gathercole, 2013; Roodenrys, Koloski &
Grainger, 2001; Smith-Spark & Fisk, 2007; Wolf et al., 2010). Thus, the high
frequency of memory failures presented by subjects with SLD-IR can be caused
by dysfunctions in the two subcomponents of the phonological loop: the
articulatory rehearsal component and the phonological storage (Baddeley, 2001;
2003b). The existence of a malfunction in the articulatory rehearsal leads primarily
to difficulties in phonological encoding, that subsequently result in an impairment
in the capacity to create, store and retrieve phonological representations from the
long-term memory, since this malfunction leaves the articulatory rehearsal with
less clues to process and store new information (Jorm, 1983; McDougall e
Donohoe, 2002; Snowling, 1998; Smith-Spark, Fisk, Fawcett & Nicolson, 2003;
Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). However, some studies also
suggested the existence of limitations in the functioning of the phonological store
in subjects diagnosed with SLD-IR (van Ermingen-Marbach et al., 2013; Kibby,
Marks & Long, 2004). The existence of limitations in visual storage and
processing capacity of the visual sketchpad (Baddeley & Hitch, 1974) in subjects
with SLD-IR is suggested by the difficulties that this population presents in tasks
that require visual processing and short-term storage of complex patterns in
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conditions that require an elevated cognitive functioning (Menghini et al., 2011;
Olson & Datta, 2002; Smith-Spark et al., 2003; Smith-Spark & Fisk, 2007;
Swanson, 1999; Winner et al., 2001). Finally, the presence of deficits in the
functioning of the central executive (Baddeley, 2000) in subjects with SLD-IR is
suggested by the difficulties that this population presents in performing a new task
(Cohen-Mimran & Sapir, 2007; Jeffries & Everatt, 2004; Smith-Spark et al., 2003;
Smith-Spark et al., 2004; Swanson, 1999; Swanson & Sachse-Lee, 2001), which
also suggests the existence of limitations in executive control processes (such as
planning and inhibition of impulses), that are essential for performing a task that
was never completed before (Brosnan et al., 2002; Helland & Asbjørnsen, 2000;
Hofmann, Schmeichel, Friese & Baddeley, 2004).
However, working memory is not the only memory subsystem that is
potentially impaired in this population, since there are several studies that suggest
that short-term verbal memory is also affected in children and adults with SLD-IR
(Hachmann et al., 2014; Majerus & Cowan, 2016; Martinez Perez, Majerus &
Poncelet, 2012; Martinez Perez et al., 2013; Wang, Xuan & Jarrold, 2016). If we
take into account the fact that the SLD-IR is considered a condition that causes
limitations in the formation of grapheme-phoneme representations, it is not
surprising that this disorder is also associated with deficits in the retention of items
component of verbal short-term memory (Martinez Perez et al., 2015). However,
several studies have shown that children and adults with SLD-IR also exhibit
limitations in the functioning of both modalities (verbal and visuospatial) of order
short-term memory (Maritnez Perez et al., 2012, 2013; Stoodley & Stein, 2013;
Szmalec, Loncke, Page & Duyck, 2011; Wolf et al., 2010). The order short-term
memory is one of the most robust predictors of development of reading skills
(Henson, Burgess & Frith, 2000; Martinez Perez et al., 2012). The existence of
limitations in this component of the short-term memory system seems to
contribute to the reading difficulties of subjects with SLD-IR, since these
limitations influences the development of poor orthographic and phonological
representations (Page & Norris, 2009; Szmalec et al., 2011). This suggests that
the reading limitations manifested by subjects with SLD-IR may initially be caused
by a deficit in the ability to process sequenced information, which subsequently
affects the acquisition of language skills that are typically developed through
reading training (Hachmann et al., 2014; Martinez Perez et al., 2013).
Furthermore, subjects with SLD-IR also appear to have limitations in the
functioning of prospective memory (Khan, 2014; Smith-Spark, Ziecik & Sterling,
2016b). The existence of a dysfunction in this memory subsystem causes
difficulties in organization, planning and temporal sequencing, since these
limitations can have impact in the capacity to remember an intention at a
determined moment (Marsh & Hicks, 1998; Smith-Spark et al., 2004). In everyday
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life, prospective memory failures can be reflected in limitations in the ability to
effectively operate in the workplace (e. g. forgetting to perform a specific task at
a given time), performing day-to-day tasks (e. g. paying bills), and at a social
functioning level (e. g. remembering appointments with someone) (Smith-Spark
et al., 2016b). The prospective memory limitations presented by subjects with
SLD-IR can be explained by a deficit in the supervisory attentional system
(Einstein & McDaniel, 1990; McDaniel & Einstein, 2000), which is responsible for
the monitoring of clues in the environment which allows the transition from a
certain task to the performance of a late intention. The poor performance of
prospective memory in subjects with SLD-IR is also attributed to deficits in
executive functioning, which translates into limitations in the ability to inhibit and
change impulses and behaviors (Bacon et al., 2013).
However, several studies suggest the memory is not the only cognitive
domain that appears is impaired in subjects with SLD-IR, since this population
also presents a smaller range of the attentional focus (Bosse, Tainturier & Valdois,
2007; Facoetti et al., 2006; Marzocchi, Ornaghi & Barboglio, 2009; Romani,
Tsouknida, di Betta & Olson, 2011), as well as limitations in maintaining (Davis,
Castles, McAnally & Gray, 2001; Hari & Renvall, 2001; Jones, Holly, Branigan &
Kelly, 2008; Facoetti et al., 2000), orienting (Buchholz & McKone, 2004; Facoetti
et al., 2001), and shifting their attentional resources (Buchholz & Aimola Davies,
2007; Heiervang & Hugdahl, 2003). The impairments in the attentional systems
ascribed to the population with SLD-IR can play a fundamental role in their
reading difficulties, which are independent from their phonological limitations
(Buchholz & Aimola Davies, 2007), given that it is necessary an endogenous, fast
and precise change from the attentional focus from of one grapheme unit to
another for the reading process to occur (Abbott, Larkin & Dunn, 2015). However,
it is assumed that subjects with SLD-IR only perform small endogenous changes
of their attentional focus during reading since they perform fewer visual saccades,
which makes them process large blocks of phonological information (Judge, Knox
& Caravolas, 2013). The weak ability to shift their attentional resources may also
contribute to a slower formation of the grapheme-phoneme maps (Hari & Renvall,
2001). On the other hand, the sluggish attentional shifting hypothesis suggests
that subjects with SLD-IR present difficulties in changing the attentional focus
along a chain of visual stimuli, since they have difficulties in allocating their
attentional resources appropriately along the individual stimuli that make up the
sequence (Hari, Valta & Uutela, 2001). This theory determines that these subjects
have difficulties in maintaining their attentional focus in each stimulus during the
time necessary for these to be completely processed and identified (Jones et al.,
2008). This deficit appears to result from a dysfunction in the right parietal lobe
(Buchholz & McKone, 2004; Lum, Conti-Ramsden & Lindell, 2007) and can also
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explain the bigger attentional void presented by these population (Abbott et al.,
2015; Lacroix et al., 2005). On the other hand, the attentional orientation
limitations presented by subjects with SLD-IR were visible in laboratory tasks that
required the orientation of the attentional resources to the peripheral region of the
visual field (Buchholz & Aimola Davies, 2008; Facoetti et al., 2001; Facoetti et al.,
2006; Judge et al., 2013). In addition, subjects with SLD-IR also present
difficulties in regulating the size of the peripheral attention focus, since they
obtained similar results in the detection of stimulus in this area, regardless of their
size (Abbott et al., 2015; Buchholz e Aimola Davies, 2007; Buchholz & Aimola
Davies, 2008; Facoetti et al., 2000; Moores & Andrade, 2000). The existence of
these deficits suggests that the attentional system of subjects with SLD-IR may
take longer to mature (Visser, Boden & Giaschi, 2004), which result in a diffuse
attentional system (Facoetti et al., 2001).
This population also presents a high frequency of motor cognitive
failures, also known as action failures (Rast et al., 2008). The high frequency of
this type of cognitive failures has been attributed to a dysfunction in the
cerebellum (Fawcett & Nicolson, 1999; Chaix et al., 2007), which led to the
formulation of one of the most cemented etiological hypothesis of the SLD-IR: The
theory of the automatization deficit (Haslum & Miles, 2007; Needle et al., 2006;
Nicolson & Fawcett, 2000; Stoodley & Stein, 2013; Wimmer, Mayringer & Landerl,
1998). According to this hypothesis, the automatization difficulties presented by
this population are generalized, and not restricted to reading tasks (Nicolson &
Fawcett, 2000; Savage, 2004; Yang & Hong-Yan, 2011; Yap & van der Leij,
1994). According to this theory, the SLD-IR is a consequence of a general
learning disorder that is caused by a deficit in the automatization of sensory-motor
processes (Stein, 2001), which explains the limitations presented by subjects with
SLD-IR in processes like equilibrium (Needle et al., 2006; Nicolson & Fawcett,
2000; Rochelle, Witton & Talcott, 2009; Savage, 2004; Yap & van der Leij, 1994),
manual dexterity (which results in poor handwriting) (Chaix et al., 2007; Haslum
& Miles, 2007), coordination problems in the act of pointing (Stoodley & Stein,
2013) and confusion between the left and right directions (Haslum & Miles, 2007).
The automatization deficit hypothesis argues that this motor and automatization
limitations are the basis of the phonological, spelling and rapid naming difficulties
of the population with SLD-IR (Fawcett & Nicolson, 1999; Savage, 2004;
Stoodley, Fawcett, Nicolson e Stein, 2005; Wolff, 2002). Imaging studies
suggested that the cerebellar dysfunctions associated with SLD-IR are mostly
confined to the right cerebellum, since the subjects diagnosed with this condition
have a symmetric cerebellum, whereas in the normative population this structure
usually presents an asymmetry that favors the right hemisphere (Yang & HongYan, 2011).
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Considering the revised bibliography, this study has the purpose of
broadening the existing knowledge about the daily difficulties experienced by
adults with SLD-IR with Portuguese nationality, by studying their pattern of daily
cognitive failures and their self-concept. The sample was restricted to subjects
with Portuguese nationality because of the influence that the language and the
Special Educational Needs programs have on the manifestation of SLD-IR
symptomatology. Therefore, it was defined as inclusion criteria for the
participation in this study that the participants should be Portuguese nationals with
ages comprehended between 18 and 65 years. Therefore, this study has the
purpose of investigate the existence of a greater number of memories, attention
and motor daily failures in a sample of adults with SLD-IR in comparison to a
control group; and the existence of differences of self-concept, perception of
social support and perception of self-efficacy between these two groups. We also
sought to ascertain whether the existence of a prior diagnosis of Attention Deficit
Disorder and the academic qualifications of the participants had a significant
effect on their frequency of cognitive failures and their self-concept.
Method
Participants
The sample was comprised of 329 participants, who were divided into
two groups. The first group comprised participants with a previous diagnosis of
SLD-IR, while the second group was composed of subjects with no previous
diagnosis of this condition. The group with a previous diagnosis of SLD-IR,
contained 27 participants whose age ranged from 19 to 60 years (M = 29.72; SD
= 10.55). 13 (48.1%) participants of this group attended higher education, while
14 (51.9%) participants did not attend higher education. In this group, 6 (22.2%)
individuals were previously diagnosed with Attention Deficit. On the other hand,
the group without a previous diagnosis of SLD-IR consisted of 302 individuals,
aged between 18 and 65 years (M = 31.08; SD = 10.81). This group contained
214 (70.9%) individuals who attended higher education and 88 (29.1%) subjects
who did not attend higher education. It was also verified that 7 (2.3%) of the
participants in this group had a previous diagnosis of Attention Deficit Disorder.
Instruments
To carry out the study, three measures were used: (1) a
Sociodemographic Questionnaire; (2) the Clinical Inventory of Self-Concept (Vaz
Serra, 1986); and (3) the Cognitive Failure Questionnaire (Broadbent, Cooper,
FitzGerald & Parkes, 1982). These questionnaires were converted into a digital
format and were subsequently made available on the Google Docs platform.
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Clinical Inventory of Self-Concept
The Clinical Self-Concept Inventory (ICAC) (Vaz Serra, 1986) is a selfreport instrument that assesses the perceptions that a subject has of himself by
evaluating the emotional and social aspects of self-concept. The ICAC is
composed by a list of 20 questions, and the responses are rated through a fivepoint Likert scale. A high score reflects a high self-concept, while low scores
reveal a poor self-concept (Vaz Serra, 1995). This instrument presents a factorial
structure constituted by six factors (Vaz Serra, 1986). For this study only, the
factors perception of social acceptance and perception of self-efficacy were
considered.
Cognitive Failures Questionnaire
The Cognitive Failure Questionnaire (QFC) is a scale that assesses the
incidence and patterns of cognitive failures in everyday life. The QFC evaluates
different cognitive failures, such as memory failures, attention lapses and motor
failures. In each item of the questionnaire, the participant is asked to signal the
option that is most appropriate to their pattern of cognitive failures in the last six
months. The instrument is composed of 25 items and has a unidirectional
response format. The responses are rated through a Likert scale, ranging from 0
"Never" to 4 "very frequent" (Broadbent et al., 1982). Because this questionnaire
is not validated for the Portuguese population we choose the factorial structure
obtained by Rast and colleagues (2008) among the many factorial structures of
the QFC obtained (Larson, Alderton, Neidffer & Underhill, 1997; Mathews, Coyle
& Craig, 1990; Pollina, Greene, Tunick & Puckett, 1992; Wagle, Berrios & Ho,
1999; Wallace, 2004), because this model has a balanced solution when it comes
to the number of items that represent each factor (factors 1 and 2 are constituted
by 8 items and factor 3 by 7 items). In addition, this structure presents a high
adjustment value (2SB = 1,042.76) and has the advantage of not presenting a
high correlation between the factors (rfator1xfator2 = .74; rfator2xfator3 = .62; rfator2xfatro3 =
.77). This structure integrates three dimensions: memory failures, attention
failures and motor failures (Rast et al., 2008).
Procedures
In order to gather a larger sample with a greater sociodemographic
variability, we converted the used measures into a digital format and later
disseminated them through the GoogleDocs platform. This subject was
addressed to the Portuguese Psychologists Order who acceded to the request.
We also contacted several associations dedicated to the support of subjects
diagnosed with SLD-IR so that they could disseminate the battery of
questionnaires to their associates.
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To carry out the analysis of the data collected during the course of this
study, we used the programs IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS,
Version 23.0) and Microsoft Excel 2016. At this stage, we excluded participants
who did not meet the inclusion criteria defined for participating in the study, as
well as participants with invalid answers to the questionnaires and outliers (Field,
2009). Taking into account the objectives of the research, a MANCOVA was
carried to analyze the data collected. Thus, we began to verify the fulfilment of
the assumptions necessary for the realization of the MANCOVA. After that, this
statistical procedure was carried using the program IBM SPSS, version 23.0.
Results
The value of the Pillai trace suggested the existence of significant effects
between the presence of SLD-IR and the frequency of memory failures, attention
failures and motor failures, as well as the presence of SLD-IR and self-concept,
perception of social acceptance and perception of self-efficacy, V = 0.10, F(6,320)
= 5.65, p  .01. We also verified the presence of significant effects between the
attendance of higher education and the factors of the QFC and the ICAC
evaluated in this study, V = 0.04, F(6,320) = 2.32, p  .05. However, we didn´t find
any significant relationship between the presence of Attention Deficit Disorder and
the frequency of memory failures, attention failures and motor failures, as well as
the presence of Attention Deficit Disorder and self-concept, perception of
acceptance social rejection and perception of self-efficacy, V = 0.01, F(6,320) =
0.60, p ˃ .05.
In order to discriminate the nature of the previously described effects we
analyzed the results of the univariate tests. These suggested the existence of
significant effects between the SLD-IR and the incidence of memory failures,
F(1,325) = 31.60, p  . 01, 2𝑝 = .09; attention failures, F(1,325) = 21.50, p  .01,
2𝑝 = .06; and motor failures, F(1,325) = 15.64, p  .01, 2𝑝 = .05, after controlling
for the effects of the covariables. For the interpretation of these differences we
analyzed the results of the planned contrasts. These results suggested that the
subjects in the SLD-IR group presented a significantly higher frequency of
memory failures. t(325) = 5.62, p  .01, r = .30; attention failures, t(325) = 4.63, p
 .01, r = .25; and motor failures t(325) = 3.96, p  .01, r = .21, in comparison with
the control group. Thus, the differences in mean values and standard deviations
of the SLD-IR group and the control group shown in table 1 are statistically
significant (p  .01). This suggests that the group diagnosed with SLD-IR presents
a significantly higher incidence of memory failure (M = 19.52, DP = 6.22), attention
failures (M = 18.63, DP = 6.99) and motor failures (M = 14.30, DP = 6.12), in
comparison to the group without SLD-IR (Mmemory failures = 12.49, DPmemory failures =
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5.59; Mattention failures = 11.35, DPattention failures = 5.54; Mmotor failures = 9.24; DPmotor failures
= 5.39).
Table 1: Descriptive statistics obtained by the group with SLD-IR diagnosis (S)
and by the group without SLD-IR diagnosis (N) in the QFC and ICAC
Dependent
Group
Variables

N

M

SD

s2



Range

Minimum Maximum

Memory
Failures

S

27

19.52

6.22

38.72

1.20

21.00

8.00

29.00

N

302

12.49

5.59

31.20

0.32

26.00

1.00

27.00

Attention
Failures

S

27

18.63

6.99

48.86

1.35

22.00

8.00

30.00

N

302

11.35

5.54

30.66

0.32

28.00

0.00

28.00

Motor
Failures

S

27

14.30

6.12

37.45

1.18

29.00

0.00

29.00

N

302

9.24

5.39

29.03

0.31

24.00

1.00

25.00

Selfconcept

S

27

65.30

9.56

91.45

1.84

42.00

44.00

86.00

N

302

68.83

8.48

71.89

0.49

50.00

37.00

87.00

27

17.85

2.63

6.90

0.51

12.00

10.00

22.00

302

18.67

3.09

9.53

0.18

18.00

7.00

25.00

27

20.96

4.45

19.81

0.86

17.00

13.00

30.00

302

22.61

3.44

11.85

0.20

19.00

11.00

30.00

Perception S
of
Social
acceptance
N
Perception S
of
Selfefficacy
N

However, we didn´t verify the existence of significant effects between the
diagnosis of SLD-IR and self-concept, F(1,325) = 2.73, p ˃ .05, 2𝑝 = .01;
perception of social acceptance, F(1,325) =1.20, p ˃ .05, 2𝑝 = .00; and perception
of self-efficacy, F(1,325) = 3.11, p ˃ .05, 2𝑝 = .01. This suggests that the
differences in the mean values and standard deviations of the SLD-IR group and
the control group shown in table 1 are not statistically significant (p ˃ .05), which
suggests that there are no significant differences in self-concept, perception of
social acceptance and perception of self-efficacy between the SLD-IR group
(Mself-concept = 65.30, DPself-concept = 9.56; Mperception of social acceptance = 17.85,
DPperception of social acceptance = 2.63; Mperception of self-efficacy = 20.96, DPperception of self-efficacy
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= 4.45), and the group without SLD-IR(Mself-concept = 68.83, DPself-concept = 8.48; M
perception of social acceptance = 18.67, DP perception of social acceptance = 3.09, M perception of selfefficacy = 22.61; DP perception of self-efficacy = 3.44).
We also verified the existence of a statistically significant relationship
between the variable academic qualifications and the occurrence of attention
failures, F(1,325) = 4.17, p  .05, 2𝑝 = .01. Regarding this relationship, the
planned contrasts, t(325) = -2.04, p  .05, r = .11, suggested that subjects that
attended higher education had a lower number of attention failures (b = -0.22), in
comparison with the group that didn´t attend higher education.
Discussion
The results of this study suggested that participants diagnosed with SLDIR had a significantly higher number of memory failures, attention failures and
motor failures in comparison with the individuals from the group without a previous
diagnosis of SLD-IR. However, no significant differences were found between
these two groups in terms of self-concept, the perception of social acceptance
and perception of self-efficacy. These results also suggested the existence of a
significant (negative) relation between the attendance of higher education and the
number of attention failures; and the absence of a significant relationship between
a previous diagnosis of Attention Deficit Disorder and the frequency of memory
failures, attention failures, motor failures, self-concept, perception of social
acceptance and perception of self-efficacy.
The high frequency of memory failures observed in the SLD-IR group is
congruent with the results obtained by other studies with ecological validity (Khan,
2014; Smith-Spark et al., 2004; Smith-Spark et al., 2016a), and by laboratory
studies (Bacon et al., 2013; Smith-Spark & Fisk, 2007). These studies suggest
that the high number of memory failures reported by the SLD-IR group can be
explained by the presence of malfunctions in working memory (Alloway et al.,
2014; Bacon et al., 2013; Ghani, & Gathercole, 2013; Menghini et al., 2011;
Roodenrys et al., 2001; Smith-Spark & Fisk, 2007; Wolf et al., 2010), verbal shortterm memory (Hachmann et al., 2014; Majerus & Cowan, 2016; Martinez Perez
et al., 2013) and/or prospective memory (Khan, 2014; Smith-Spark et al., 2016b).
Taking these facts into account, it is possible to interpret the largest number of
memory failures observed in the SLD-IR group, as an indicator of limitations in
the functioning of the phonological loop (Gathercole, Alloway, Willis & Adams,
2006; Kibby et al., 2004; Smith-Spark et al., 2003; Smith-Spark & Fisk, 2007),
or/and the sketchpad visual (Olson & Datta, 2002; Smith-Spark et al., 2003;
Smith-Spark & Fisk, 2007; Swanson, 1999; Winner et al., 2001) and/or the central
executive components of the working memory (Cohen-Mimran & Sapir, 2007;
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Jeffries & Everatt, 2004; Smith-Spark et al., 2003; Swanson, 1999; Swanson &
Sachse-Lee, 2001). The existence of limitations in the functioning of the
phonological loop could help to explain the high incidence of memory failures in
the SLD-IR group, since the existence of limitations in this working memory
component are reflected in difficulties in accessing the phonological
representations stored in the long-term memory (by the phonological storage),
(van Ermingen-Marbach et al., 2013; Kibby et al., 2004), which leaves the
articulatory rehearsal with less clues to process and store new information (Jorm,
1983; McDougall & Donohoe, 2002; Smith-Spark et al., 2003). However, it is also
possible that the higher number of memory failures verified in the SLD-IR group
is a result of limitations in the visual sketchpad's capacity for storing and
processing visual information, since there are studies that suggest the existence
of a worse performance by subjects with SLD-IR in tasks that require the
processing of sequences of complex visual stimulus and their storage in the visual
working memory (Olson & Datta, 2002; Smith-Spark et al., 2003; Smith-Spark &
Fisk, 2007; Swanson, 1999; Winner et al., 2001). Finally, the memory failure
pattern of the group previously diagnosed with SLD-IR may be caused by a
malfunction of the central executive, since this population experiences great
difficulties in performing a new task for the first time (which suggest the existence
of limitations in executive control processes, like planning) (Cohen-Mimran &
Sapir, 2007; Jeffries & Everatt, 2004; Smith-Spark et al., 2003; Swanson, 1999;
Swanson & Sachse-Lee, 2001). However, it is also possible that the high number
of daily memory failures reported by the SLD-IR group is a result of limitations in
the functioning of verbal short-term memory (Hachmann et al., 2014; Majerus &
Cowan, 2016; Martinez Perez et al., 2012; Martinez Perez et al., 2013; Wang et
al., 2016). The presence of limitations in the item retention component of verbal
short-term memory would help justify the difficulties experienced by the
population diagnosed with SLD-IR in the activation and maintenance of the
phonological representations stored in long-term memory (these limitations are
translated in difficulties like remembering names) (Martinez Perez, et al., 2015).
On the other hand, the existence of a malfunction in the sequencing component
of verbal short-term memory would help justify some of the memory failures
exhibited by SLD-IR subjects, such as changing the names of the days of the
week or phone numbers (Hachmann et al., 2014; Martinez Perez et al., 2013;
Stoodley & Stein, 2013). However, the high incidence of daily memory failures
evidenced by the SLD-IR group may also result from limitations in the functioning
of the attentional supervisory system of the prospective memory (Khan, 2014;
Smith-Spark et al., 2004; Smith-Spark et al., 2016b), since the existence of
limitations in the functioning of this subsystem has an impact on the ability to recall
and materialize a previously planned action, which leads to an increase in the
number of memory failures (Smith-Spark et al., 2004; Smith-Spark e Fisk, 2007).
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On the other hand, the high incidence of attention lapses presented by
the group with SLD-IR can be a consequence of the existence of limitations in the
attention span capacity (Bosse et al., 2007; Facoetti et al., 2006; Marzocchi et al.,
2009; Romani et al., 2011), and/or in the ability to shift (Buchholz & Aimola
Davies, 2007; Heiervang & Hugdahl, 2003), maintain (Davis, Castles, McAnally &
Gray, 2001; Hari & Renvall, 2001; Jones et al., 2008; Facoetti et al., 2000) and/or
orient their attentional resources (Buchholz & McKone, 2004; Facoetti et al., 2001;
Stoet, Markey & López 2007). The hypothesis that individuals with SLD-IR
present difficulties in changing and maintaining their attentional focus is
suggested by diverse studies who verified that subjects with SLD-IR have
difficulties in maintaining their attentional focus in a given stimulus during the time
necessary for this to be identified and processed completely (Hari & Renvall,
2001; Jones et al., 2008). In addition, subjects with SLD-IR perform a lower
number of visual saccades in comparison to the normative population (Judge et
al., 2013), which leads to a bigger attentional void (600ms to 1000ms) in the
former group in comparison with the latter (100ms a 500ms) (Buchholz & Aimola
Davies, 2007; Hari et al., 1999; Lacroix et al., 2005; Visser et al., 2004). Besides
this, several studies suggest that the population diagnosed with SLD-IR presents
limitations in the process of orienting their attention resources to peripheral
regions of the visual field (especially to the right visual field) (Buchholz & McKone,
2004; Facoetti et al., 2000; Facoetti et al., 2006; Judge et al., 2013). This
hypothesis was raised by findings like the presence of visual asymmetries and
atypical behavior during exogenous orientation of the attentional focus
(orientation of the attentional resources caused by the appearance of an external
stimulus) for peripheral areas of the visual field (Facoetti et al., 2001; Facoetti et
al., 2006; Judge et al., 2013), and difficulties in regulating the size of peripheral
attention focus in subjects with SLD-IR (Buchholz & Aimola Davies, 2008; Facoetti
et al., 2000). It is also possible that the reading difficulties evidenced by subjects
with SLD-IR are influenced by the existence of a smaller attentional span (Bosse
et al., 2007; Facoetti et al., 2006), which impairs the quality and development of
phonological maps in the first stages of reading learning, by making individuals
with SLD-IR process a lower number of letters simultaneously in comparison to
the normative population (Facoetti et al., 2006), which subsequently causes
difficulties to access the phonological representations in long-term memory
(Marzocchi et al., 2009).
Lastly, the high number of motor failures reported by the SLD-IR group
may reflect a deficit in the functioning of the cerebellum (Brookes et al., 2010;
Needle et al., 2006; Fawcett & Nicolson, 1999; Nicolson, Fawcett & Dean, 2001;
Stoodley & Stein, 2013; Wimmer et al., 1998; Wolff, 2002; Yap & van der Leij,
1994). The existence of this deficit in the functioning of the cerebellum serves as
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the basic premise for one of the most well-established etiological theories of SLDIR: The theory of automatization deficit (Stoodley & Stein, 2013). According to this
hypothesis, the automatization difficulties presented by subjects with SLD-IR are
generalized and not restricted to reading tasks (Nicolson & Fawcett, 2000; Yang
& Hong-Yan, 2011), which makes this condition to be conceptualized as a
consequence of a general learning disturbance which results from a deficit in the
automatization of sensory-motor processes (Stein, 2001; Stoodley et al., 2005).
The existence of an automatization deficit in individuals with SLD-IR is suggested
by the difficulties that they present in processes like equilibrium (Needle et al.,
2006; Nicolson & Fawcett, 2000; Rochelle et al., 2009; Savage, 2004; Yap & van
der Leij, 1994), manual dexterity (which result in poor handwriting), incoordination
in the act of pointing (Stoodley & Stein, 2013) and confusion between right and
left (Haslum & Miles, 2007).
On the other hand, the absence of significant differences of self-concept,
perception of social acceptance and perception of self-efficacy between the SLDIR group and the control group can be explained by the particular
sociodemographic characteristics of this sample, since the group with a previous
diagnosis of SLD -IR was exclusively composed of adults, none of which was
unemployed. This group also presented a high rate of higher education
attendance (48.1%). The fact that the sample was exclusively composed by adults
may be particularly relevant for the explanation of the results obtained since there
are studies that suggest that the self-concept of the population with SLD-IR
improves as they grow older (Burden & Burdett, 2005; Terras et al., 2009). This
improvement on self-concept may result from a better understanding of the
difficulties caused by the SLD-IR (Burden, 2008), as well as the definition of more
realistic objectives (Terras et al., 2009), the reception of appropriate support to
deal with the difficulties caused by the SLD-IR (Burden, 2008; Terras et al., 2009),
and the existence of a positive perception of parental support (Barber & Mueller,
2011; Nalavany & Carawan, 2012; Terras et al., 2009). The absence of significant
differences between the SLD-IR group and the control group in terms of
perception of self-efficacy may also arises from the particular characteristics of
this sample (a high number of subjects that attend/attended higher education and
an absence of unemployed subjects was verified), since the selection of academic
paths and the insertion in a social and work environment that allows a separation
from the negative experiences lived during the first academic stages (Stampoltzis
& Polychronopoulou, 2009) and facilitates the occurrence of better opportunities
for understanding, social support, positive evaluations (Nalavany et al., 2010;
Terras et al., 2009), and above all else the use of the most developed
characteristics (Ingesson, 2007; McNulty, 2003; Nalavany & Carawan, 2012), can
lead to an improvement in the perception of self-efficacy by subjects with SLD-IR.
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On the other hand, the lower number of attention failures evidenced by
the SLD-IR group that attended higher education and the absence of a significant
relationship between this variable and the frequency of memory failures and motor
failure may result from the development of compensation strategies for their
attentional limitations by subjects with SLD-IR who attended higher education
(Carawan et al., 2016; Menghini et al., 2011; Nicolson e Fawcett, 2000; SmithSpark et al.; 2003; Stampoltzis & Polychronopoulou, 2009). However, it is also
possible that the higher number of attention failures evidenced by subjects with
SLD-IR who did not attend higher education may result from more severe
attention difficulties in this group, which suggest that they don´t continue their
studies in higher education due to selection process caused by academic
progress (Trainin & Swanson, 2005).
Finally, we didn´t verify a significant relationship between a prior
diagnosis of Attention Deficit Disorder and the frequency of memory failures, daily
attention failures, motor failures, self-concept, the perception of social acceptance
and perception of self-efficacy. Thus, the analysis of the data collected suggested
that the high number of memory failures, attention failures and motor failures
observed in the SLD-IR group was only significantly related with the presence of
SLD-IR, and was not influenced by a comorbidity with the Deficit of Attention
Disorder (Brookes et al., 2010; Moe-Nilssen, Helbostad, Talcott & Toennessen,
2003; Stoodley et al., 2005; Stubenrauch et al., 2014; Wilcutt & Pennington, 200).
Thus, the results of this study suggest that the cognitive limitations caused by
SLD-IR are not restricted to the phonological field, which calls for a broader
explanation for this condition than the one offered by the phonological deficit
hypothesis (Smith-Spark & Fisk, 2007).
Therefore, the results of this investigation suggest that subjects with
SLD-IR present a significantly higher frequency of memory failures, attention
failures and motor failures in comparison with the normative population, which is
congruent with the results of other studies with ecological validity and laboratory
studies (Abbott et al., 2015; Bacon et al., 2013; Buchholz & McKone, 2004;
Buchholz & Aimola Davies, 2007; Facoetti et al., 2000; Khan, 2014; Nicolson et
al., 2001; Smith-Spark et al., 2004; Smith-Spark & Fisk, 2007; Smith-Spark et al.,
2016a; Stoodley & Stein, 2013; Wolff, 2002; Yap & van der Leij, 1994). This higher
frequency of cognitive failures presented by subjects with SLD-IR translates into
a greater number of memory lapses, attention failures, limitations in language
skills, planning limitations, poor monitorization of tasks and difficulties in
accomplishing tasks that require the intervention of working memory, which
suggests that this population faces a range of cognitive difficulties in their daily
lives that are not limited to academic contexts and/or tasks that require a good
functioning of the phonological domain (Leather et al., 2011; Smith-Spark et al.,
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2004; Smith-Spark et al.,2016a; Poole, 2003). This proposes that SLD-IR affects
linguistic and non-linguistic cognitive functions which suggests that the limitations
caused by this condition exceed the phonological limitations typically attributed to
this population, which calls for a broader explanation for this disorder than the one
offered by the phonological deficit hypothesis (without denying the importance
that the phonological deficit has in the limitations caused by the SLD-IR) (Leather
et al., 2011; Poole, 2003; Smith-Spark et al., 2004; Smith-Spark & Fisk, 2007;
Swanson, 1999).
Conclusion
The results of this investigation suggest that subjects diagnosed with
SLD-IR present a significantly higher frequency of memory failures, attention
failures and motor failures in comparison with the normative population. This
greater number of cognitive failures makes the individuals diagnosed with this
disorder face a range of day-to-day cognitive difficulties that go beyond reading
difficulties and phonological processing limitations (Leather et al., 2011; SmithSpark et al., 2004; Smith-Spark et al.,2016a), which suggest that the difficulties
caused by SLD-IR are not restricted to academic contexts or to work and social
domains that require a good functioning of the language systems (especially the
phonological systems) (Poole, 2003; Smith-Spark et al., 2004). These hypotheses
are reinforced by the fact that we didn´t find any significant relationships between
the presence of Attention Deficit Disorder and the high number of memory
failures, attention failures and motor failures observed in the SLD-IR group. This
suggests that the high frequency of cognitive failures reported by subjects with
SLD-IR is exclusively related to this condition, and it is not influenced by the high
rate of comorbidity that SLD-IR presents with Attention Deficit Disorder (Brookes
et al., 2010; Moe-Nilssen et al., 2003; Stoodley et al., 2005; Stubenrauch et al.,
2014; Wilcutt et al., 2003).
However, and although the results of this study are significant from a
clinical point of view, its descriptive nature and the use of self-reporting measures
make the interpretation of these results uncertain. Thus, in the future, it would be
important to carry laboratory studies in order to investigate with more precision
the nature of the limitations in cognitive functioning of individuals with SLD-IR that
cause the high number of memory failures, attention failures and motor failures
reported by these subjects. Regarding the study of self-concept, perception of
social acceptance and perception of self-efficacy of subjects with SLD-IR, it would
be important to replicate this study with a sample with more diverse
sociodemographic characteristics, to clarify if the results obtained by this study
resulted from the particular sociodemographic characteristics of this sample or if
they can be generalized to the entire adult population with SLD-IR. It would also
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be important to scrutinize the negative relationship verified between the
attendance of higher education and the frequency of attention failures, in order to
verify whether this relation is a consequence of a conscious compensation of the
attentional difficulties performed by subjects with SLD-IR who attend higher
education; or whether this relationship is not a consequence of higher education
attendance per se, but rather the result of more pronounced attention difficulties
of a part of the population with SLD-IR, who end up not continuing their studies in
higher education due to the resulting selection process that goes along with the
academic progress.
The fact that most investigations studying SLD-IR are performed in
laboratory settings and the fact that subjects with SLD-IR experience a wide range
of daily difficulties (which are not restricted to the academic domain or tasks that
require phonological processing) (Smith-Spark et al., 2004), makes it vital to carry
more studies of ecological validity in the future, as they can provide
complementary information that allows a more comprehensive understanding of
the problems that these individuals face in their daily lives, as well as obtaining
insights not shown in laboratory conditions and help in the development of
environments that are more adequate to the limitations of this population (SmithSpark et al., 2016a).
Therefore, the daily cognitive difficulties displayed by subjects with SLDIR should be considered in the formulation of intervention plans and on the
definition of working conditions for subjects diagnosed with this condition, which
will facilitate the mitigation of the limitations caused by this disorder and improve
the academic, professional and social functioning of subjects with SLD-IR, by
enabling the use and development of their forces (Smith-Spark et al., 2004; SmithSpark et al., 2016b).
Thus, in order to achieve a better understanding of SLD-IR and to
provide better support to subjects diagnosed with this disorder, it is important to
adopt a holistic paradigm for the comprehension of SLD-IR, by abandoning the
notion that this condition only has an impact in the academic life and by accepting
that it also affects several daily life dimensions of individuals diagnosed with SLDIR (Poole, 2003).
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