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“Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um 
castelo…” 

 
Fernando Pessoa 
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Resumo 
 

A presente investigação apresenta como principal objetivo, o estudo e análise de um conjunto 

de dimensões neuropsicológicas, nomeadamente as funções motoras, ritmo, funções táteis, funções 

visuais, linguagem recetiva, linguagem expressiva, escrita, leitura, aritmética, memória, processos 

intelectuais, em sujeitos dos 18 aos 25 anos Heterossexuais e Homossexuais através da aplicação da 

Bateria de Avaliação Neuropsicológica Luria-Nebraska. 

Pretendeu-se avaliar também as diferenças relativas ao domínio psicopatológico; idade; 

género e escolaridade. 

Para tal foram avaliados 30 sujeitos Heterossexuais e 30 sujeitos Homossexuais. Assim, os 60 

indivíduos que participaram no presente estudo foram avaliados através do SCL-90, com o objetivo 

de rastrear a presença de sintomas psicopatológicos, e da entrevista de Luria-Nebraska, com o 

objetivo de recolher dados pessoais que permitissem a posterior relação com o desempenho 

neuropsicológico. A segunda parte consistia na aplicação da Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska 

(LNNB), que avalia o funcionamento neuropsicológico. 

Os resultados apontam para um melhor desempenho neuropsicológico dos Heterossexuais na 

maioria das escalas clínicas da LNNB quando comparados com os Homossexuais. Verificaram-se 

diferenças significativas quanto ao género (escalas de Aritmética e Processos Intelectuais), em que 

os homens obtiveram um melhor desempenho comparativamente às mulheres. Para o domínio 

psicopatológico e para a escolaridade as diferenças também não se revelaram significativas. 

Contudo acerca desta última pode-se inferir que os sujeitos com mais escolaridade apresentam 

melhor desempenho neuropsicológico. 

 

Palavras-chave: Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska, neuropsicologia, orientação sexual, 

domínio psicopatológico. 
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Abstract 
 

This research has as main goal, the study and analysis of a neuropsychological dimension 

group, namely the motor function, rhythm, tactile function, visual function, receptivity language, 

expressive language, writing, reading, arithmetic, memory, intellectual processes, in people from 

18 to 25 years old, heterosexual and homosexual through the use of the Luria-Nebraska 

Neuropsychological Battery. 

The aim was also to verify the differences concerning the psychopathological domain, age, 

gender and schooling. 

For this purpose, there were 30 Heterosexuals and 30 Homosexuals evaluated. Like this, the 

60 individuals that took part in this research were evaluated through SCL-90, to understand if there 

were any psychopathological symptoms, and through the Luria-Nebraska interview, with the purpose 

to gather personal information that allow me to relate later with the neuropsychological 

performance. The second part consists in the use of the Luria-Nebraska Neuropsychological Battery 

(LNNB) that evaluates the neuropsychological working. 

The results show that Heterosexuals have a better neuropsychological performance than the 

Homosexuals, in a great part of the clinical scales. The differences were meaningful in relation to 

gender (Arithmetic scales and Intellectual Processes), as men had a better performance than 

women. For the psychopathological domain and schooling the differences weren’t meaningful. 

However about this last one, I realized that the people that have more schooling present better 

neuropsychological performance. 

 

Keywords: Luria-Nebraska Neuropsychological Battery, neuropsychology, sexual orientation, 

psychopathological domain. 
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I. Introdução 
 

A avaliação neuropsicológica possibilita o estudo aprofundado de várias funções cognitivas, 

emocionais e comportamentais (Gil, 2006). 

A Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Luria-Nebraska (do inglês LNNB) é uma bateria 

compreensiva concebida para avaliar o funcionamento neuropsicológico (Herrera, 2008). A forma I 

da LNNB contempla 11 escalas clínicas: Funções Motoras, Ritmo, Funções Táteis, Processos Visuais, 

Linguagem Recetiva, Linguagem Expressiva, Escrita, Leitura, Aritmética, Memória e Processos 

Intelectuais (Golden, FreshWater & Vayalakkara, 2000; Golden, Purisch & Hammeke, 1995, citado 

por Maia, Correia & Leite, 2007, p. 30). 

De acordo com Rahman, Wilson e Abrahams (2011), a orientação sexual influencia o 

desempenho de muitas funções cognitivas conhecidas por serem sexualmente dimórficas. 

Alguns dos dados neuropsicológicos sugerem que os padrões cognitivos dos homens 

homossexuais são diferentes das dos homens heterossexuais sobre as medidas que geralmente 

provocam diferenças de sexo (Gladue et al., 1990; McCormick & Witelson, 1991; Sanders & Ross-

Field, 1986, citados por Wegesin, 1998, p. 92). 

Por sua vez, há estudos que referem que as mulheres homossexuais não parecem diferir das 

mulheres heterossexuais na maioria das medidas cognitivas, exceto para a fluência verbal na qual o 

desempenho está na direção tipicamente masculina, isto é, obtiveram menor pontuação (Rahman, 

Abrahams, & Wilson, 2003, citado por Rahman, Andersson & Govier, 2005, p. 312). 

Desta forma, se o estudo das dimensões cognitivas em função da orientação sexual se 

encontra cada vez mais presente na literatura, parece fazer sentido a realização de um estudo 

sobre as dimensões neuropsicológicas em função da orientação sexual com a Bateria de Avaliação 

Neuropsicológica Luria-Nebraska. 

A presente investigação visa assim o estudo e análise de um conjunto de dimensões 

neuropsicológicas, em sujeitos dos 18 aos 25 anos heterossexuais e homossexuais através da 

aplicação da Bateria de Avaliação Neuropsicológica Luria-Nebraska. 

Assim, numa primeira fase, será apresentada a fundamentação teórica a respeito da presente 

temática, onde serão abordados conteúdos como: Neuropsicologia e Avaliação Neuropsicológica; 

Bateria de Avaliação Neuropsicológica Luria-Nebraska; e por fim, Orientação Sexual, Fatores 

Biopsicossociais e Funcionamento Neuropsicológico. 

Posteriormente será apresentada a metodologia utilizada neste estudo. Esta fase expõe 

aspetos relativos a: justificação do estudo, objetivos e planificação do estudo; participantes; 

instrumentos e procedimentos. Ainda nesta fase, destaca-se a análise de dados onde se evidenciam 

as principais conclusões dos testes estatísticos realizados. O ponto seguinte do trabalho destina-se à 

discussão e análise dos resultados obtidos com base em investigações já realizadas acerca desta 

temática. 
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Por fim, finalizar-se-á esta investigação enumerando quais as principais conclusões alcançadas 

através da sua realização, quais as limitações e dificuldades sentidas no decorrer de todo este 

processo, e por fim serão ainda apresentadas algumas sugestões para futuras investigações. 
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II. Corpo Teórico 
 

Neuropsicologia e Avaliação Neuropsicológica 

 

A neuropsicologia é uma abordagem interdisciplinar onde tomam parte diversas áreas do 

conhecimento neurológico como a anatomia, fisiologia, psicologia, psiquiatria e neurologia, entre 

outras, e caracteriza-se como o estudo da relação entre a função cerebral e o comportamento em 

condições normais e patológicas, ou seja, é o ramo da ciência que investiga e trata de compreender 

e explicar as relações entre o cérebro, as atividades mentais superiores e o comportamento (Boggio, 

Fregni, Rigonatti, Marcolin & Silva, 2005, Campos, 2006; Constâncio, 2008; Costa, Azambuja, 

Portuguez, & Costa, 2004; Groth-Marnat, 2000; Lezak, 2003; Portellano, 2005; Rocha, 2009; Stuss & 

Levine, 2002; Thiers, Argimon & Nascimento, 2005). 

O termo neuropsicologia foi utilizado pela primeira vez em 1913 numa conferência 

apresentada por Sir William Osler, nos Estados Unidos. Contudo, antes desta data, a psicologia já 

procurava o status de ciência através da psicologia fisiológica proposto por Wundt. Durante muitos 

anos, psicologia fisiológica foi um termo genérico utilizado para fazer referência a pesquisas 

realizadas em laboratório e por isso, mais associado ao método do que ao objeto (Kristensen, 

Almeida & Gomes, 2001). 

O desenvolvimento do estudo da neuropsicologia, como uma área de investigação das funções 

cognitivas e afetivas, sofreu uma grande evolução no período pós 2ª Guerra Mundial, com 

observações sobre o funcionamento comportamental de pessoas que sofreram lesões cerebrais. 

Alexander Luria e Brenda Milner foram dois grandes contribuidores nessa área (Boggio et al., 2005). 

Autores como Bartolomé, Fernández e Ajamil (2001), e Herreras (2008), enumeram diversos 

objetivos da neuropsicologia: 

• Promoção da descrição científica das manifestações da patologia ao nível das atividades nervosas 

superiores; 

• Diagnóstico clínico, neuropsicológico e topográfico cerebral, subjacente a uma desordem 

comportamental; 

• Estudo da influência da experiência e da aprendizagem acerca do substrato neuro funcional; 

• Estudo das representações internas dos fenómenos mentais; 

• Estabelecimento de uma terapêutica racional e fisiopatológica e reabilitação; 

• Realização de programas de investigação. 

Orientada pelo pensamento de Vygotsky e profundamente enraizada na tradição russa de 

pesquisa em neurologia, a obra de Alexander Romanovich Luria (1902-1977) que se projeta a partir 

da década de 20, possui uma conotação singular para a neuropsicologia. Luria formava uma ciência 

que mantinha, ao mesmo tempo, consonância com a fisiologia e a neurologia, sem depender 

inteiramente destas (Cole, 1992, citado por Kristensen, Almeida & Gomes, 2001, p. 265) e, mais 
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importante, sem nunca abandonar a perspetiva humanista na compreensão e entendimento das 

condições clínicas estudadas (Luria, 1992, citado por Kristensen, Almeida & Gomes, 2001, p. 265). 

Segundo Cagnin (2010), outro grande contributo de Luria diz respeito às inovações metodológicas 

propostas no exame clínico: técnicas aparentemente simples, mas orientadas pela sua visão das 

funções corticais superiores, ou seja, Luria sugere um modelo teórico que dirige o trabalho 

neuropsicológico. Na sua conceção, “desde uma perspetiva da localização sistemática das funções, 

consideramos os processos corticais superiores como sistemas funcionais complexos dinamicamente 

localizados” (Luria, 1966, p. 468, citado por Cagnin, 2010). O principal enfoque de Luria passava 

pela associação entre o hemisfério dominante (esquerdo) e as afasias. 

Nos anos 60, a neuropsicologia começa a questionar a dominância absoluta do hemisfério 

esquerdo para a linguagem, originando trabalhos em populações como canhotos, bilingues, crianças 

e analfabetos (Parente & Lecours, 1988). A atenção passou para a procura de fatores biológicos 

(como dominância manual, desenvolvimento e sexo) e fatores sociais (como aquisição de uma 

segunda língua, aquisição da escrita e tipo de escrita) que poderiam determinar a dominância do 

hemisfério esquerdo para a linguagem e, consequentemente, a organização cerebral das demais 

funções cognitivas (Cagnin, 2010). 

A prática neuropsicológica envolve técnicos que trabalham em diversos grupos profissionais, 

como clínicas multidisciplinares, centros de investigação, grupos de reabilitação, centros de 

desenvolvimento psicoeducativo, prática profissional privada, hospitais gerais e universidades 

(Tupper, 1999a, citado por Maia, 2006). 

Na prática psiquiátrica e psicológica, a neuropsicologia permite a identificação/despiste de 

síndromes neurológicos que podem ser confundidos com perturbações e síndromes psiquiátricos que 

sejam similares às perturbações neurológicas (Groth-Marnat, 2000; Stringer & Nadolne, 2000). 

Para Román (2004) a Neuropsicologia compreende diversas linhas de investigação e 

intervenção, tais como a neuropsicologia clínica, a cognitiva, a desenvolvimental, a experimental, 

entre outras, cada qual com um corpo central de origem, todavia com um destino de difícil 

vaticínio. 

A Neuropsicologia Clínica é uma (neuro) ciência que estuda a expressão comportamental da 

disfunção cerebral (Lezak, Howieson, & Loring, 2004). Como tal, segundo Gil (2006), tem por objeto 

de estudo as alterações cognitivas, emocionais, bem como as alterações da personalidade 

provocadas por lesões cerebrais. O fortalecimento da neuropsicologia clínica teve por base o 

aperfeiçoamento e criação de instrumentos de testes bem estandardizados com o objetivo de 

através deles, obter medidas quantitativas de variáveis cognitivas, emocionais e fatores 

comportamentais (Russel, 1986 citado por Maia, 2006). Stuss e Levine (2002) afirmam que a 

neuropsicologia clínica foca-se mais nos procedimentos de avaliação psicológica. 

Por sua vez, a neuropsicologia cognitiva centra-se no processamento da informação, ou seja, 

nas diferentes operações mentais que são necessárias para a execução de determinadas tarefas 

(Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002, citado por Capovilla, 2007, p. 3). Pressupõe que o estudo de 

pacientes com lesões cerebrais e dos seus padrões de comportamento podem contribuir para a 

compreensão do funcionamento da mente, o que pode retornar aos próprios pacientes permitindo 
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um melhor entendimento dos seus problemas e ajudar no delineamento de intervenções mais 

adequadas (Capovilla, 2007). 

Para Kristensen, Almeida e Gomes (2001) se a Psicologia Cognitiva é capaz de prover modelos 

sobre o funcionamento mental, então a Neuropsicologia Cognitiva possui a capacidade de testar a 

aplicabilidade desses modelos. 

Rao (1996, citado por Thiers, Argimon & Nascimento, 2005, p. 1) estabelece uma distinção 

entre a Neuropsicologia Humana e a Neuropsicologia Clínica. Segundo ele, a primeira é 

multidisciplinar, abrangendo especialistas da Psicologia (experimental, cognitiva e clínica), da 

Neurologia, da Psiquiatria, da Linguística, da Fonoaudiologia, das Neurociências em geral; enquanto 

a Neuropsicologia Clínica é tipicamente praticada por psicólogos clínicos, que estão encarregues de 

aplicar o conhecimento científico resultante da pesquisa para avaliar e tratar indivíduos com 

suspeita de disfunção cerebral. 

O uso de testes psicológicos para a investigação de danos cerebrais em função de acidentes, 

cirurgias e guerras ocorreu particularmente após a Segunda Guerra Mundial, com os estudos 

pioneiros de Hans-Lukas Teuber, Brenda Milner, Arthur Benton e Ward Halstead (Cozza, 2005, citado 

por Rocha, 2009, p. 5; Rao, 1996, citado por Kristensen, Almeida & Gomes, 2001, p. 9). 

Tal como na avaliação psicológica, a avaliação neuropsicológica envolve um estudo intensivo 

do comportamento através de escalas estandardizadas e questionários que providenciam índices 

relativamente precisos e sensíveis do comportamento (Lezak et al., 2004). Permite o estudo 

aprofundado de várias funções cognitivas, emocionais e comportamentais (Gil, 2006), e contribui 

significativamente para um aumento do conhecimento teórico e prático na clínica da neurologia, da 

psiquiatria, e da psicologia cognitiva e clínica (Lezak, 2003). 

De acordo com Peña-Casanova, Fombuena e Fullà (2004), a avaliação neuropsicológica 

pretende definir o estado cognitivo de um determinado paciente, destacando e diferenciando as 

capacidades neuropsicológicas preservadas e afetadas. Noutra perspetiva, a avaliação 

neuropsicológica pretende a “simples” deteção da existência de distúrbios cognitivos. Para este 

objetivo existem orientações concretas (Tierney, 2003, citado por Peña-Casanova, Fombuena & 

Fullà, 2004, p. 3). 

Assim, é possível recorrer a vários testes e procedimentos estandardizados, com o intuito de 

delinear um diagnóstico, investigar ou ainda apoiar o planeamento do processo de reabilitação 

(Ardila & Ostrosky-Solís, 1996, citado por Capovilla, 2007, p. 9; Junqué & Barroso, 2001). 

Em relação à pesquisa, a avaliação neuropsicológica pode auxiliar na compreensão da 

atividade encefálica e da sua relação com o comportamento, contribuindo para o estudo de diversos 

distúrbios. Muitos dos testes inicialmente desenvolvidos para pesquisa têm-se revelado úteis para a 

prática clínica, tendo sido ampliado o seu uso na clínica para documentar o estado cognitivo dos 

indivíduos (Capovilla, 2007). 

Para Coltheart (2001, citado por Constâncio, 2008, p. 3), a forma de investigação mais 

comum em neuropsicologia cognitiva, remete para o estudo de indivíduos com capacidades 

cognitivas “normais” no momento em que estão a desempenhar uma tarefa cognitiva em particular. 

Deste modo, os psicólogos cognitivos desenvolvem explicações sobre a natureza dos processos 
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mentais subjacentes usados na realização dessa tarefa, deduzindo a partir da teoria, os resultados 

que deverão ser observados numa experiência que envolve essa determinada função cognitiva. 

Nesse sentido, os resultados obtidos por indivíduos com alterações cognitivas podem confirmar ou 

não essas teorias, e é esta forma de Psicologia Cognitiva que, segundo Coltheart (2001, citado por 

Constâncio, 2008, p. 3), se designa de Neuropsicologia Cognitiva. 

É com base no conhecimento do desenvolvimento e funcionamento normal do cérebro, que 

podemos compreender as alterações cerebrais, disfunções cognitivas e do comportamento 

resultante de lesões, doenças ou desenvolvimento anormal do cérebro (Costa, et al., 2004). 

Torna-se essencial destacar o papel importante que a Neuropsicologia Clínica desempenha 

como método complementar na clarificação do diagnóstico, visto tratar-se de um processo que 

permite examinar o cérebro estudando o seu produto comportamental (Junqué & Barroso, 2001; 

Lezak, 2003). 

O desenvolvimento de procedimentos de avaliação neuropsicológica demonstra a crescente 

apreciação da sua utilidade no diagnóstico neurológico, no acompanhamento e tratamento de 

pacientes com lesões cerebrais, assim como na reabilitação cognitiva ou comportamental (Lezak, 

2003). 

Entrevistas, questionários e testes ajudam na obtenção de resultados relativamente precisos 

relacionados com as informações provenientes de técnicas de registo como a eletroencefalografia 

(EEG), os exames estruturais ou anatómicos como a tomografia computadorizada (TC) e a 

ressonância magnética (RM), e os exames funcionais, como a tomografia por emissão de positrões 

(PET), a tomografia computadorizada por emissão de fotões único (SPECT) e a ressonância 

magnética funcional (RMf), com o intuito de auxiliar no diagnóstico, direcionamento e planeamento 

de intervenção e tratamento e nas informações concedidas para assuntos jurídicos ou para pesquisa 

(Kristensen, Almeida & Gomes, 2001; Lezak, 1995, citado por Rocha, 2009, p. 5). 

Correlações clínico-anátomo-funcionais que eram anteriormente deduzidas a partir de 

investigações pós-morte ou cirurgias neurológicas – métodos insatisfatórios frente à complexidade 

funcional do sistema nervoso – passaram a ser estudadas através de uma perspetiva radicalmente 

diferente (Mathias, 1996, citado por Kristensen, Almeida & Gomes, 2001, p. 269). As técnicas de 

neuro-imagem despertam enorme interesse, pois, para além dos dados estruturais, possibilitam a 

aquisição de informações fundamentais do funcionamento cerebral de atividades complexas 

(Kristensen, Almeida & Gomes, 2001). 

No entanto, contrariamente ao exame neurológico que, geralmente, avalia a presença ou 

ausência de efeitos ou sinais, os testes neuropsicológicos examinam as habilidades numa escala, que 

podem alternar desde os desempenhos definitivamente superiores à média, até aos gravemente 

comprometidos (Thiers, Argimon & Nascimento, 2005). 

Como exame complementar de diagnóstico, a avaliação neuropsicológica pretende definir o 

estado cognitivo e emocional de um determinado indivíduo, distinguindo e diferenciando as suas 

capacidades neuropsicológicas preservadas e afetadas, através da exploração de determinadas 

funções cognitivas e não cognitivas do comportamento (Blázquez Alisente, González –Rodríguez & 

Paul-Lapedriza, 2008, citado por Jurado & Pueyo, 2012, p. 4; Costa, Azambuja, Portuguez & Costa, 
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As funções cognitivas resultam e distinguem-se através de uma conceptualização, i.e., 

funções como a memória ou a linguagem são constructos teóricos que se particularizam para melhor 

se poderem compreender (Martins, 2006). 

Segundo Cunha (1993, citado por Costa, et al., 2004, p. 111), inicialmente, a avaliação 

neuropsicológica pretendia identificar e localizar lesões cerebrais focais. Atualmente, baseia-se na 

localização dinâmica de funções, visando a investigação das funções corticais superiores, como, por 

exemplo, a atenção, a memória, a linguagem, entre outras. A neuropsicologia compreende a 

participação do cérebro como um todo no qual as áreas são interdependentes e inter-relacionadas, 

podendo ser equiparada a uma orquestra, que depende da integração de seus componentes para 

realizar um concerto. Isto denomina-se por sistema funcional (Luria, 1981, citado por Romanelli et 

al., 1999, p. 54). 

As funções cognitivas dependem essencialmente dos hemisférios cerebrais (tanto do substrato 

cortical como das estruturas subcorticais). São assimétricas e, por vezes, claramente lateralizadas 

(Martins, 2006). Nenhuma ideia acerca da organização do cérebro humano tem fascinado os 

neurocientistas como a lateralidade, i.e., a perceção de que os hemisférios têm funções separadas 

(Kolb & Whishaw 2003, citado por Constâncio, 2008, p. 6), e é por essa razão que Habib (2000/1998, 

citado por Constâncio, 2008, p. 6) sublinha as duas características gerais do cérebro humano: (a) a 

noção de cruzamento, ou seja, cada hemisfério domina as funções respeitantes à metade oposta do 

corpo (hemicorpo contraleteral); e (b) a noção de assimetria, quer anatómica, mas sobretudo 

Figura 1. Funções Cognitivas e não Cognitivas do comportamento 
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funcional, que se apresenta como uma das principais características distintivas do cérebro humano 

comparado com o dos animais, e como produto final do processo evolutivo. De um modo geral, o 

hemisfério cerebral esquerdo é responsável pelas capacidades verbais e por aquelas que impõem 

uma análise detalhada e fina dos estímulos (e.g., na linguagem oral, leitura, escrita, cálculo, 

memória verbal, raciocínio abstrato), enquanto o hemisfério direito é responsável pelas capacidades 

não-verbais e funções visuo-espaciais que requererem um processamento ou integração global 

multissensorial de estímulos, por exemplo, para as referências espaciais, memória de 

reconhecimento de faces e visuo-espacial, capacidades musicais, informação do sistema emocional 

(Martins, 2006; Castro-Caldas, 2005, citado por Constâncio, 2008, p. 7). 

Ainda, como reforça Rodrigues (1993, citado por Thiers, Argimon & Nascimento, 2005), a 

avaliação neuropsicológica na clínica é representada pela utilização de técnicas especiais de 

avaliação das funções cognitivas do indivíduo, na tentativa de correlacionar os seus desvios a 

possíveis lesões cerebrais. Os instrumentos neuropsicológicos são recomendados em todos os casos 

com suspeita de alterações comportamentais ou cognitivas de origens neurológicas. Visam 

principalmente a prevenção e deteção precoce de distúrbios do desenvolvimento/aprendizagem, 

permitindo o ritmo e a qualidade do processo e um "mapeamento" qualitativo e quantitativo das 

áreas cerebrais e as suas interligações (sistema funcional), visando intervenções terapêuticas 

precoces e precisas (Costa, Azambuja, Portuguez & Costa, 2004). 

A interpretação do desempenho nos testes neuropsicológicos deve ter em conta variáveis 

demográficas, como: (a) os antecedentes educacionais e ocupacionais; (b) sexo; (c) a idade; (d) e a 

etnia do paciente, e, por sua vez, devem ser considerados conjuntamente com o seu nível de 

desempenho no teste (Howieson & Lezak, 2006/2002, citado por Constâncio, 2008, p. 5; Rocha, 

2009; Spreen & Strauss, 1998, citado por Thiers, Argimon e Nascimento, 2005, p. 6). 

Todavia, durante a interpretação, também deve ser levado em consideração duas 

componentes: a componente quantitativa e a vertente qualitativa, para um melhor enquadramento 

entre os resultados obtidos e os comportamentos do utente no seu contexto, obtendo uma validade 

ecológica mais significativa (Lezak et al., 2004; Guillevic & Vautier, 2001/1998). Isto porque a 

questão fundamental no processo avaliativo, na maior parte das vezes, não é tanto o resultado 

obtido, mas a maneira como o indivíduo resolve o problema ou se entrega à tarefa, pois podem 

surgir expressões de dúvida, de autocrítica ou ainda de estados de perplexidade, depressão, 

ansiedade e que subvalorizam o desempenho do indivíduo, colocando dúvidas ao examinador, por 

exemplo, se as queixas mnésicas são consequência de uma condição neurológica ou apenas 

representam estados emocionais (Goldstein & McNeil, 2004, citado por Constâncio, 2008, p. 5; 

Lezak et al., 2004). É por essas razões que Peña-Casanova, Hernández e Jarne (1997, citado por 

Constâncio, 2008, p. 5) afirmam que, na dimensão qualitativa-quantitativa, a avaliação 

neuropsicológica é mais do que um método específico de administração de testes. 

Deste modo, os testes neuropsicológicos satisfazem vários propósitos: 

(a) os resultados podem servir como comparação standard para estimar as capacidades pré 

mórbidas; 

(b) os testes podem evidenciar comportamentos associados com uma disfunção cerebral; 
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(c) são claramente necessários para estabelecer comparações precisas, i.e., quantificáveis, 

entre diferentes capacidades mentais ou de uma determinada capacidade avaliada em diferentes 

momentos (e.g., avaliação de tratamentos, para o seguimento do curso de uma doença ou de uma 

condição patológica); 

(d) e os testes podem também esclarecer o examinador sobre comportamentos anormais que 

necessitam de uma atenção especial, um programa de reabilitação, uma readaptação para viver em 

casa, retornar ao trabalho, e outros aspetos de reeducação e retorno às atividades do dia-a-dia 

(Lezak, 2003; Rocha, 2009). 

Campos (2006) afirma que grande parte do trabalho clínico ainda é feita quase que 

unicamente com testes neuropsicológicos, embora hoje existam várias evoluções do trabalho de 

Luria na forma de baterias e testes, como a bateria Halstead-Reitan, o teste de Barcelona, a bateria 

Luria-Nebraska e o K-ABC, que exploram, em maior ou menor pormenor, as funções psicológicas e 

apresentam um relatório do estado do paciente. Os resultados destes testes possibilitam ao 

especialista a avaliação do desempenho cognitivo global, assim como a determinação das disfunções 

específicas de atenção, memória, linguagem e funções executivas que são os processos básicos para 

a construção e desenvolvimento das habilidades intelectuais (Léon-Carrion, 1995, citado por Maia et 

al., 2007, p. 27). Estas funções podem ser avaliadas por meio de testes, escalas ou baterias de 

avaliação neuropsicológica estruturadas (Perea, Ladera & Morales, 1999, citado por Maia et al., 

2007, p. 27) ou seguindo o modelo Luriano em que se exploram funções por meio de tarefas 

específicas (Luria, 1979b, citado por Maia et al., 2007, p. 27). Torna-se fundamental utilizar testes 

ou provas neuropsicológicas psicométricas, ou seja, centrar-se numa avaliação quantitativa, de 

modo a planificar e controlar a reabilitação neuropsicológica, e permitir conhecer as características 

de apresentação de um ou de mais défices. Por outro lado, a avaliação também se revela 

importante por utilizar um método qualitativo que se baseia na descrição clínica que usa um 

conjunto sistemático e flexível de provas (Campos, 2006; Léon-Carrión, 1995, citado por Maia et al., 

2007, p. 28; Mauri-Lerda, Pascual-Millán, Tejero-Juste, Íniguez, Escalza-Cortina & Morales-Asín, 

2001, citado por Maia et al., 2007, p. 28). 

Segundo Ardila e Ostrosky-Solís (1996, citado por Capovilla, 2007, p. 13), uma bateria de 

avaliação neuropsicológica deve ter as seguintes características: 1) fundamento teórico sólido; 2) 

permitir explorar funções básicas, i.e., formas fundamentais do comportamento, resultantes da 

atividade do sistema nervoso e, nesse sentido, afetadas o mínimo possível por fatores socioculturais 

e educacionais; 3) ser aplicável com um mínimo de ajuda e instruções verbais, permitindo a 

avaliação de pacientes com severos distúrbios de linguagem; 4) ter critérios de avaliação objetivos e 

bem definidos, possibilitando alguma quantificação de forma a permitir obter índices de validade e 

precisão; 5) requerer um mínimo de recursos, aparatos e materiais para a aplicação. 

Em suma, autores como Junqué e Barroso (2001), e Lezak (2003) mencionam que a avaliação 

neuropsicológica desempenha um papel elementar não só na formulação de diagnóstico como 

também em toda a intervenção terapêutica específica para cada subtipo de manifestações clínicas. 



Os Resultados da Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska Em Amostra Heterossexual e Homossexual  

10 

Bateria de Avaliação Neuropsicológica Luria-Nebraska – Versão 

experimental portuguesa (Maia, Loureiro & Silva, 2002, traduzida e adaptada de Golden, 

Hammeke & Purisch, 1979) 

 

A Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Luria-Nebraska (do inglês LNNB) é uma bateria 

compreensiva desenvolvida para avaliar o funcionamento neuropsicológico (Herrera, 2008). 

Caracteriza-se também por ser um método de avaliação que envolve informação qualitativa 

concebida pelas técnicas de A. R. Luria, com os métodos quantitativos da tradição psicométrica 

americana, originando uma abordagem híbrida onde são tidos em consideração os elementos 

relevantes de ambas as tradições (Golden, FreshWater & Vayalakkara, 2000 Herrera, 2008). Permite 

uma medida global de disfunção cerebral, ao mesmo tempo que contempla a lateralidade e auxilia 

na localização de défices cerebrais focais (Hebben & Milberg, 2002). 

Esta bateria contempla atualmente duas formas (Forma I e Forma II).1 A Forma I apresenta 

269 itens dos quais derivam 11 escalas clínicas: Funções Motoras, Ritmo, Funções Táteis, Processos 

Visuais, Linguagem Recetiva, Linguagem Expressiva, Escrita, Leitura, Aritmética, Memória e 

Processos Intelectuais (Golden, FreshWater & Vayalakkara, 2000; Golden, Purisch & Hammeke, 

1995, citado por Maia, Correia & Leite, 2007, p. 30). 

A Forma II, para além de ter sido criada para uma cotação e interpretação em sistema 

multimédia (os dados podem ser introduzidos numa matriz de resposta informatizada sendo 

produzido automaticamente um relatório com base em resultados previamente definidos), 

apresenta uma escala clínica adicional: memória intermédia. 

De acordo com Golden, Purish e Hammeke (1985), das escalas clínicas, derivam outras cinco 

escalas (summary scales): patognomónica (pathognomonic), hemisfério esquerdo (left hemisphere), 

hemisfério direito (right hemisphere), elevação do perfil (profile elevation) e défice (impairment). 

Desde a publicação inicial da bateria, desenvolveram-se oito escalas de localização, 

remetendo para a localização de eventuais défices ao nível dos dois hemisférios, bem como ao nível 

do lóbulo frontal, sensório-motor, parieto-occipital, e áreas temporais (Hebben & Milberg, 2002). 

Esta bateria de testes fornece uma avaliação breve mas completa em menos de 3 horas, o 

que torna prático o uso em situações de tempo limitado (Herrera, 2008) e com pacientes cuja 

capacidade para ser avaliado durante longos períodos de tempo é limitada (Golden et al., 2000). 

Para além da sua flexibilidade e validade (Golden, Hammeke & Purisch, 1978, citado por 

Nolan, Hammeke & Barkley, 1983, p. 23), pode ser aplicada como prova de cabeceira, e ser 

administrada tanto em adultos como em jovens a partir dos 15 anos de idade (em situações 

particulares e quando é justificável, pode ser aplicado a sujeitos dos 13 a 14 anos de idade2) 

(Golden et al., 1985). 

                                                           
1 Já existe uma LNNB-III, no entanto, ainda com pouca tradição nos estudos de validação e certificação das suas 
características. 

2 Uma versão para crianças com idades entre os 8 e os 12 anos foi desenvolvida já pelos autores (LNNB-C) 
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Numa perspetiva psicométrica, Golden et al. (2000) defendem as fortes fundações da LNNB, 

que permitem ao clínico a obtenção de dados qualitativos numerosos e valiosos e a possibilidade de 

considerar a quantificação e a descriminação dos problemas altamente específicos dos pacientes, 

onde outras escalas psicométricas não podem ser utilizadas. 

Golden et al. (2000) referem que as escalas do teste derivam dos trabalhos e pressupostos de 

Luria (Luria, 1980, citado por Golden et al., 2000, p. 263) bem como da metodologia descrita por 

Christensen (1973, citado por Golden et al., 2000, p. 263). 

As escalas da LNNB não são tradicionais, visto que não é realizado o mesmo procedimento ou 

pergunta em diferentes níveis de dificuldade. A finalidade da LNNB não é estratificar os indivíduos 

como "médios" ou "superiores", mas sim abordar funções básicas subjacentes a todo o 

comportamento complexo. Cada escala é organizada para aferir diferentes aspetos do 

comportamento dentro de cada área avaliada. Ainda que os itens difiram entre si numa variedade 

de formas, todas elas têm um tema comum, tais como as funções de memória e funções de 

linguagem (Golden et al., 2000). 

Cada uma destas escalas é constituída por itens que remetem para uma determinada área 

temática (velocidade motora, memória, etc.), tendo o teste a particularidade de avaliar as 

diferentes dimensões das disfunções em cada área temática (Maia, 2006). Por exemplo, a escala de 

Linguagem Recetiva consiste em itens que requerem o reconhecimento fonético, escrita de 

fonemas, instruções simples, instruções complexas, vocabulário, abstrações, inversões gramaticais, 

e outras dimensões da mesma área temática. Segundo Maia, Correia e Leite (2009) esta 

particularidade permite ao avaliador clínico a utilização de variações na apresentação de itens e 

conteúdos para um rápido acesso a um vasto campo de problemas possíveis numa dada função (no 

caso referido, a linguagem recetiva). 

No que diz respeito ao surgimento da LNNB, ressalva-se que embora a conceção de Luria 

sobre a organização do cérebro e a sua abordagem ao desenvolvimento da teoria cognitiva terem 

sido notáveis na medida em que antecipam muito do que caracteriza a neuropsicologia cognitiva 

moderna e a pesquisa em psicologia experimental, a sua abordagem para a avaliação teria 

permanecido uma curiosidade se não fosse por uma estudante norueguesa, Anne-Lise Christensen. 

Depois de aprendiz de Luria, Christensen apresentou aos Estados Unidos (Hebben & Milberg, 

2002) uma descrição detalhada das técnicas do teste de Luria, intitulada “Luria Neuropsychological 

Investigation” (Christensen, 1985, 1975, citado por Maia, Loureiro, Silva, Pato, Loureiro & 

Bartolomé, 2005, p. 181), que incluiu um conjunto de materiais (cartões de estímulo, fotos, objetos 

variados como lápis, esferas de madeira de diferentes tamanhos, etc.) utilizados por Luria nas suas 

investigações e aplicações clínicas (Hebben & Milberg, 2002; Maia et al., 2003; Maia et al., 2005). A 

publicação da versão Christensen (1975, citado por Herreras, 2008, p.144) da bateria de Luria 

concedeu mais detalhes sobre as modalidades concretas empregadas na altura, que estavam 

disponíveis nas próprias obras seminais de Luria (Luria, 1966, 1973, citado por Herreras, 2008, 

p.144). 

Trabalhando com um grupo de estudantes de pós-graduação da Universidade de Dakota do 

Sul, Charles Golden, um neuropsicólogo especialista na bateria Halstead-Reitan, desenvolveu uma 
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adaptação inicial de Christensen (1975, citado por Maia et al., 2005, p. 181) e Luria (1966, citado 

por Maia et al., 2005, p. 181), em que tentou abarcar tudo o que foi apresentado em ambas as 

obras. Isso originou uma bateria com mais de 1000 procedimentos que levaram 18 horas ou mais 

para administrar a pessoas sem deficiências (Golden et al., 2000). 

A partir desta bateria extremamente abrangente, alguns itens foram estatisticamente 

excluídos com base na sua redundância e porque falharam na produção de pontuações fiáveis ou 

porque não mediam o que era pretendido. Outros itens foram eliminados clinicamente pelo seu 

tamanho ou porque não retornaram bastante informação útil (Golden, Plaisted, Wilkening & 

Gustavson, 1983). 

A bateria, rotulada de Luria-South Dakota, foi apresentada num simpósio presidido por 

Charles Golden em 1977 na convenção da American Psychological Assossiation (APA) em Montreal. O 

teste tornou-se imediatamente muito popular, apesar de ter havido relativamente pouca 

investigação até à data, em grande parte porque parecia tocar numa área forte de interesse tanto 

no trabalho de Luria e pela necessidade de instrumentos mais breves e mais focados. O teste foi 

inicialmente copiado e distribuído por pessoas interessadas na bateria, levando a uma maior 

investigação (Golden et al., 2000). Esta bateria varia muito da Bateria de Avaliação 

Neuropsicológica de Luria-Nebraska, sendo posteriormente adaptada pela equipa liderada por 

Charles Golden (Maia et al., 2007). Este juntou-se em 1978 a Thomas Hammeke e Arnold Purisch 

para realizar a primeira apresentação da Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Luria-Nebraska 

que abarca aspetos fenomenológicos (tradição russa) bem como psicométricos (escola americana) 

(Golden et al., 2000; Maia et al., 2003). Esta abordagem híbrida tem elementos de ambas as 

tradições significativas. 

Golden objetivava tanto aproveitar o talento de Luria para o desenvolvimento de tarefas que 

pareciam revelar os detalhes das funções cerebrais básicas, como manter a tradição empírica 

rigorosa da bateria Halstead-Reitan. A publicação da Luria-Nebraska constituiu-se um marco 

controverso no desenvolvimento de métodos de testes neuropsicológicos (Hebben & Milberg, 2002). 

A bateria neuropsicológica de Luria-Nebraska, tradução e adaptação portuguesa de Maia, 

Loureiro & Silva (2002), é provavelmente um dos instrumentos de Avaliação Neuropsicológica mais 

usado na prática clínica. 

Durante a sua aplicação os vários procedimentos são interativos: o avaliador apresenta uma 

série de instruções verbais e observa-as, em certos casos cronometra o tempo de resposta, e, são 

administradas num one-to-one setting, com o avaliador e o paciente. A aplicação de alguns itens 

exige do avaliador um treino para que sejam realizadas com sucesso. 

Por exemplo, na subescala de linguagem expressiva é solicitado ao paciente que articule um 

discurso espontâneo acerca do conflito entre gerações. O avaliador tem que retirar o tempo de 

latência antes do início da resposta a contar o número de palavras produzidas nos primeiros cinco 

segundos após o início da resposta. Isto requer ao avaliador o simultâneo registo do tempo e da 

frequência de latência, o que exige prática por parte deste (Kiddch, Humphreys & Erlbaum, 1994, 

citado por Maia et al,, 2007, p. 31). 
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Em jeito de resumo, de seguida será apresentado no Quadro 1, algumas características 

relevantes relativas à LNNB enumeradas anteriormente: 

Quadro 1. Características da bateria de Avaliação Neuropsicológica de Luria-Nebraska3 

** Versatilidade elevada; possibilidade de ser utilizada como um teste de cabeceira; 

** Pode ser aplicado tanto a adultos como a crianças a partir dos 15 anos de idade podendo, 

em situações particulares e quando justificável, ser aplicada a sujeitos de 13 e 14 anos de 

idade4; 

* Do ponto de vista psicométrico, a LNNB possui fortes alicerces no sentido de possibilitar ao 

clínico a oportunidade de realizar numerosas e valiosas observações qualitativas e realizar 

ainda a quantificação e discriminação de problemas altamente específicos dos pacientes, 

onde nem sempre outras escalas psicométricas podem ser utilizadas (dada a 

complexidade e extensão das mesmas); 

* O teste consiste em 12 escalas derivadas do trabalho de Luria, com base nas descrições do 

seu trabalho (Luria, 1980) e da metodologia descrita por Christensen (1975); 

** Cada uma das escalas é constituída por itens que remetem para uma determinada área 

temática (velocidade motora, linguagem recetiva, memória, etc.) tendo ainda o teste a 

peculiaridade de avaliar diferentes dimensões de afeção de cada área temática em causa. 

** a) Assim, por exemplo, a escala de Linguagem Recetiva consiste em itens que requerem 

o reconhecimento fonémico, escrita de fonemas, instruções simples, instruções 

complexas, vocabulário, abstrações, inversões gramaticais, e outras dimensões da 

mesma área temática. 

** b) Segundo os autores, esta particularidade possibilita ao avaliador clínico a utilização de 

variações na apresentação dos itens e conteúdos para um rápido acesso de um vasto 

campo de problemas possíveis na função em causa (neste caso, linguagem recetiva). 

 

** Com base em Hebben & Milberg (2002), p. 17-19, 95-97. 

* Com base em Golden et al. (2000). 

 

Com base em Golden et al. (2000) e Maia et al. (2003), será apresentada de forma 

esquemática uma descrição resumida de cada escala clínica. O conteúdo de cada escala agrupa-se 

numa determinada temática avaliativa, como irá ser exposto de seguida. 

 

Escala C1 - Motora 
 
51 Itens 

- 4 Itens que medem a velocidade motora da mão esquerda e direita. 

- Item simples (abertura e fechamento da mão) 

                                                           
3 Quadro adaptado de Maia et al., 2003; Maia et al., 2007. 

4 Uma versão para crianças com idades entre os 8 e os 12 anos foi desenvolvida já pelos autores (LNNB-C) – In Hebben & 
Milberg, 2002. 
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- Item complexo (tocar cada dedo com o polegar numa sequência) 

- 4 Itens que examinam o papel do feedback muscular quando o sujeito está a realizar 

comportamentos motores simples 

- 10 Itens relativos à habilidade de realizar movimentos motores bilaterais simples 

- 2 Itens que examinam a coordenação bilateral acelerada 

- Competências motoras e perseverativas são examinadas num item que requer a cópia de figuras 

repetitivas 

- Habilidade para realizar movimentos motores complexos através de instruções verbais e sem o 

recurso a modelos 

- 4 Itens como “mostre-me como faria para utilizar uma chave de parafusos” 

- 9 Itens relacionados com a habilidade de realizar movimentos orais simples e acelerados 

- 13 Itens relacionados com a qualidade e velocidade de desenhos através de instruções verbais ou 

cópias de modelos. 

- 4 Itens remetem para comportamentos contraditórios sob o controlo verbal, como, “Se eu bater 

duas vezes na mesa, você bate uma”. Estes últimos itens examinam a habilidade do cliente para 

inibir a imitação e controlar o seu comportamento a partir de um discurso interno. 

 
 
 

Escala C2 - Estruturas Rítmicas 
 
12 Itens 

- Avalia a habilidade para ouvir discriminadamente padrões de estímulos rítmicos, tonais e musicais, 

para avaliar esses padrões e para reproduzi-los. 

- Os itens variam da identificação da similitude dos padrões ou tons à reprodução desses padrões, 

tons, e sequências musicais. 

 

 

 

Escala C3 - Funções Táteis 
 
22 Itens 
- Aborda uma série de 11 medidas no que refere aos lados esquerdo e direito do corpo de forma 

independente. 

- Estas tarefas incluem a indicação dos locais onde a pessoa está a ser tocada, se o toque é com um 

objeto afiado ou rombudo, quantos pontos são tocados, a direção do movimento dos toques, que 

letras ou algarismos estão a ser escritos no pulso, cópia de movimentos grossos através de feedback 

muscular, e identificação de objetos simples colocados na mão. 
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Escala C4 - Processos Visuais 

 
14 Itens 
- Competências visuais e visuo-espaciais que não requerem movimentos motores (apesar de alguns 

dos itens envolverem feedback verbal, os clientes não necessitam nomear objetos de forma literal, 

mas sim ser capazes de demonstrar que reconhecem o princípio de utilização do objeto). 

- Os itens incluem identificação simples de objetos, identificação de objetos quando partes dos 

mesmos estão omissos e identificação de itens sobrepostos. 

- Itens espaciais incluem completar padrões visuais (semelhantes às Matrizes Progressivas de Raven), 

identificação de horas num relógio, identificação de direções, imaginação de estímulos em três 

dimensões e rotação de estímulos para novas configurações. 

 

 

Escala C5 - Linguagem Recetiva 
 

33 Itens 
- Compreensão do discurso, incluindo a compreensão de fonemas simples e frases complexas. 

- 8 Itens examinam a compreensão fonémica. 

- 6 Itens examinam a compreensão de palavras. 

- 19 Itens avaliam a compreensão de frases de vários níveis de complexidade. 

 

 

Escala C6 - Linguagem Expressiva 
 

42 Itens 
- Avalia o discurso utilizando sons simples e frases complexas sob uma marcada variedade de 

condições. 

- Os primeiros 10 itens centram-se na repetição de sons e palavras. 

- Os seguintes 11 itens envolvem a discriminação de sons e palavras similares (com a ênfase 

diagnóstica a ser posta na fluência da pronunciação mais do que na acuidade da leitura). 

- 3 Itens envolvem a leitura de frases. 

- 3 Itens examinam competências de nomeação. 

- 5 Itens avaliam a nomeação automática (tal como contar uma série de números ou nomear os dias 

da semana). 

- 10 Itens remetem para tarefas menos estruturadas mas mais complexas, como respostas a 

questões, descrição de figuras, falar acerca do tempo, utilização de palavras ou frases específicas, 

e reorganização de palavras numa frase. 

 

 

Escala C7 - Escrita 
 

12 Itens 
- Avalia erros motores na escrita (a performance motora de escrever letras e palavras) e soletrar. 
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- Os itens variam de letras simples a frases completas. 

- Um exemplo de uma composição do próprio sujeito está também incluído. 

- A escala mede competências de escrita e de leitura. 

 

 

Escala C8 - Leitura 
 

13 Itens 
- Envolve itens de leitura desde letras simples a parágrafos inteiros. 

- 2 Itens avaliam a habilidade para ouvir letras e para articulá-las em sons e palavras. 

- Ao contrário dos itens de leitura na escala de Linguagem Expressiva, estes itens são pontuados 

pela acuidade da leitura, e não pela fluência expressiva. 

 
 

Escala C9 - Aritmética 
 

22 Itens 
- Envolve a leitura e escrita de números e competências simples de cálculo. 

- 9 Itens avaliam o reconhecimento de números e escrita a vários níveis de dificuldade. 

- 2 Itens envolvem comparação de números simples. 

- 9 Itens avaliam competências de cálculo básico. 

- Os itens estão desenvolvidos para avaliar a natureza espacial dos números tal como 

reconhecimento básico de números. 

 

 

Escala C10 - Memória 
 

13 Itens 
- Memória imediata, verbal e não-verbal, com e sem interferência. 

- A escala começa com a aprendizagem de uma lista de sete palavras seguida por memória pictórica 

com e sem intervalo de tempo. 

- A memória visual, tátil e rítmica imediata são avaliadas, tal como a memória visual e verbal. 

- Aprendizagem de listas de palavras com interferência e aprendizagem de frases com interferência. 

- Um item envolve a evocação (recalling) de um parágrafo. 

- O último item examina a memória verbal formada através de pistas visuais utilizando uma lista de 

7 itens emparelhados (palavras – desenho). 

 

 

Escala C11 - Processos Intelectuais 
 

34 Itens 
- Apresenta uma estimativa para um potencial QI global empregando vários tipos de itens 

tradicionalmente utilizados em avaliações da inteligência. 

- 4 Itens envolvem interpretação de figuras. 
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- 2 Itens envolvem a colocação de (partes de) figuras na sequência correta. 

- Os itens verbais envolvem a interpretação de histórias e provérbios, vocabulário, similitude e 

diferenças entre elementos apresentados, capacidade de generalizar do particular para o geral, a 

habilidade para formular deduções a partir de regras gerais para exemplos específicos, e 

competências de categorização. 

- Os últimos 12 itens envolvem a resolução de problemas matemáticos verbais simples. 

 

 

Escala C12 - Memória com Intervalo 
 

- Esta escala testa a memória em itens que testam a memória abertamente (escala Memory – C10). 

- Todavia compreende também o reconhecimento e retenção de material ao longo de alguns dos 

restantes itens da bateria. 

- Este procedimento envolve normalmente intervalos de teste (delays) que variam de 30 minutos a 

duas horas. 

- Nesta escala estão incluídos itens verbais e não-verbais. 

 

 

 

Da transformação das respostas dos sujeitos em escalas representáveis na folha de perfil, 

surgem 5 escalas independentes (summary scales) das apresentadas anteriormente. Estas são de 

extrema relevância para a análise dos resultados dos sujeitos. Seguidamente serão avaliadas as 

principais características destas escalas (Golden, Combs, McLane, Morgan & White, 1995, citado por 

Maia et al., 2007, p. 102). 

 

Escala S1 - Pathognomonic 
 
 

- Escala originalmente desenvolvida para estabelecer uma descriminação inicial provisória entre 

sujeitos com afeção cerebral e sujeitos normais. 

 
 
Escalas S2 e S3 - Left and Right Hemisphere 

 
- Desenvolvidas essencialmente para apresentar indicações acerca de lateralização funcional. 

 
 
Escalas S4 e S5 - Profile Elevation and Impairment 
 

- S4 apresenta essencialmente indicações acerca de níveis de compensação funcional. 

- S5 apresenta essencialmente indicações acerca de impairment funcional 

- A conjugação entre S4 e S5 possibilita uma representação global de níveis de comprometimento 

funcional e níveis de compensação comportamental. 
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Cotação dos itens 

 

A cotação da LNNB acontece em vários níveis diferentes, incluindo a cotação de itens específicos, a 

cotação das escalas, e a cotação qualitativa. 

Todos os itens da LNNB são cotados com 0 (indicando desempenho normal), 1 (desempenho 

limite), ou 2 (desempenho comprometido). Para os itens que são apenas cotados como certo ou 

errado, 0 representa certo e 2 representa errado. Para estes itens (tais como os itens da velocidade 

motora) que envolvem a cronometração das respostas, o resultado bruto é traduzido numa 

pontuação de 0, 1 ou 2, usando normas dadas no formulário do teste. A utilização deste 

procedimento de cotação permite comparações estatísticas e clínicas entre itens (Golden et al., 

2000). 

 

 

Cotação Quantitativa das Escalas 

 

Cada escala é cotada pela soma das pontuações 0, 1 ou 2 de cada item. É gerado um 

resultado bruto, o qual é convertido num T-score usando a tabela no formulário do teste. Elevadas 

pontuações refletem um fraco desempenho. Estas pontuações são classificadas como normais ou 

comprometidas pela referência de um ponte de corte, que é determinado individualmente pela 

idade do cliente e a sua escolaridade usando a tabela no formulário do teste. Pontuações acima do 

ponto de corte são consideradas comprometidas (Golden et al., 2000). 

 

Cotação Qualitativa 

 

Segundo Golden et al. (2000), no geral, os índices qualitativos representam o registo de 

observações pelo examinador durante a avaliação neuropsicológica. Estes registos geralmente são 

agrupados em categorias de (1) problemas que se relacionam com a compreensão inadequada do 

cliente relativamente aos procedimentos; (2) observações que expliquem o porquê do cliente estar 

a falhar num item; (3) comportamentos incomuns entre itens que causem impacto no teste; e (4) 

problemas que se manifestem durante o desempenho num item mas que não estão relacionados com 

o objetivo da pontuação do teste. 

O problema de compreensão do cliente geralmente envolve: confusão, vocabulário 

insuficiente, défices de atenção, problemas de excitação, fadiga e motivação. 

As Observações durante o item que esclarecem erros variam de acordo com a escala, mas 

incluem paralisia, lentidão motora, dificuldade motora, dificuldade de audição, problemas de 

atenção, perda de sensação tátil, dificuldades visuais, agnosia visual, incapacidade de compreensão 

do discurso, problemas de nomeação, lentidão na compreensão, incapacidade para responder a 

estímulos do lado esquerdo, disartria, lentidão do discurso, substituição de palavras no discurso, 

substituição de sons no discurso, substituição de sílabas em palavras, incapacidade de progredir de 

um som para outro, perseveração, dislexia, falha no reconhecimento das letras, falha no 
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reconhecimento de sons, falha no reconhecimento de números, problemas visuo-motores, 

problemas de memória e fadiga. 

Na categoria Comportamentos incomuns pode-se incluir distractibilidade, incapacidade de 

lembrar instruções, reações emocionais inapropriadas, fadiga excessiva, hiperatividade, falta de 

cooperação, baixa excitação, convulsões, e outros problemas relacionados. 

A última categoria pode incluir qualquer problema detetado quando a pessoa responde 

corretamente mas continua a mostrar um problema, por exemplo, um indivíduo pode descrever 

corretamente um objeto mas falhar na nomeação correta, o que demonstra disnomia. Um indivíduo 

pode ser alfabetizado, mas apenas de forma não fluente, sugerindo problemas de linguagem 

expressiva como a disartria. 

 

 

Perfil do Sujeito 

 

Para finalizar este capítulo é importante fazer referência ao estabelecimento de um ponto de 

ponderação dos resultados de cada sujeito, em função da sua idade e nível de escolaridade. 

Segundo o Manual da Forma Original (Golden et al., 1980, citado por Maia et al., 2007, p. 103), este 

ponto foi chamado de Limite Crítico (ou LNNB Cut-Off Level, de acordo com Miller & Rohling, 2001, 

citado por Maia et al., 2007, p. 103) ou seja, uma linha a partir da qual, cada escala se considera 

estar significativamente elevada para o sujeito em questão. Este Limite Crítico é traçado tendo em 

consideração a idade e os anos de escolaridade formal que o sujeito apresenta. De acordo com Maia 

(2012) o valor crítico serve, individualmente, para identificar se o sujeito está acima ou não da nota 

T de normalidade (resultados abaixo de T= 60 representam normalidade, tendo por base as 

adaptações portuguesas do teste). 

Por exemplo, um sujeito de 33 anos, Licenciado, tendo cumprido os seus estudos de Mestrado 

e estando no seu ano de Investigação doutoral, apresentaria (em Portugal), como mínimo, 21 anos 

de escolaridade. Utilizando a fórmula apresentada para o cálculo do Limite Crítico obteríamos: 

Limite Crítico 68.8* + (.214* x 33) – (1.47* x 21) = 50. Se por sua vez tivermos outro sujeito também 

com 33 anos, todavia com a escolaridade mínima obrigatória (em Portugal), correspondendo aos 9 

anos de escolaridade, a estimação seria: Limite Crítico 68.8* + (.214* x 33) – (1.47* x 9) = 62 [* 

(Valores standard com base na normalização original)]. 

Desta forma, a elevação do Limite Crítico, depende diretamente das variáveis idade e nível 

escolar. 

Os sujeitos com menos idade e maior nível de escolaridade apresentam Limites Críticos mais 

reduzidos que os sujeitos com mais idade e menor nível de escolaridade (Golden et al., 1980, citado 

por Maia et al., 2007, p. 103). Por esta razão a classificação dos sujeitos em cada escala apenas 

pode ser compreendida considerando esta relação uma vez que, por exemplo, um sujeito 

universitário (e.g. 3º ano de Psicologia) com 21 anos apresentará um Limite Crítico de 51,63 (52) 

bastante mais reduzido que um idoso de 80 anos e com escolaridade de 4 anos, 77.90 (78). Assim, 

poucos erros do jovem universitário seriam suficientes para elevar as suas pontuações para muito 
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perto do Limite Crítico, sendo que, para o idoso, as mesmas pontuações poderiam estar muito 

afastadas do Limite Crítico (Maia et al., 2007). 

 

 

 

Orientação Sexual, Fatores Biopsicossociais e Funcionamento 
Neuropsicológico 

 

 

Uma das discussões mais polémicas e que causam grandes repercussões sociais são aquelas que 

abordam a etiologia da orientação sexual, ou mais especificamente, aquelas que se referem ao 

debate inato versus adquirido (Cunha, Castro & Alvarenga, 2011). 

De acordo com Frankowski (2004), os mecanismos para o desenvolvimento de uma 

determinada orientação sexual ainda não estão claros, mas a literatura atual e a maioria dos 

estudiosos no campo defendem que a orientação sexual não é uma opção, ou seja, os indivíduos não 

escolhem ser homossexuais ou heterossexuais. 

Diversos estudos têm identificado diversos fatores que podem estar relacionados com o 

desenvolvimento da orientação sexual, incluindo os biológicos, sociais e psicológicos. Até aos dias 

de hoje, não foi identificada uma causa única para a orientação sexual, originando mais pesquisas 

nesta área. 

Segundo a OMS (2000, citado por Nunes & Ramos, 2008, p. 9), a sexualidade resulta da 

interação de fatores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturais, éticos religiosos ou 

espirituais, ou seja, ser homossexual não é opcional. 

Por serem os mais estudados, serão abordados os fatores biológicos, sociais e psicológicos. 

 

 

Fatores biológicos 

 

Na primeira metade do século XX muitas das pesquisas realizadas na área médico-biológica 

enfatizavam as diferenças anatómicas dos organismos de indivíduos homossexuais, procurando 

identificar padrões distintos entre homossexuais e heterossexuais (Dynes, 1987, citado por Cunha, 

Castro & Alvarenga, 2011, p. 206). 

Posteriormente surgiram as pesquisas endocrinológicas que investigavam a influência das 

hormonas na orientação sexual (Marmor, 1973, citado por Cunha, Castro & Alvarenga, 2011, p. 206) 

e, mais recentemente, cresceu o número de estudos orientados para a manipulação genética e para 

a comparação de incidência em pares de irmãos (Schüklenk, Stein, Kerin & Byne, 1997, citado por 

Cunha, Castro & Alvarenga, 2011, p. 206). 
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Estudos humanos (Berenbaum e Snyder, 1995; Helleday et al., 1994; Hier e Crowley, 1982; 

Hines, 1990; Hines e Green, 1991; Nass e Baker, 1991; Nyborg e Nielson, 1981; Reinisch e Sanders, 

1992; Reinisch et al., 1991, citados por Wegesin, 1998, p. 92; Byne & Parsons, 1993; Ellis & Ames, 

1987; Meyer-Bahlburg, 1984, citados por Lippa, 2003, p. 179) sugerem que as hormonas sexuais pré-

natais são importantes no desenvolvimento da orientação sexual, nomeadamente os androgénios 

gonadais, que parecem estar relacionados com as habilidades cognitivas dimórficas sexuais. 

Homossexuais de ambos os sexos estão predispostos para seguir padrões sexualmente atípicos 

de desempenho cognitivo consistente com a mudança atípica na sua preferência de parceiro sexual 

no âmbito das ações destes androgénios pré-natais (Ellis & Ames, 1987; Rahman & Wilson, 2003a, 

citado por Rahman, Andersson & Govier, 2005, p. 312). 

Baseando-se em modelos animais, as teorias neuro-hormonais da orientação sexual humana 

propõem que a elevada exposição pré-natal de androgénios durante períodos críticos de 

desenvolvimento pode estar associada a heterossexualidade em homens e a homossexualidade em 

mulheres, enquanto a baixa exposição de androgénio pode estar associada com a homossexualidade 

nos homens e a heterossexualidade nas mulheres (Bailey, 1995; Ellis & Ames, 1987, citado por 

Lippa, 2003, p. 179). 

Na mesma linha de raciocínio, o modelo clássico de Geschwind e Galaburda (1985a, b, citado 

por Rahman, Cockburn & Govier, 2008, p. 567) propõe que são necessárias altas concentrações de 

hormonas androgénicas durante o período de diferenciação sexual do cérebro feminino para 

masculinizar o substrato neural relevante à orientação sexual e função neuro cognitiva (Wegesin, 

1998). Cohen-Bendahan, Buitelaar, Van Goozen e Cohen-Kettenis (2004, citado por Rahman, 

Cockburn & Govier, 2008, p. 568) relataram que as gémeas meninas que partilham o ambiente pré-

natal com um gémeo masculino (aumentando assim a probabilidade de exposição a circulação de 

androgénios pré-natais) exibiram um padrão mais masculino do que as gémeas meninas do mesmo 

sexo. 

Também Manning (2002, citado por Lippa, 2003, p. 180) descobriu que algumas teorias 

afirmam que uma exposição pré-natal invulgarmente elevada de androgénio em homens pode levar 

a homossexualidade (Geschwind & Galaburda, 1985a, 1985b, citado por Lippa, 2003, p. 180). 

De acordo com o estudo de Rahman, Cockburn e Govier (2008), para além da influência na 

orientação sexual, a elevação dessas hormonas retarda o desenvolvimento do hemisfério esquerdo 

feminino, permitindo que o hemisfério direito se torne modestamente dominante e permite também 

a mudança de funções práxicas e lateralização da linguagem no sentido bilateral da representação. 

Um estudo animal de Williams, Barnett e Meck (1990, citado por Neave, Menaged & 

Weightman, 1999, p. 246) revelou que a manipulação do ambiente hormonal pode não só influenciar 

o comportamento sexual tardio, como também afetar certos aspetos da cognição – particularmente 

a memória espacial. 

Várias síndromes intersexuais congénitas induzidas hormonalmente têm sido propostas como 

modelos para a compreensão do papel organizacional das hormonas na diferenciação orientação 

sexual, incluindo a hiperplasia adrenal congénita (do inglês CAH), um distúrbio autossómico 

recessivo no qual o feto é exposto a níveis anormalmente elevados de androgénios adrenais 
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(Mustanski, Chivers & Bailey, 2002). As conclusões de estudos com participantes humanos 

portadores de CAH revelaram que certos aspetos do desempenho cognitivo na adultez podem ser 

afetados. Num estudo controlado com grande rigor (Resnick, Berenbaum, Gottesman & Bouchard, 

1986, citado por Neave, Menaged & Weightman, 1999, p. 246) verificou-se que as raparigas 

adolescentes e as mulheres adultas com esta anomalia genética tiveram um desempenho 

significativamente superior do que o grupo de controlo sem anomalia genética em duas tarefas de 

memória espacial. O efeito oposto foi observado nos homens com deficiência de androgénios, que 

tiveram um desempenho significativamente pior nas tarefas de memória espacial do que os homens 

normais (e.g., Hier & Crowley, 1982, citado por Neave, Menaged & Weightman, 1999, p. 247). 

Há, portanto, fortes evidências para os efeitos organizacionais da testosterona no 

comportamento e cognição. No que diz respeito aos efeitos ativacionais, pensa-se que o 

desempenho espacial em homens pode ser influenciado pelas variações diurnas e sazonais de 

testosterona (Kimura & Hampson, 1994; Moffat & Hampson, 1996a, citados por Neave, Menaged & 

Weightman, 1999, p. 247). Também se verificou em alguns estudos que a administração de 

androgénios em mulheres pode reduzir significativamente a capacidade verbal e melhorar a 

habilidade espacial, enquanto a privação de androgénios tem o efeito oposto nos homens (Van 

Goozen, Cohen-Kettenis, Gooren, Frijda, & Van De Poll, 1995, citados por Neave, Menaged & 

Weightman, 1999, p. 247). 

Os dados atuais fornecem pelo menos um apoio parcial para a hipótese de que os níveis de 

androgénio pré-natais estão associados à orientação sexual do adulto. Mesmo que as teorias neuro-

hormonais da orientação sexual sejam verdadeiras em linhas gerais, é provável que a ligação entre 

as hormonas pré-natais e a orientação sexual do adulto seja um problema complexo, moderado por 

muitos fatores (Berenbaum, Moffat, Wisniewski & Resnick, 2002; McFadden, 2002, citado por Lippa, 

2003, p. 187). Por exemplo, os efeitos dos androgénios pré-natais podem depender não só do 

momento do surgimento e declínios dos níveis de androgénio, mas também das variações na 

capacidade dos indivíduos de utilizar os androgénios (por exemplo, variações na natureza, 

localização ou quantidade de recetores androgénicos em vários tecidos) (Lippa, 2003). 

 

 

Fatores sociais 

 

Para Trevisan (2002, citado por Nunes & Ramos, 2008, p. 6), a cultura só adotou o seu papel 

na formação de indivíduos homossexuais na década de 60. Um exemplo é a obra de Maria McIntosh 

(Feldman, 2003, citado por Nunes & Ramos, 2008, p. 6), segundo a qual a homossexualidade não se 

caracteriza como uma condição biológica nem psicológica, mas como um papel social. 

A maioria das pesquisas no campo social e ambiental relacionadas com este tema envolve o 

estudo de gémeos, comparações transculturais, padrão de exclusividade sexual e modificação do 

comportamento (Nunes & Ramos, 2008). Entretanto, pode-se observar, no geral, que as pesquisas 

sobre os efeitos ambientais na orientação sexual são ainda muito limitadas, mas podem apontar 

para o papel de determinados eventos e elementos não biológicos relevantes para o 
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desenvolvimento sexual do ser humano. Para que fossem fundamentadas, seria fundamental 

desenvolver uma série de pesquisas empíricas com amostras adequadas e métodos controlados de 

obtenção e tratamento das informações (Menezes, 2005). 

Desta forma, para a maioria dos autores dessa linha de pesquisa, surgiram duas conclusões 

importantes: a) a impossibilidade de qualificar o comportamento como inato ou aprendido, uma vez 

que este é sempre um resultado complexo das duas fontes de determinação; e b) a necessidade de 

orientar as pesquisas para a identificação do processo pelo qual, os fatores inatos e adquiridos se 

integram (Ades, 1986, citado por Nunes & Ramos, 2008, p. 10; Menezes, 2005). 

 

 

Fatores psicológicos 

 

Numa perspetiva psicanalítica, Freud defendia que a homossexualidade era a consequência da 

relação que as crianças estabeleciam com os pais e, portanto, passível de “cura” através de análise 

(Nunes & Ramos, 2008). 

Ceccarelli (2008) sublinha que os elementos constitutivos da história da sexualidade iniciam-

se muito antes do nascimento da criança, estando intimamente relacionados com o lugar que esta 

ocupa no imaginário dos pais, no desejo destes, assim como na economia libidinal do casal. Após o 

nascimento, inicia-se a chamada constituição do sujeito: um processo marcado por intensos 

movimentos pulsionais, característicos do período pré-edipiano. 

As pulsões parciais, sempre a procurar prazer e indiferentes à natureza dos objetos que as 

satisfaçam, devem adequar-se às demandas do processo civilizatório, às demandas do Outro: a 

polimorfia da sexualidade infantil tem que se sujeitar a este processo. Isto acontece devido a 

movimentos psíquicos que envolvem perdas que possibilitam ao sujeito em desenvolvimento o 

acesso à lei da troca, levando-o a renunciar ao narcisismo primário para aceder ao secundário 

(Freud, 1930, citado por Ceccarelli, 2008, p. 86). Todo este processo irá resultar na expressão da 

sexualidade adulta. E a forma como cada um experiencia a sua sexualidade concretamente ou 

fantasmaticamente – de forma mais ou menos reprimida, com prazer, com culpa, como correta, 

desviante, perversa, etc., as singularidades das manifestações da sexualidade nas suas vertentes 

homossexuais, heterossexuais ou bissexuais, – é construída desde os primeiros dias de vida e traz, na 

sua essência, as marcas do imaginário sexual da sociedade na qual a criança se encontra inserida 

(Ceccarelli, 2008). 

A psicanálise, durante algum tempo, encarou a homossexualidade como uma perversão, um 

desvio do desenvolvimento sexual normal. A tendência atual que predomina é pensar a 

homossexualidade como uma das manifestações possíveis da sexualidade, sem a valorizar para mais 

ou para menos (Nunes & Ramos, 2008). 

Na tentativa de enumerar os aspetos ambientais sobre o comportamento homossexual tenta-

se estabelecer também a explicação evolutiva na área da psicologia, de um fenómeno denominado 

Tipicidade de Género, na qual, o rapaz que desenvolve o gosto por brincadeiras de raparigas tais 

como, por exemplo, brincar com bonecas, poderia apresentar características homossexuais 
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marcantes desde a infância. (Werner, 1998, citado por Nunes & Ramos, 2008, p. 9). Entretanto, é 

importante não cair no determinismo comportamental. Não existe uma necessária relação de causa 

e efeito entre o facto de todas as pessoas que se desenvolvem em determinadas condições se 

tornem homossexuais. Sob as mesmas condições humanas, as pessoas poderão desenvolver 

personalidades distintas, dependendo da sociedade que a rodeia, que a apoia ou recrimina. 

(Menezes, 2005). 

A Associação Americana de Psicologia afirma que "há provavelmente muitas razões para a 

formação da orientação sexual de uma pessoa e as razões podem ser diferentes para pessoas 

diferentes" e diz que a orientação sexual da maioria das pessoas é determinada numa idade precoce 

(Melo, 2011) 

 

 

� Em suma, vários intelectuais defendem que devido à vasta diversidade entre os indivíduos, é 

razoável supor que a origem e o desenvolvimento da orientação e da identidade sexuais variam 

muito de uma pessoa para outra. Para alguns indivíduos, a biologia pode desempenhar um papel 

considerável, para outros, a aprendizagem ou o meio social em que se encontra num determinado 

período das suas vidas pode ser o fator-chave (Melo, 2009). 

 

 

 

Funcionamento Neuropsicológico (neuroanatomia; características antropométricas; 

estudos cognitivos) 

 

Alguns estudos post-mortem relataram correlatos neuroanatómicos de orientação sexual, 

incluindo o tamanho do núcleo supraquiasmático do hipotálamo, o tamanho do terceiro núcleo 

intersticial do hipotálamo anterior (INAH-III), e a área transversal da comissura anterior (Witelson, 

Kigar, Scamvougeras, Kideckel, Buck et al., 2008). 

Alguns estudos post-mortem encontraram diferenças entre os cérebros de homens 

homossexuais e heterossexuais: 

• Swaab e Hofman (1990, citado por Lalumiere, Blanchard & Zucker, 2000, p. 575) descobriram que o 

volume e densidade do núcleo supraquiasmático, que não é sexualmente dimórfico, eram maiores 

em homens homossexuais. Não se pode excluir a possibilidade da diferença ser devida à alteração 

hormonal, em especial no início do desenvolvimento cerebral, que é quando o número aproximado 

do total de células tende a estar se estabilizando. Outra hipótese levantada seria de que o aumento 

do núcleo supraquiasmático estaria relacionado com uma atividade sexual mais elevada entre os 

homossexuais. 

• LeVay (1991, citado por Lalumiere, Blanchard & Zucker, 2000, p. 575) descobriu que o terceiro 

núcleo intersticial do hipotálamo anterior, que é menor em mulheres do que nos homens (Allen, 

Hines, Shryne & Gorski, 1989, Byne et al., 2000, citados por Lalumiere, Blanchard & Zucker, 2000, 

p. 575; Purves et al. 2007), é menor em homens homossexuais. 
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• Allen e Gorski (1992, citado por Lalumiere, Blanchard & Zucker, 2000, p. 575) verificaram que o 

plano sagital mediano da comissura anterior, que é maior em mulheres do que nos homens (Allen & 

Gorski, 1991, citado por Lalumiere, Blanchard & Zucker, 2000, p. 575), era maior em homens 

homossexuais. 

Num estudo com ressonância magnética, Scamvouregas et al. (1994, citado por Lalumiere, 

Blanchard & Zucker, 2000, p. 576) constataram que o istmo do corpo caloso, que é maior em 

mulheres do que nos homens (Witelson, 1989, citado por Lalumiere, Blanchard & Zucker, 2000, p. 

576), era maior em homens homossexuais. Até ao ano 2000, nenhum desses estudos foi replicado. 

Embora seja provável que estas diferenças estavam presentes antes ou durante o desenvolvimento 

da orientação sexual, a metodologia usada não exclui completamente a possibilidade de que essas 

diferenças estruturais são a consequência da orientação sexual de uma pessoa (Lalumiere, 

Blanchard & Zucker, 2000). 

Um estudo publicado na Revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America (PNAS) sublinhou que a orientação sexual das pessoas reflete-se na sua 

estrutura cerebral (Nicholson, 2008). A ressonância magnética revelou que os dois hemisférios do 

cérebro dos homens homossexuais são iguais em volume, como os das mulheres heterossexuais. Da 

mesma forma, o hemisfério direito das mulheres homossexuais é ligeiramente maior do que o 

hemisfério esquerdo, como é o caso dos homens heterossexuais. Além disso, a tomografia de 

emissão de positrões mostrou que esta relação estrutura/orientação sexual também se aplica à 

conectividade amigdaloidal. De acordo com Qazi Rahman, da Universidade de Londres, esta relação 

"... Faz sentido, dado que os homens homossexuais têm uma preferência sexual que é igual às 

mulheres... E vice-versa para as mulheres lésbicas." (BBC News, 16 de junho de 2008, citado por 

Nicholson, 2008, p.1) É importante relembrar que uma das funções das amígdalas cerebrais passa 

não só pela regulação da agressividade como também do comportamento sexual. 

Várias características antropométricas têm sido exploradas em relação à orientação sexual: o 

comprimento dos dedos, dermatoglifia, o peso, altura, morfologia do corpo e comprimento do 

pénis. A relação entre a orientação sexual e estas características é a hipotetizada para ser o 

resultado de efeitos não-específicos da ação hormonal sexo atípico pré-natal. Se a orientação sexual 

está relacionada com perturbações em ambientes hormonais pré-natais, os efeitos dessas 

perturbações devem ser observáveis em traços sexualmente dimórficos (Money, 1987, citado por 

Mustanski, Chivers & Bailey, 2002, p. 105). 

Nas mulheres, o dedo indicador (2D, segundo dedo a contar do polegar) tem quase o mesmo 

comprimento que o quarto dedo (4D) (Peters, Mackenzie & Bryden, 2002), embora seja 

frequentemente ligeiramente superior; em homens, o dedo indicador é frequentemente menor do 

que o quarto. Porque todas as diferenças sexuais somáticas não gonadais em humanos parecem ser o 

resultado de androgénios fetais que masculinizam os homens, a diferença entre os sexos no ratio 

2D:4D provavelmente reflete a influência pré-natal de androgénio em homens (Williams, Pepitone, 

Christensen, Cooke, Huberman et al., 2000). No estudo de Williams et al. (2000), os homens têm 

dedos significativamente maiores do que as mulheres, e este confirmou os relatos de que o ratio 

2D:4D é maior em mulheres do que nos homens. Esta diferença entre os sexos no 2D:4D é maior na 
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mão direita do que na esquerda, indicando que o 2D:4D na mão direita é mais sensível aos 

androgénios fetais do que o ratio da mão esquerda. O ratio 2D:4D da mão direita de mulheres 

homossexuais foi significativamente mais masculina (isto é, menor) do que o de mulheres 

heterossexuais, e não diferiu significativamente dos homens heterossexuais. Os ratios dos dedos, 

como as emissões otacústicas, sugerem que pelo menos algumas mulheres homossexuais foram 

expostas a maiores níveis de androgénio fetal do que as mulheres heterossexuais (Williams et al., 

2000). 

Apesar da variação da proporção 2D:4D no adulto estar presente no início do desenvolvimento 

fetal (Garn, Burdi, Babler, & Stinson, 1975; Phelps, 1952, citados por Lippa, 2003, p. 180), não está 

claro quando as diferenças de sexo na proporção 2D:4D aparecem pela primeira vez. Robinson e 

Manning (2000, citado por Lippa, 2003, p. 180) especularam que a proporção 2D:4D provavelmente 

fixa pela 14ª semana de gestação, que está dentro do período crítico em que a testosterona tem 

efeitos organizacionais no desenvolvimento fetal. Após o nascimento, a proporção 2D:4D e as 

diferenças de sexo na proporção 2D: 4D parecem ser estáveis ao longo do tempo, e não parecem ser 

afetados por variações pós-natais nos níveis hormonais, incluindo as grandes variações que ocorrem 

na puberdade (Manning, 2002, citados por Lippa, 2003, p. 180). Isto sugere novamente que a 

proporção 2D: 4D está fixada numa idade precoce, provavelmente pré-natal. 

No entanto, os relatórios sobre a correlação entre 2D:4D (testosterona pré-natal) e a 

orientação sexual dos homens são controversos. Em comparação com os heterossexuais o 2D:4D dos 

homossexuais tem sido descrito como hipermasculinizado (inferior) em alguns relatórios ou 

hipomasculinizado (superior) noutros estudos (como em Robinson & Manning, 2000, citado por – 

Kraemer, Noll, Delsignore, Milos, Schnyder & Hepp, 2006, p. 211). A correlação entre a orientação 

sexual e o 2D:4D em mulheres parece mais consistente. Na maioria dos estudos, as mulheres 

homossexuais exibiram um 2D:4D mais masculinizado (inferior) (como em Rahman & Wilson, 2003, 

citado por Kraemer, Noll, Delsignore, Milos, Schnyder & Hepp, 2006, p. 211) em comparação com as 

mulheres heterossexuais. 

Para Rahman, Wilson e Abrahams (2004), estão bem documentadas diferenças entre os sexos 

em determinadas funções cognitivas. Os homens, em média, superam as mulheres nos testes de 

rotação mental, na perceção espacial, na resolução de problemas matemáticos e na navegação 

espacial, enquanto as mulheres saem-se melhor do que os homens nos testes de fluência fonológica 

e semântica, na velocidade percetual e na memória para localização de objetos (Cunha, Castro & 

Alvarenga, 2011; Voyer et al, 1995; Herlitz et al., 1997; Astur et al., 1998; Kimura, 1999; Acevedo 

et al., 2000; Collaer & Nelson, 2002, citados por Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, p. 867). Muitas 

vezes, essas diferenças ocorrem em tarefas específicas. Por exemplo, embora os homens se 

sobressaiam na resolução de problemas matemáticos, as mulheres saem-se melhor em testes 

envolvendo a computação serial (Kimura, 1999, citado por Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, p. 

867). No domínio da memória espacial, os dois sexos divergem no seu desempenho em função do 

tipo de processo examinado: os homens têm um melhor desempenho na navegação e aprendizagem 

de um lugar e as mulheres têm um melhor desempenho na memória para a localização espacial de 
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objetos (McBurney et al., 1997; Astur et al., 1998, citados por Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, 

p. 867). 

Não é, portanto, surpreendente que as variações dentro dos sexos contribuam para a natureza 

frequentemente esquiva do normativo nas diferenças sexuais (Sanders et al., 2002, citado por 

Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, p. 867). 

De acordo com Rahman, Wilson e Abrahams (2011), a orientação sexual influencia o 

desempenho de uma série de funções cognitivas conhecidas por serem sexualmente dimórficas. 

A orientação sexual também parece modular as diferenças de sexo em medidas 

comportamentais de lateralidade. Os homens homossexuais demonstram lateralização reduzida na 

deteção visual de testes de meio-campo em relação aos homens heterossexuais, que exibem um viés 

campo visual esquerdo (Sanders & Ross-Field, 1986, 1987, Sanders & Wright, 1997, citados por 

Rahman, Cockburn & Govier, 2008, p. 567). 

No seu estudo, Wegesin (1998a, citado por Rahman, Cockburn & Govier, 2008, p. 567) 

descobriu que o grau de lateralização de linguagem foi positivamente correlacionado com a 

capacidade de rotação mental em homens heterossexuais, ao passo que não houve tal associação 

em homens homossexuais ou mulheres homossexuais. Assim, em homens heterossexuais, mas não 

em homens e mulheres homossexuais, o aumento da lateralização para as funções verbais foi 

relacionado com um melhor desempenho espacial. 

Wegesin (1998) relatou uma tendência para a masculinização na atividade de ondas lentas 

durante a rotação mental em mulheres homossexuais, mas não houve diferenças significativas nas 

assimetrias eletrofisiológicas entre mulheres heterossexuais e homossexuais em tarefas verbais. 

Estes dados são um pouco consistentes com um crescente corpo de trabalhos apontando para 

as diferenças relacionadas com a orientação sexual, nas funções cognitivas, onde o dimorfismo 

sexual é conhecido (Rahman, Wilson, & Abrahams, 2004). 

Alguns dos dados neuropsicológicos sugerem que os padrões cognitivos dos homens 

homossexuais são diferentes das dos homens heterossexuais sobre as medidas que geralmente 

provocam diferenças de sexo (Gladue et al., 1990; McCormick & Witelson, 1991; Sanders & Ross-

Field, 1986, citados por Wegesin, 1998, p. 92). 

Estudos têm consistentemente demonstrado que os homens heterossexuais têm um 

desempenho superior que os homens homossexuais em testes que favorecem os homens, como a 

Rotação Mental, o teste de nível de água (um teste de perceção espacial), e Julgamento de 

Orientação da Linha (Gladue, Beatty, Larson, & Staton, 1990; McCormick & Witelson, 1991; Neave, 

menaged, e Weightman, 1999; Rahman & Wilson, 2003b; Sanders & Ross-Field, 1986, citados por 

Rahman, Andersson & Govier, 2005; Wegesin, 1998; Lippa, 2003).  

No entanto, homens homossexuais tiveram uma recuperação significativamente melhor da 

localização no espaço visual direito com objetos novos em relação aos homens heterossexuais 

(Rahman, Newland & Smyth, 2011). 

Nas investigações mais recentes nesta área, utilizando uma grande amostra, os homens 

homossexuais têm revelado um desempenho tipicamente feminino na rotação mental, julgamento 

de orientação em linha (JLO), fluência fonológica e semântica, substituição de símbolos-dígitos e 
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memória de localização de objetos (Rahman e Wilson, 2003a; Rahman et al, 2003a, b; Rahman et 

al., in press, citados por Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, p. 868; Willmott & Brierley, 1984; 

McCormick & Witelson, 1991, citado por Neave, Menaged & Weightman, 1999, p. 246). 

As mulheres homossexuais não parecem diferir das mulheres heterossexuais na maioria das 

medidas cognitivas, exceto para a fluência verbal na qual o desempenho está na direção 

tipicamente masculina, isto é, menor pontuação (Rahman, Abrahams, & Wilson, 2003, citado por 

Rahman, Andersson & Govier, 2005, p. 312). Contudo, o estudo de Gladue et al. (1990, citado por 

Neave, Menaged & Weightman, 1999, p. 246) contrapõe estes resultados visto terem descoberto 

que, enquanto as mulheres homossexuais e heterossexuais não diferiram nas medidas de habilidade 

verbal, as mulheres homossexuais tiveram um desempenho significativamente pior numa tarefa 

espacial (tipicamente favorecendo homens). 

Estes resultados suportam o "modelo de orientação sexual" que propõe que a orientação 

sexual exerce uma influência tão poderosa quanto o sexo por si no desempenho cognitivo 

sexualmente dimórfico (Sanders e Ross-Field, 1987, citado por Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, 

p. 868). 
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III. Corpo empírico 
 

1. Apresentação do estudo 

 

Como foi possível verificar através da fundamentação teórica apresentada anteriormente, a 

investigação acerca das dimensões neuropsicológicas na população heterossexual e homossexual, 

embora tenha sofrido um aumento considerável nos últimos anos, ainda apresenta muitas questões 

em aberto e vários estudos alcançam resultados contraditórios entre si. Para além disso, os estudos 

realizados em Portugal a respeito desta temática são praticamente inexistentes. 

Esta investigação surge do interesse pessoal pela temática abordada, mais especificamente, 

emergiu da curiosidade científica. De um modo geral, o estudo iniciou-se com a necessidade de 

perceber o desempenho neuropsicológico dos sujeitos heterossexuais e homossexuais e, 

particularmente, com base na Bateria de Avaliação Neuropsicológica Luria-Nebraska. 

Depois de analisada a recolha bibliográfica previamente apresentada, não restam dúvidas 

quanto à existência de diferenças entre os sexos em determinadas funções cognitivas. Da mesma 

forma, a orientação sexual também parece influenciar o desempenho de uma série de funções 

cognitivas conhecidas por serem sexualmente dimórficas. 

Aliando estes elementos ao facto de, em Portugal, este ser um tema pouco abordado e 

investigado, fica clara a necessidade de estudar os domínios neuropsicológicos em função da 

orientação sexual, utilizando, no entanto, uma bateria compreensiva e abrangente desenvolvida 

para avaliar o funcionamento neuropsicológico. 

O presente estudo tem como finalidade estudar e analisar o funcionamento neuropsicológico, 

entre sujeitos com idades compreendidas entre os 18 e 25 anos e como se relaciona com a 

orientação sexual, o género e a escolaridade. Desta forma, a problemática que se coloca é: 

• Existem diferenças nas dimensões/funções neuropsicológicas avaliadas tendo em conta a 

orientação sexual, o género, idade e a escolaridade da amostra inquirida?  

  

 

1.1. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Estudar e analisar um conjunto de dimensões neuropsicológicas, nomeadamente as funções 

motoras, ritmo, funções táteis, funções visuais, linguagem recetiva, linguagem expressiva, escrita, 

leitura, aritmética, memória, processos intelectuais, em sujeitos dos 18 aos 25 anos heterossexuais 

e homossexuais através da aplicação da Bateria de Avaliação Neuropsicológica Luria-Nebraska. 
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Objetivos Específicos  

 

• Classificar a amostra relativamente ao desempenho neuropsicológico de acordo com a idade, 

género, orientação sexual e escolaridade com base na bateria neuropsicológica selecionada. 

• Rastrear a presença de sintomas psicopatológicos com base na escala SCL-90-R (Derogatis, 1994, 

traduzido para português por Anciães, 2004). 

• Estudar particularmente as relações entre o domínio neuropsicológico e psicopatológico. 

 
 

1.2. Planificação 

 

O presente estudo teve início em Outubro de 2012 e término em Outubro de 2012. Apresenta-

se de seguida as várias etapas do mesmo (Cf. Tabela 1. Cronograma da investigação). 

 

Tabela 1. Cronograma da Investigação 
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1.2.1. Tipo de Estudo 

 

O estudo é do tipo transversal, dado que a informação foi recolhida num único momento 

temporal.  

É um estudo de carácter quantitativo, descritivo e correlacional de natureza exploratória, 

uma vez que tem como intuito recolher dados relativamente ao desempenho neuropsicológico dos 

sujeitos heterossexuais e homossexuais de forma a produzir dados que permitam identificar se 

existem diferenças estatisticamente significativas neste contexto específico. 

 

1.2.2. Definição das Variáveis 

 

O estudo tem como variável dependente o resultado na bateria neuropsicológica Luria 

Nebraska e os resultados no SCL-90. Como variáveis independentes temos a idade, o género, a 

orientação sexual e a escolaridade. 

As possíveis variáveis parasitas prendem-se com o estado de humor, bem como a 

desejabilidade social, uma vez que a amostra foi recolhida por conveniência. 

 

1.2.3. Hipóteses 

 

Dado o carácter exploratório do estudo, não foram criadas hipóteses orientadoras para o estudo, 

como tal, não é nossa preocupação confirmar nem infirmar as mesmas. 

 

 

2. Método 

 

A análise da informação recolhida foi efetuada com o apoio do Software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS versão 19.0 para Windows). 

Tendo em conta os objetivos do estudo, utilizou-se estatística descritiva simples para a 

caracterização da amostra e para os scores das provas (média, desvio padrão e percentagens). 

Para testar as diferenças entre os dois grupos nas variáveis quantitativas usou-se o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney. Para facilidade de interpretação apresentamos como estatísticas 

descritivas os valores das médias e dos desvios padrão e não os valores das ordens médias. Para 

analisar a dispersão das relações entre a orientação sexual e a sintomatologia clínica (valores 

normais vs. valores patológicos) usou-se o teste do Qui-quadrado. 

Para aceitar ou rejeitar a hipótese nula utilizou-se como referência um nível de significância 

(p) ≤ 0,05. 



Os Resultados da Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska Em Amostra Heterossexual e Homossexual  

32 

2.1. Participantes / amostra 

 

A amostra é constituída por sujeitos heterossexuais e homossexuais, que se disponibilizaram 

voluntariamente para passar pelo processo de avaliação. 

Como critérios de inclusão da amostra destaca-se:  

� Ter idade compreendida entre os 18 e 25 anos; 

� Não se considerar bissexual; 

� Não ter sofrido nenhuma lesão neurológica e/ou possuir uma perturbação psicopatológica; 

� Ter frequentado pelo menos 2 anos de escolaridade (saber ler e escrever). 

 

Foram avaliados 67 sujeitos, dos quais 7 foram excluídos da amostra, por não preencheram os 

critérios de inclusão, dando um total de 60 sujeitos incluídos. 

Desta forma, explana-se de seguida a caracterização detalhada da amostra, tendo em conta 

as variáveis sociodemográficas apuradas na entrevista aplicada destacando-se a média, o desvio 

padrão e a percentagem.  

A amostra é constituída por 60 sujeitos, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, 

sendo a média de idades 21,07 anos (Desvio Padrão= 2,201) (cf. Gráfico 1. Percentagens da amostra 

de acordo com a idade). De acordo com o gráfico, salienta-se que 40,0% da amostra tem de 18 a 20 

anos, os sujeitos com idades compreendidas entre 21 e 23 anos representam 43,4% da amostra, e 

16,6% dos sujeitos têm idades entre os 24 e os 25 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao género da amostra pode-se verificar que 50,0% da amostra é 

constituída por indivíduos do género feminino e igualmente 50,0% do género masculino. De seguida 

são apresentadas as idades em relação ao género (cf. Gráfico 2. Percentagens da amostra de acordo 

com a idade e o género). Assim, de acordo com o gráfico, dos 18 anos aos 20 anos existem 10 

indivíduos do género feminino e 14 do género masculino. Dos 21 anos aos 23 encontram-se 17 do 

género feminino e 9 do género masculino. Finalmente, dos sujeitos com idades compreendidas entre 

os 24 e 25 anos existem 3 sujeitos do género feminino e 7 do género masculino.  

Gráfico 1. Percentagens da amostra de acordo com a idade 
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No que se refere aos anos de educação da amostra, verifica-se que 1,7% tem 8 anos de 

escolaridade, 3,3% da amostra possui 9 anos de escolaridade, 1,7% possui 10 anos de escolaridade, 

31,7% completou 12 anos de estudo, 3,3% possui 13 anos, 6,7% tem 14 anos de estudos, 23,3% tem 

15 anos de escolaridade, 21,7% concluiu 16 anos de estudo e por fim 6,7% da amostra possui 18 anos 

de estudo. Salienta-se o facto de que cerca de 51,7% da amostra completou ou está a completar a 

Licenciatura (cf. Gráfico 3. Anos de educação).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com vista a uma maior compreensão da amostra, de seguida, serão descritos os dados 

recolhidos nos questionários da Entrevista de Luria-Nebraska. No que respeita à profissão atual, e 

tendo em conta as características sociais da população estudada, verificou-se uma maior incidência 

nas seguintes profissões: Estudante (81,7%); As restantes profissões mencionadas tiveram uma 

percentagem de 1,7% cada uma, e foram as seguintes: Administrativo, Assistente Operacional, 

Desempregada, Funcionária de Loja, GNR, Operador Telefónico, Rececionista, Técnica de Farmácia 

e Técnica de Vendas (cf. Gráfico 4. Profissões da amostra).  

 

Gráfico 2. Percentagens da amostra de acordo com a idade e o género 

Gráfico 3. Anos de educação 
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Destaca-se também o facto de a amostra ser constituída por 50% por homossexuais (15 

sujeitos do sexo feminino e 15 sujeitos dos sexo masculino) e 50% por heterossexuais (15 sujeitos do 

sexo feminino e 15 sujeitos dos sexo masculino), no que diz respeito à orientação sexual (cf. 

Gráfico 5. Percentagens da amostra de acordo com a orientação sexual e o género). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Material 
 

A cada participante foi solicitada a resposta à entrevista inserida na bateria neuropsicológica 

Luria-Nebraska, a um questionário psicopatológico e a realização da Bateria de Avaliação 

Neuropsicológica Luria-Nebraska. De seguida, serão descritos de forma sucinta os instrumentos 

utilizados. 

 

� Entrevista de Luria Nebraska – esta entrevista permite realizar uma anamnese aprofundada, 

para obter informação acerca dos dados sociodemográficos do sujeito (idade, escolaridade, 

profissão, história familiar, etc.). Ao mesmo tempo permite recolher dados relativos ao 

historial de saúde e de dificuldades funcionais do sujeito (Maia et al., 2007; Sbordone, 2000). 

 

Gráfico 4. Profissões da amostra 

Gráfico 5. Percentagens da amostra de acordo com a orientação sexual e o género 
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� SCL-90-R – a lista de sintomas de Hopkins-R (SCL-90-R; Derogatis, 1997) é constituída por 90 

itens que medem sintomas de desajustamento emocional. O SCL-90-R subdivide-se em 9 

dimensões específicas: somatização, obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, 

depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fobica, ideação paranoide e psicoticismo. Cada 

sintoma é cotado em 5 graus, segundo a sua gravidade numa escala de Likert, variando de 0 

(“nunca”) a 4 (“extremamente”). O SCL 90-R é ainda, constituído por 3 índices: índice global 

de sintomas positivos que combina a informação de número de sintomas com a sua intensidade; 

o total de sintomas positivas que reflete somente o número de sintomas presentes; e o índice 

de sintomas positivos é uma medida da intensidade ajustada para o número de sintomas 

presentes (Bellack & Hersen, 1998; Degoratis & Cleary, 1997; Silva, 1993). 

 
 

� Bateria Neuropsicológica Luria Nebraska – Como já referido anteriormente, a LNNB é uma 

bateria compreensiva que permite uma medida global de disfunção cerebral, ao mesmo tempo 

que contempla a lateralidade e ajuda na localização de défices cerebrais focais (Hebben & 

Milberg, 2002). Caracteriza-se também por ser um método de testagem que integra informação 

qualitativa e quantitativa (Golden, FreshWater & Vayalakkara, 2000 Herrera, 2008).  

Esta bateria contempla atualmente duas formas (Forma I e Forma II). A Forma I apresenta 269 

itens dos quais derivam 11 escalas clínicas: Funções Motoras, Ritmo, Funções Táteis, Processos 

Visuais, Linguagem Recetiva, Linguagem Expressiva, Escrita, Leitura, Aritmética, Memória e 

Processos Intelectuais (Golden, FreshWater & Vayalakkara, 2000; Golden, Purisch & Hammeke, 

1995, citado por Maia, Correia & Leite, 2007, p. 30). 

A Forma II, para além de ter sido criada para uma cotação e interpretação em sistema 

multimédia, apresenta uma escala clínica adicional: memória intermédia. 

De acordo com Golden, Purish e Hammeke (1985), das escalas clínicas, derivam outras cinco 

escalas (summary scales): patognomónica (pathognomonic), hemisfério esquerdo (left 

hemisphere), hemisfério direito (right hemisphere), elevação do perfil (profile elevation) e 

défice (impairment). 

Desde a publicação inicial da bateria, desenvolveram-se oito escalas de localização, 

remetendo para a localização de eventuais défices ao nível dos dois hemisférios, bem como ao 

nível do lóbulo frontal, sensório-motor, parieto-occipital, e áreas temporais (Hebben & Milberg, 

2002). 
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2.3. Procedimentos 

 

Após a revisão bibliográfica efetuada e tendo em conta o interesse na Bateria 

Neuropsicológica Luria Nebraska e os objetivos desta investigação, definiu-se a amostra e os 

respetivos instrumentos a serem aplicados. 

Uma vez que a aplicação dos 3 instrumentos demorava em média cerca de 2h30, e perante a 

importância de realizar um despiste de alguma eventual psicopatologia, revelou-se pertinente 

repartir a aplicação dos mesmos em duas sessões. Assim, a entrevista de Luria-Nebraska e o SCL-90 

foram aplicados numa primeira sessão e a Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska aplicada num 

segundo momento de avaliação. O local de avaliação dos sujeitos foi, sempre que possível, 

controlado ao nível do som, visto que a bateria é composta por escalas que exigem atenção e 

concentração. 

Tendo em conta o fator conveniência e o fator tempo, optou-se por recolher a amostra pelo 

método bola de neve. Desta forma, na maioria das vezes era efetuado um primeiro contacto com a 

pessoa, era explicado o objetivo e a finalidade do estudo, assegurando-se a confidencialidade e o 

anonimato dos dados, e, posteriormente, no caso de o sujeito estar disponível para a realização do 

estudo, eram então agendados, para o mais breve possível, os dias de aplicação dos instrumentos. 

Assim, destaca-se a sequência da avaliação aplicada em todos os sujeitos: 

1. SCL-90-R; 

2. Entrevista de Luria Nebraska; 

3. Bateria Neurospicológica de Luria-Nebraska; 

 

Após a recolha e organização dos dados, procedeu-se à respetiva análise estatística dos 

mesmos. 
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3. Resultados 

 

O principal objetivo deste estudo seria estudar e analisar um conjunto de dimensões 

neuropsicológicas em sujeitos dos 18 aos 25 anos heterossexuais e homossexuais através da 

aplicação da Bateria de Avaliação Neuropsicológica Luria-Nebraska. 

Após este objetivo, a realização da presente investigação visou ainda a obtenção de algumas 

respostas a respeito de outras variáveis, que naturalmente se desdobravam em torno do objetivo 

principal. Assim, pretendeu-se avaliar também a relação do domínio psicopatológico (avaliado 

através do SCL-90) com o desempenho neuropsicológico. 

Através de alguns dados sociodemográficos pretendeu-se avaliar as correlações existentes. 

Para isso, para além da variável orientação sexual, foram utilizadas as variáveis género, 

escolaridade e idade a fim de verificar possíveis diferenças no desempenho neuropsicológico e 

domínio psicopatológico. Uma vez que a variável idade foi controlada, e como a dispersão de idades 

é mínima, a equipa de investigação não considerou importante realizar testes estatísticos com esta 

variável. 

Após a apresentação de todas as variáveis que foram tidas em consideração na análise 

estatística serão descritos todos os resultados obtidos. Contudo, antes de procedermos à descrição 

sequencial de todos os objetivos acima propostos, esta parte será introduzida com a exposição dos 

resultados obtidos através da LNNB, bem como os resultados do SCL-90. 

 

 

Análise descritiva 

 

Bateria Neuropsicológica de Luria-Nebraska 

 

No que concerne à LNNB (Cf. Tabela 2 - Estatística Descritiva da Bateria Neuropsicológica 

Luria Nebraska), verifica-se que na escala C1 (motora) os sujeitos obtiveram uma média de 7,57 

com um desvio padrão de 3,402, sendo o mínimo 1 e o máximo 17. Na escala C2 (ritmo) os sujeitos 

obtiveram uma média de 4,73 com um desvio padrão de 2,284, sendo o mínimo 0 e o máximo 10. Na 

escala C3 (funções táteis) a média foi de 4,83 com um desvio padrão de 2,416, sendo o mínimo 0 e 

o máximo 10. Na escala C4 (funções visuais) os sujeitos obtiveram uma média de 6,60 com um 

desvio padrão de 2,612, sendo o mínimo 2 e o máximo 13. Na escala C5 (linguagem recetiva) os 

sujeitos pontuaram numa média de 5,37 com um desvio padrão de 2,372, sendo o mínimo 1 e o 

máximo 12. Na escala C6 (linguagem expressiva) a média foi de 9,07 com um desvio padrão de 

3,215, sendo o mínimo 4 e o máximo 19. Na escala C7 (escrita) os sujeitos obtiveram uma média de 

3,30 com um desvio padrão de 1,916, sendo o mínimo 0 e o máximo 8. Na escala C8 (leitura) os 

sujeitos pontuaram numa média de 1,00 com um desvio padrão de 1,120, sendo o mínimo 0 e o 

máximo 4. Na escala C9 (aritmética) os sujeitos obtiveram uma média de 3,68 com um desvio 

padrão de 3,753, sendo o mínimo 0 e o máximo 16. Na escala C10 (memória) os sujeitos obtiveram 
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uma média de 8,27 com um desvio padrão de 3,468, sendo o mínimo 0 e o máximo 17. Por fim, na 

escala C11 (funções intelectuais) a média foi de 18,17 com um desvio padrão de 5,573, sendo o 

mínimo 6 e o máximo 39. 

 

Tabela 2 - Estatística Descritiva da Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 
N Válido 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Média 7,57 4,73 4,83 6,60 5,37 9,07 3,30 1,00 3,68 8,27 18,17 

Mediana 7,00 5,00 4,00 6,00 5,00 9,00 3,00 1,00 2,50 8,00 18,00 

Moda 7 2 4 6 4 8 3 0 0 6 18 

Desvio Padrão 3,402 2,284 2,416 2,612 2,372 3,215 1,916 1,120 3,753 3,468 5,573 

Variância 11,572 5,216 5,836 6,820 5,626 10,334 3,671 1,254 14,084 12,029 31,056 

Mínima 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 6 

Máxima 17 10 10 13 12 19 8 4 16 17 39 

            
 

SCL 90-R 

 

Ao efetuar uma análise da escala que avalia os índices de sintomatologia patológica, 

constatou-se que a amostra ostenta uma média de 0,5248 com um desvio padrão de 0,46143 na 

escala geral. Assim, verifica-se que de uma forma global a amostra não apresenta indicadores de 

patologia, tendo o valor mínimo cotado tomado o valor de 0 e o valor máximo cotado o valor de 

1,74. Constata-se que, sendo o ponto de coorte o valor de 2,0 então, a amostra na sua totalidade 

não apresenta sinais de patologia. 

Na tabela que se segue (Cf. Tabela 3 – Estatística Descritiva do SCL-90) explanam-se os 

principais aspetos das dimensões avaliadas no SLC 90-R. 

 
Tabela 3 – Estatística Descritiva do SCL-90 

Dimensões Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 
Com 
Patologia 

Sem 
Patologia 

 

Somatização 

 

0,5727 

 

0,50758 

 

0,00 

 

2,00 

 

1,7% 

 

98,3% 

Obsessões-Compulsões 0,5167 0,58140 0,00 2,10 1,7% 98,3% 

Sensibilidade Interpessoal 0,5830 0,51904 0,00 1,67 0,0% 100,0% 

Depressão 0,6152 0,58284 0,00 1,92 0,0% 100,0% 

Ansiedade 0,4483 0,47174 0,00 1,70 0,0% 100,0% 

Hostilidade 0,4063 0,54151 0,00 1,83 0,0% 100,0% 

Ansiedade Fóbica  0,4685 0,53432 0,00 2,29 1,7% 98,3% 

Ideação Paranoide 0,5670 0,55774 0,00 2,17 1,7% 98,3% 

Psicoticismo 0,4400 0,47164 0,00 1,80 0,0% 100,0% 

Escalas Adicionais 3,7167 3,84043 0,00 16,00 --- --- 

Escala Geral 0,5248 0,46143 0,00 1,74 0,00% 100,0% 

De acordo com a tabela acima apresentada, verifica-se que os sujeitos apresentaram valores 

mais elevados nas escalas de Somatização (1,7%), dimensão que reflete o mal-estar resultantes da 

perceção do funcionamento somático. Obsessões-Compulsões (1,7%), dimensão que é uma boa 
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indicadora da rigidez do pensamento. Ansiedade Fóbica (1,7%), que define a resposta de um 

individuo a um medo persistente a uma pessoa, objeto, local ou situação específica. Ideação 

Paranoide (1,7%), dimensão que representa o comportamento paranoide de um individuo. 

 

 

Análise Comparativa 

 

1) Desempenho neuropsicológico e Orientação Sexual 

Como indica a Tabela 4, no que diz respeito aos aspetos neuropsicológicos avaliados pela 

Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska verifica-se que: 

Na escala C1 a média para os Heterossexuais é de 6,90 com um desvio padrão de 3,49, 

comparando com os Homossexuais que apresentam uma média de 8,23 com um desvio padrão de 

3,22. 

Na escala C2 os Heterossexuais apresentam uma média de 4,83 com um desvio padrão de 

2,23, comparando com os Homossexuais que apresentam uma média de 4,63 com um desvio padrão 

de 2,37. 

Quanto à escala C3, a média para os Heterossexuais é de 4,97 com um desvio padrão de 2,41, 

comparando com os Homossexuais que apresentam uma média de 4,70 com um desvio padrão de 

2,45. 

No que concerne à escala C4, os Heterossexuais apresentam uma média de 6,20 com um 

desvio padrão de 2,83, comparando com os Homossexuais que apresentam uma média de 7,00 com 

um desvio padrão de 2,34. 

Na escala C5, a média para os Heterossexuais é de 5,33 com um desvio padrão de 2,59, 

comparando com os Homossexuais que apresentam uma média de 5,40 com um desvio padrão de 

2,17. 

No que refere à escala C6, os Heterossexuais apresentam uma média de 8,73 com um desvio 

padrão de 3,50, comparando com os Homossexuais que têm uma média de 9,40 com um desvio 

padrão de 2,92. 

Na escala C7, a média dos Heterossexuais é de 3,53 com um desvio padrão de 2,19 

comparando com os Homossexuais que apresentam uma média de 3,07 com um desvio padrão de 

1,59. 

Na escala C8, os Heterossexuais apresentam uma média de 0,97 com um desvio padrão de 

1,24, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 1,03 com um desvio padrão de 

0,99. 

Na escala C9, a média dos Heterossexuais é de 3,00 com um desvio padrão de 3,48 

comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 4,37 com um desvio padrão de 3,94. 
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Na escala C10, os Heterossexuais apresentam uma média de 8,27 com um desvio padrão de 

3,59 comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 8,27 com um desvio padrão de 

3,40. 

Por fim, na escala C11, a média dos Heterossexuais é de 18,07 com um desvio padrão de 6,46 

comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 18,27 com um desvio padrão de 4,62. 

Como é possível verificar, nenhuma das diferenças verificadas são estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 4 – Diferença de médias entre os Heterossexuais e Homossexuais 

nas escalas clínicas da LNNB 

 Orientação Sexual N Média Desvio Padrão p 
C1 Heterossexual 30 6,90 3,49  

Homossexual 30 8,23 3,22  

Total 
 

60 
  

0,08 

C2 Heterossexual 30 4,83 2,23 
0,61 Homossexual 30 4,63 2,37 

Total 
 

60 
  

C3 Heterossexual 30 4,97 2,41  
Homossexual 30 4,70 2,45 0,75 
Total 
 

60 
  

C4 Heterossexual 30 6,20 2,83  
Homossexual 30 7,00 2,34 0,13 
Total 
 

60 
  

C5 Heterossexual 30 5,33 2,59  
Homossexual 30 5,40 2,17 0,81 
Total 
 

60 
  

C6 Heterossexual 30 8,73 3,50  
Homossexual 30 9,40 2,92 0,38 
Total 
 

60 
  

C7 Heterossexual 30 3,53 2,19  
Homossexual 30 3,07 1,59 0,57 
Total 
 

60 
  

C8 Heterossexual 30 0,97 1,24  
Homossexual 30 1,03 0,99 0,56 
Total 
 

60 
  

C9 Heterossexual 30 3,00 3,48  
Homossexual 30 4,37 3,94 0,10 
Total 
 

60 
  

C10 Heterossexual 30 8,27 3,59  
Homossexual 30 8,27 3,40 0,98 
Total 
 

60 
  

C11 Heterossexual 30 18,07 6,46  
Homossexual 30 18,27 4,62  

Total 
 

60   
0,94 
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1.1) Índice de patologia da LNNB e Orientação Sexual 

No que concerne aos aspetos psicopatológicos avaliados pelo SCL-90 verifica-se que: 

Na escala C1, 100% do Heterossexuais apresentam um desempenho normal, da mesma forma 

que 100% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal (Cf. Tabela 5 - Índice de patologia 

da escala C1 da LNNB segundo a orientação sexual). 

Não se verificam valores significantes porque a distribuição é constante. 

 

Tabela 5 - Índice de patologia da escala C1 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice Patologia C1 
Orientação Sexual 

Total 
Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Na escala C2, 96,7% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal e 3,3% um 

desempenho patológico, ao passo que 90% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal e 

10% um desempenho patológico (Cf. Tabela 6 - Índice de patologia da escala C2 da LNNB segundo a 

orientação sexual). 

 

Tabela 6 - Índice de patologia da escala C2 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice Patologia C2 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

  Normal 
Frequência 29 27 56 
% Orientação Sexual 
 

96,7% 90,0% 93,3% 

Patológico 
Frequência 1 3 4 
% Orientação Sexual 
 

3,3% 10,0% 6,7% 

Total 
Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 7), não há relação estatisticamente significativa 

entre a orientação sexual e a escala C2:  (1) = 1,071, p = 0,301. 

 

Tabela 7 - Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala C2 segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 1,071 1 0,301 

N dos Casos Válidos 60   
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Na escala C3, 100% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal, ao passo que 

100% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal (Cf. Tabela 8 - Índice de patologia da 

escala C3 da LNNB segundo a orientação sexual). Não se verificam valores significantes porque a 

distribuição é constante. 

 

Tabela 8 - Índice de patologia da escala C3 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C3 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

Normal Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Na escala C4, 96,7% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal e 3,3% um 

desempenho patológico, ao passo que 100% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal 

(Cf. Tabela 9 - Índice de patologia da escala C4 da LNNB segundo a orientação sexual). 

 

Tabela 9 - Índice de patologia da escala C4 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C4 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 29 30 59 
% Orientação Sexual 
 

96,7% 100,0% 98,3% 

Patológico Frequência 1 0 1 
% Orientação Sexual 
 

3,3% 0% 1,7% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 10), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala C4:  (1) = 1,017, p = 0,313. 

 

Tabela 10 - Teste do Qui Quadrado para o índice de patologia 

da escala C4 segundo a orientação sexual 

 Valor Df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 1,017 1 0,313 

N dos Casos Válidos 60   

 

Na escala C5, 100% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal, ao passo que 

100% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal (Cf. Tabela 11 - Índice de patologia da 
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escala C5 da LNNB segundo a orientação sexual). Não se verificam valores significantes porque a 

distribuição é constante. 

 

Tabela 11 - Índice de patologia da escala C5 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C5 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Frequência 30 30 60 

% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Na escala C6, 100% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal, ao passo que 

100% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal (Cf. Tabela 12 - Índice de patologia da 

escala C6 da LNNB segundo a orientação sexual). Não se verificam valores significantes porque a 

distribuição é constante. 

 
Tabela 12 - Índice de patologia da escala C6 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C6 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Na escala C7, 100% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal, ao passo que 

100% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal (Cf. Tabela 13 - Índice de patologia da 

escala C7 da LNNB segundo a orientação sexual). Não se verificam valores significantes porque a 

distribuição é constante. 

 

Tabela 13 - Índice de patologia da escala C7 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C7 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Na escala C8, 100% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal, ao passo que 

100% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal (Cf. Tabela 14 - Índice de patologia da 

escala C8 da LNNB segundo a orientação sexual). Não se verificam valores significantes porque a 

distribuição é constante. 

 

Tabela 14 - Índice de patologia da escala C8 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C8 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Na escala C9, 93,3% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal e 6,7% um 

desempenho patológico, ao passo que 90% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal e 

10% um desempenho patológico (Cf. Tabela 15 - Índice de patologia da escala C9 da LNNB segundo 

a orientação sexual). 

 

Tabela 15 - Índice de patologia da escala C9 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C9 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 28 27 55 
% Orientação Sexual 
 

93,3% 90,0% 91,7% 

Patológico Frequência 2 3 5 

% Orientação Sexual 
 

6,7% 10,0% 8,3% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 16), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala C9:  (1) = 0,218, p = 0,640. 

 

Tabela 16 - Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala C9 segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 0,218a 1 0,640 

N dos Casos Válidos 60   
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Na escala C10, 90% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal e 10% um 

desempenho patológico, ao passo que 80% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal e 

20% um desempenho patológico (Cf. Tabela 17 - Índice de patologia da escala C10 da LNNB segundo 

a orientação sexual). 

 

Tabela 17 - Índice de patologia da escala C10 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C10 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 27 24 51 
% Orientação Sexual 
 

90,0% 80,0% 85,0% 

Patológico Frequência 3 6 9 
% Orientação Sexual 
 

10,0% 20,0% 15,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 18), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala C10:  (1) = 1,176, p = 0,278. 

 

Tabela 18 - Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala C10 segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 1,176a 1 0,278 

N dos Casos Válidos 60   

 

Na escala C11, 93,3% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal e 6,7% um 

desempenho patológico, ao passo que 90% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal e 

10% um desempenho patológico (Cf. Tabela 19 - Índice de patologia da escala C11 da LNNB segundo 

a orientação sexual). 

 

Tabela 19 - Índice de patologia da escala C11 da LNNB segundo a orientação sexual 

Índice patologia C11 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 28 27 55 
% Orientação Sexual 
 

93,3% 90,0% 91,7% 

Patológico Frequência 2 3 5 

% Orientação Sexual 
 

6,7% 10,0% 8,3% 

Total Frequência 30 30 60 

% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 
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Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 20), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala C11:  (1) = 0,218, p = 0,640. 

 

Tabela 20 - Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala C11 segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 0,218a 1 0,640 

N dos Casos Válidos 60   

 

2) Domínio psicopatológico e Orientação Sexual 

No que concerne aos aspetos psicopatológicos avaliados pelo SCL-90 verifica-se na Tabela 21 

que: 

No domínio Global a média para os Heterossexuais é de 0,59 com um desvio padrão de 0,51, 

comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,45 com um desvio padrão de 0,39. 

No domínio Somatização a média para os Heterossexuais é de 0,64 com um desvio padrão de 

0,60, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,50 com um desvio padrão de 

0,38. 

No domínio Obsessão-Compulsão, os Heterossexuais apresentam uma média de 0,63 com um 

desvio padrão de 0,62, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,39 com um 

desvio padrão de 0,51. 

Quanto ao domínio Relações Interpessoais, a média dos Heterossexuais é de 0,60 com um 

desvio padrão de 0,56, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,55 com um 

desvio padrão de 0,47. 

No domínio Depressão, os Heterossexuais apresentam uma média de 0,69 com um desvio 

padrão de 0,60, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,53 com um desvio 

padrão de 0,55. 

No que diz respeito ao domínio Ansiedade, a média dos Heterossexuais é de 0,51 com um 

desvio padrão de 0,54, comparando à média dos Homossexuais que apresentam uma média de 0,38 

com um desvio padrão de 0,38. 

No domínio Hostilidade, os Heterossexuais apresentam uma média de 0,40 com um desvio 

padrão de 0,55, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,40 com um desvio 

padrão de 0,54. 

No domínio Ansiedade Fóbica, a média dos Heterossexuais é de 0,53 com um desvio padrão 

de 0,58, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,39 com um desvio padrão 

de 0,47. 

No domínio Ideação Paranoide, os Heterossexuais apresentam uma média de 0,63 com um 

desvio padrão de 0,64, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,50 com um 

desvio padrão de 0,45. 
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No domínio Psicoticismo, a média dos Heterossexuais é de 0,51 com um desvio padrão de 

0,51, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,37 com um desvio padrão de 

0,42. 

Por fim, nas Escalas Adicionais, a média dos Heterossexuais é de 4,00 com um desvio padrão 

de 4,16, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 3,43 com um desvio padrão 

de 3,53. 

Como é possível verificar, nenhuma das diferenças verificadas são estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 21 – Diferença de médias entre os Heterossexuais e Homossexuais nas escalas clínicas do 

SCL-90 

 Orientação Sexual N Média Desvio Padrão p 

SCL90 Global 

Heterossexual 30 0.59 0.51 0,48 
Homossexual 30 0.45 0.39 
Total 
 

60 
  

Somatização 

Heterossexual 30 0.64 0.60 0,64 
Homossexual 30 0.50 0.38 
Total 
 

60 
  

Obsessão-Compulsão 

Heterossexual 30 0.63 0.62 0,09 
Homossexual 30 0.39 0.51 
Total 
 

60 
  

Relações Interpessoais 

Heterossexual 30 0.60 0.56 0,97 
Homossexual 30 0.55 0.47 
Total 
 

60 
  

Depressão 

Heterossexual 30 0.69 0.60 0,34 
Homossexual 30 0.53 0.55 
Total 
 

60 
  

Ansiedade 

Heterossexual 30 0.51 0.54 0,72 
Homossexual 30 0.38 0.38 
Total 
 

60 
  

Hostilidade 

Heterossexual 30 0.40 0.55 0,87 
Homossexual 30 0.40 0.54 
Total 
 

60 
  

Ansiedade Fóbica 

Heterossexual 30 0.53 0.58 0,30 
Homossexual 30 0.39 0.47 
Total 
 

60 
  

Ideação Paranoide 

Heterossexual 30 0.63 0.64 0,67 
Homossexual 30 0.50 0.45 
Total 
 

60   

Psicoticismo 

Heterossexual 30 0.51 0.51 0,46 
Homossexual 30 0.37 0.42 
Total 
 

60 
  

Escalas Adicionais 

Heterossexual 30 4.00 4.16 0,89 
Homossexual 30 3.43 3.53 
Total 
 

60 
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2.1) Índice de patologia do SCL-90 e Orientação Sexual 

 

No que concerne aos aspetos psicopatológicos avaliados pelo SCL-90 verifica-se na Tabela 22 

que: 

No domínio Global, 100% do Heterossexuais apresentam um desempenho normal, da mesma 

forma que 100% dos Homossexuais apresentam um desempenho normal. Não se verificam valores 

significantes porque a distribuição é constante. 

 

Tabela 22 – Índice de patologia da escala Global do SCL-90 segundo a orientação sexual 

Índice patologia SCL90 Global 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Frequência 30 30 60 

% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

No domínio Somatização, 80% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal e 20% 

um desempenho patológico, da mesma forma, 80% dos Homossexuais apresentam um desempenho 

normal neste domínio e 20% apresenta um desempenho patológico (Cf. Tabela 23 – Índice de 

patologia da escala Somatização do SCL-90 segundo a orientação sexual). 

 

Tabela 23 – Índice de patologia da escala Somatização do SCL-90 segundo a orientação 

sexual 

Índice patologia Somatização 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 24 24 48 
% Orientação Sexual 
 

80,0% 80,0% 80,0% 

Patológico Frequência 6 6 12 
% Orientação Sexual 
 

20,0% 20,0% 20,0% 

Total Frequência 30 30 60 

% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Cf. Tabela 24 – Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala de Somatização segundo a orientação sexual), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Somatização:  (1) = 0,000, p = 1,00. 

 



Os Resultados da Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska Em Amostra Heterossexual e Homossexual 

49 

Tabela 24 – Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala Somatização segundo a orientação 

sexual 

 Valor df 
 Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 0,000a 1 1,00 

N dos Casos Válidos 60   

 

 

No domínio Obsessão-Compulsão, 80% dos Heterossexuais apresentam um desempenho 

normal e 20% um desempenho patológico, ao passo que 90% dos Homossexuais apresentam um 

desempenho normal e 10% um desempenho patológico (Cf. Tabela 25 - Índice de patologia da escala 

Obsessão-Compulsão do SCL-90 segundo a orientação sexual). 

 

Tabela 25 - Índice de patologia da escala Obsessão-Compulsão do SCL-90 segundo a 

orientação sexual 

Índice patologia Obsessivo Compulsivo 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 24 27 51 
% Orientação Sexual 
 

80,0% 90,0% 85,0% 

Patológico Frequência 6 3 9 
% Orientação Sexual 
 

20,0% 10,0% 15,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 26), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Obsessão-Compulsão:  (1) = 1,176, p = 

0,278. 

 

Tabela 26 - Teste do Qui Quadrado para o índice de patologia 

da escala Obsessão-Compulsão segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 1,176a 1 0,278 

N dos Casos Válidos 60   

 

 

Quanto ao domínio Relações Interpessoais, 60% dos Heterossexuais apresenta um 

desempenho normal e 40% um desempenho patológico, ao passo que 76,7% apresenta um 

desempenho normal e 23,3% um desempenho patológico (Cf. Tabela 27 - Índice de patologia da 

escala Relações Interpessoais do SCL-90 segundo a orientação sexual). 
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Tabela 27 - Índice de patologia da escala Relações Interpessoais do SCL-90 segundo 

a orientação sexual 

Índice patologia Relações Interpessoais 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 18 23 41 
% Orientação Sexual 
 

60,0% 76,7% 68,3% 

Patológico Frequência 12 7 19 
% Orientação Sexual 
 

40,0% 23,3% 31,7% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 28), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Relações Interpessoais:  (1) = 1,926, p = 

0,165. 

 

Tabela 28 - Teste do Qui Quadrado para o índice de patologia 

da escala Relações Interpessoais segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 1,926a 1 0,165 

N dos Casos Válidos 60   

 

 

No domínio Depressão, 70% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal e 30% um 

desempenho patológico. Ao invés, 86,7% dos Homossexuais apresentaram um desempenho normal e 

13,3% um desempenho patológico (Cf. Tabela 29 - Índice de patologia da escala Depressão do SCL-

90 segundo a orientação sexual). 

 

Tabela 29 - Índice de patologia da escala Depressão do SCL-90 segundo a orientação 

sexual 

Índice patologia Depressão 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 21 26 47 
% Orientação Sexual 
 

70,0% 86,7% 78,3% 

Patológico Frequência 9 4 13 

% Orientação Sexual 
 

30,0% 13,3% 21,7% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 30), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Depressão:  (1) = 2,455, p = 0,117. 
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Tabela 30 - Teste do Qui Quadrado para o índice de patologia 

da escala Depressão segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 2,455a 1 0,117 

N dos Casos Válidos 60   

 

 

No que diz respeito ao domínio Ansiedade, 73,3% dos Heterossexuais apresenta um 

desempenho normal e 26,7% um desempenho patológico, ao passo que 83,3% dos Homossexuais 

apresenta um desempenho normal e 16,7% apresenta um desempenho patológico (Cf. Tabela 31 - 

Índice de patologia da escala Ansiedade do SCL-90 segundo a orientação sexual). 

 

Tabela 31 - Índice de patologia da escala Ansiedade do SCL-90 segundo a orientação 

sexual 

Índice patologia Ansiedade 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 22 25 47 
% Orientação Sexual 
 

73,3% 83,3% 78,3% 

 Patológico Frequência 8 5 13 
% Orientação Sexual 
 

26,7% 16,7% 21,7% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 32), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Ansiedade:  (1) = 0,884, p = 0,347. 

 

Tabela 32 - Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala Ansiedade segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 0,884a 1 0,347 

N dos Casos Válidos 60   

 

 

No domínio Hostilidade, 86,7% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal e 

13,3% um desempenho patológico, ao passo que 86,7% dos homossexuais apresenta um desempenho 

normal e 13,3% apresenta um desempenho patológico (Cf. Tabela 33 - Índice de patologia da escala 

Hostilidade do SCL-90 segundo a orientação sexual). 
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Tabela 33 - Índice de patologia da escala Hostilidade do SCL-90 segundo a 

orientação sexual 

Índice patologia Hostilidade 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 26 26 52 
% Orientação Sexual 
 

86,7% 86,7% 86,7% 

Patológico Frequência 4 4 8 
% Orientação Sexual 
 

13,3% 13,3% 13,3% 

Total Frequência 30 30 60 

% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 34), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Hostilidade:  (1) = 0,000, p = 1,00. 

 

Tabela 34 - Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala Hostilidade segundo a orientação 

sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 0,000a 1 1,00 

N dos Casos Válidos 60   

 

 

No domínio Ansiedade Fóbica, 66,7% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal 

e 33,3% um desempenho patológico, comparando aos homossexuais que 66,7% obtiveram um 

desempenho normal e 33,3% um desempenho patológico (Cf. Tabela 35 - Índice de patologia da 

escala Ansiedade Fóbica do SCL-90 segundo a orientação sexual). 

 

Tabela 35 - Índice de patologia da escala Ansiedade Fóbica do SCL-90 segundo a orientação 

sexual 

Índice patologia Ansiedade Fóbica 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 20 20 40 
% Orientação Sexual 
 

66,7% 66,7% 66,7% 

Patológico Frequência 10 10 20 
% Orientação Sexual 
 

33,3% 33,3% 33,3% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 
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Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 36), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Ansiedade Fóbica:  (1) = 0,000, p = 1,00. 

 

Tabela 36 - Teste do Qui Quadrado para o índice de 

patologia da escala Ansiedade Fóbica segundo a 

orientação sexual 

 Valor Df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 0,000a 1 1,00 

N dos Casos Válidos 60   

 

 

No domínio Ideação Paranoide, 70% dos Heterossexuais apresentam um desempenho normal 

e 30% um desempenho patológico, ao passo que 90% dos Homossexuais apresentam um desempenho 

normal e 10% um desempenho patológico (Cf. Tabela 37 - Índice de patologia da escala Ideação 

Paranoide do SCL-90 segundo a orientação sexual). 

 

Tabela 37 - Índice de patologia da escala Ideação Paranoide do SCL-90 segundo a orientação 

sexual 

Índice patologia Ideação Paranoide 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 21 27 48 
% Orientação Sexual 
 

70,0% 90,0% 80,0% 

Patológico Frequência 9 3 12 
% Orientação Sexual 
 

30,0% 10,0% 20,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 38), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Ideação Paranoide:  (1) = 3,750, p = 

0,053. 

 

Tabela 38 - Teste do Qui Quadrado para o índice de patologia 

da escala Ideação Paranoide segundo a orientação sexual 

 Valor Df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 3,750a 1 0,053 

N dos Casos Válidos 60   
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Por fim, no domínio Psicoticismo, 53,3% dos Heterossexuais apresenta um desempenho 

normal e 46,7% apresenta um desempenho patológico, comparando com os Homossexuais em que 

76,7% apresenta um desempenho normal e 23,3% um desempenho patológico (Cf. Tabela 39 - Índice 

de patologia da escala Psicoticismo do SCL-90 segundo a orientação sexual). 

 

Tabela 39 - Índice de patologia da escala Psicoticismo do SCL-90 segundo a orientação sexual 

Índice patologia Psicoticismo 
Orientação Sexual 

Total Heterossexual Homossexual 

 Normal Frequência 16 23 39 
% Orientação Sexual 
 

53,3% 76,7% 65,0% 

Patológico Frequência 14 7 21 
% Orientação Sexual 
 

46,7% 23,3% 35,0% 

Total Frequência 30 30 60 
% Orientação Sexual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como é possível ver na tabela abaixo (Tabela 40), não há relação estatisticamente 

significativa entre a orientação sexual e a escala clínica Psicoticismo:  (1) = 3,590, p = 0,058. 

 

Tabela 40 - Teste do Qui Quadrado para o índice de patologia 

da escala Psicoticismo segundo a orientação sexual 

 Valor df  Sig. (2-sided) 

 Chi-Square 3,590a 1 0,058 

N dos Casos Válidos 60   

 

 

3) Desempenho neuropsicológico e Género 

Como indica a Tabela 41, no que diz respeito aos aspetos neuropsicológicos avaliados pela 

Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska verifica-se que: 

Na escala C1 a média para as mulheres é de 8,07 com um desvio padrão de 3,81, comparando 

com os Homens que apresentam uma média de 7,07 com um desvio padrão de 2,91. Na escala C2 as 

Mulheres apresentam uma média de 5,07 com um desvio padrão de 2,55, comparando com os 

Homens que apresentam uma média de 4,40 com um desvio padrão de 1,95. Quanto à escala C3, a 

média para as Mulheres é de 4,67 com um desvio padrão de 2,35, comparando com os Homens que 

apresentam uma média de 5,00 com um desvio padrão de 2,50. No que concerne à escala C4, as 

Mulheres apresentam uma média de 7,07 com um desvio padrão de 2,87, comparando com os 

Homens que apresentam uma média de 6,13 com um desvio padrão de 2,27. Na escala C5, a média 

para as Mulheres é de 5,17 com um desvio padrão de 2,49, comparando com os Homens que 

apresentam uma média de 5,57 com um desvio padrão de 2,26. No que refere à escala C6, as 

Mulheres apresentam uma média de 9,17 com um desvio padrão de 3,05, comparando com os 
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Homens que têm uma média de 8,97 com um desvio padrão de 3,41. Na escala C7, a média das 

Mulheres é de 3,33 com um desvio padrão de 2,12 comparando com os Homens que apresentam uma 

média de 3,27 com um desvio padrão de 1,72. Na escala C8, as Mulheres apresentam uma média de 

1,13 com um desvio padrão de 1,22, comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,87 

com um desvio padrão de 1,00. Na escala C9, a média das Mulheres é de 4,80 com um desvio 

padrão de 4,31 comparando aos Homens que apresentam uma média de 2,57 com um desvio padrão 

de 2,73. Na escala C10, as Mulheres apresentam uma média de 8,47 com um desvio padrão de 3,75 

comparando aos Homens que apresentam uma média de 8,07 com um desvio padrão de 3,20. Por 

fim, na escala C11, a média das Mulheres é de 19,40 com um desvio padrão de 5,02 comparando 

aos Homens que apresentam uma média de 16,93 com um desvio padrão de 5,89. 

Como é possível verificar, há diferenças estatisticamente significativas entre o género nas 

escalas clínicas C9: p = 0,02; e C11: p = 0,04. 

 

Tabela 41 – Diferença de médias entre os Homens e Mulheres nas escalas clínicas da LNNB 

 Género N Média Desvio Padrão p 

C1 Feminino 30 8,07 3,81  
Masculino 30 7,07 2,91  
Total 
 

60 
  

0,32 

C2 Feminino 30 5,07 2,55 

0,21 
Masculino 30 4,40 1,95 
Total 
 

60 
  

C3 Feminino 30 4,67 2,35  
Masculino 30 5,00 2,50 

0,49 Total 
 

60 
  

C4 Feminino 30 7,07 2,87  
Masculino 30 6,13 2,27 

0,23 Total 
 

60 
  

C5 Feminino 30 5,17 2,49  
Masculino 30 5,57 2,26 

0,31 Total 
 

60 
  

C6 Feminino 30 9,17 3,05  
Masculino 30 8,97 3,41 

0,59 Total 
 

60 
  

C7 Feminino 30 3,33 2,12  
Masculino 30 3,27 1,72 

0,74 Total 
 

60 
  

C8 Feminino 30 1,13 1,22  
Masculino 30 0,87 1,00 

0,44 Total 
 

60 
  

C9 Feminino 30 4,80 4,31  
Masculino 30 2,57 2,73 

0,02 Total 
 

60 
  

C10 Feminino 30 8,47 3,75  
Masculino 30 8,07 3,20 

0,88 Total 
 

60 
  

C11 Feminino 30 19,40 5,02  
Masculino 30 16,93 5,89  
Total 
 

60   0,04 
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3.1) Desempenho neuropsicológico e Género na amostra Heterossexual 

 

Por terem sido encontrados resultados estatisticamente significativos nas escalas C9 e C11 da 

LNNB entre homens e mulheres, procedeu-se à realização do teste de diferenças de médias entre 

homens e mulheres em função da orientação sexual. Como indica a Tabela 42, no que diz respeito 

aos aspetos neuropsicológicos avaliados pela Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska verifica-se 

que: 

Na escala C1 a média para as mulheres é de 7,80 com um desvio padrão de 3,78, comparando 

com os Homens que apresentam uma média de 6,00 com um desvio padrão de 3,04. Na escala C2 as 

Mulheres apresentam uma média de 4,73 com um desvio padrão de 2,34, comparando com os 

Homens que apresentam uma média de 4,93 com um desvio padrão de 2,18. Quanto à escala C3, a 

média para as Mulheres é de 5,07 com um desvio padrão de 2,28, comparando com os Homens que 

apresentam uma média de 4,87 com um desvio padrão de 2,61. No que concerne à escala C4, as 

Mulheres apresentam uma média de 6,93 com um desvio padrão de 3,34, comparando com os 

Homens que apresentam uma média de 5,47 com um desvio padrão de 2,06. Na escala C5, a média 

para as Mulheres é de 5,20 com um desvio padrão de 2,48, comparando com os Homens que 

apresentam uma média de 5,47 com um desvio padrão de 2,77. No que refere à escala C6, as 

Mulheres apresentam uma média de 8,60 com um desvio padrão de 2,99, comparando com os 

Homens que têm uma média de 8,87 com um desvio padrão de 4,05. Na escala C7, a média das 

Mulheres é de 3,67 com um desvio padrão de 2,22 comparando com os Homens que apresentam uma 

média de 3,40 com um desvio padrão de 2,23. Na escala C8, as Mulheres apresentam uma média de 

1,20 com um desvio padrão de 1,37, comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,73 

com um desvio padrão de 1,10. Na escala C9, a média das Mulheres é de 4,27 com um desvio 

padrão de 3,49 comparando aos Homens que apresentam uma média de 1,73 com um desvio padrão 

de 3,08. Na escala C10, as Mulheres apresentam uma média de 8,27 com um desvio padrão de 3,61 

comparando aos Homens que apresentam uma média de 8,27 com um desvio padrão de 3,69. Por 

fim, na escala C11, a média das Mulheres é de 19,40 com um desvio padrão de 4,43 comparando 

aos Homens que apresentam uma média de 16,73 com um desvio padrão de 7,94. 

Como é possível verificar, há diferenças estatisticamente significativas entre o género na 

amostra Heterossexual na escala clínica C9: p = 0,02. 
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Tabela 42 – Diferença de médias entre os Homens e Mulheres 

Heterossexuais nas escalas clínicas da LNNB 

 Género N Média Desvio Padrão p 
C1 Feminino 15 7,80 3,78  

Masculino 15 6,00 3,04  
Total 
 

30 
  0,18 

C2 Feminino 15 4,73 2,34 

0,90 Masculino 15 4,93 2,18 
Total 
 

30 
  

C3 Feminino 15 5,07 2,28  
Masculino 15 4,87 2,61 

0,78 Total 
 

30 
  

C4 Feminino 15 6,93 3,34  
Masculino 15 5,47 2,06 

0,22 Total 
 

30 
  

C5 Feminino 15 5,20 2,48  
Masculino 15 5,47 2,77 

0,85 Total 
 

30 
  

C6 Feminino 15 8,60 2,99  
Masculino 15 8,87 4,05 

0,86 Total 
 

30 
  

C7 Feminino 15 3,67 2,22  
Masculino 15 3,40 2,23 

0,86 Total 
 

30 
  

C8 Feminino 15 1,20 1,37  
Masculino 15 0,73 1,10 

0,38 Total 
 

30 
  

C9 Feminino 15 4,27 3,49  
Masculino 15 1,73 3,08 

0,02 Total 
 

30 
  

C10 Feminino 15 8,27 3,61  
Masculino 15 8,27 3,69 

0,78 Total 
 

30 
  

C11 Feminino 15 19,40 4,43  
Masculino 15 16,73 7,94  
Total 
 

30   0,07 

 

 

3.2) Desempenho neuropsicológico e Género na amostra Homossexual  

 

Como indica a Tabela 43, no que diz respeito aos aspetos neuropsicológicos avaliados pela 

Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska verifica-se que: 

Na escala C1 a média para as mulheres é de 8,33 com um desvio padrão de 3,95, comparando 

com os Homens que apresentam uma média de 8,13 com um desvio padrão de 2,41. Na escala C2 as 

Mulheres apresentam uma média de 5,40 com um desvio padrão de 2,79, comparando com os 

Homens que apresentam uma média de 3,87 com um desvio padrão de 1,59. Quanto à escala C3, a 

média para as Mulheres é de 4,27 com um desvio padrão de 2,43, comparando com os Homens que 
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apresentam uma média de 5,13 com um desvio padrão de 2,47. No que concerne à escala C4, as 

Mulheres apresentam uma média de 7,20 com um desvio padrão de 2,42, comparando com os 

Homens que apresentam uma média de 6,80 com um desvio padrão de 2,33. Na escala C5, a média 

para as Mulheres é de 5,13 com um desvio padrão de 2,58, comparando com os Homens que 

apresentam uma média de 5,67 com um desvio padrão de 1,71. No que refere à escala C6, as 

Mulheres apresentam uma média de 9,73 com um desvio padrão de 3,10, comparando com os 

Homens que têm uma média de 9,07 com um desvio padrão de 2,78. Na escala C7, a média das 

Mulheres é de 3,00 com um desvio padrão de 2,03 comparando com os Homens que apresentam uma 

média de 3,13 com um desvio padrão de 1,06. Na escala C8, as Mulheres apresentam uma média de 

1,07 com um desvio padrão de 1,10, comparando aos Homens que apresentam uma média de 1,00 

com um desvio padrão de 0,92. Na escala C9, a média das Mulheres é de 4,33 com um desvio 

padrão de 5,06 comparando aos Homens que apresentam uma média de 3,40 com um desvio padrão 

de 2,13. Na escala C10, as Mulheres apresentam uma média de 8,67 com um desvio padrão de 4,01 

comparando aos Homens que apresentam uma média de 7,87 com um desvio padrão de 2,74. Por 

fim, na escala C11, a média das Mulheres é de 19,40 com um desvio padrão de 5,71 comparando 

aos Homens que apresentam uma média de 17,13 com um desvio padrão de 2,97. 

Como é possível verificar, nenhuma das diferenças verificadas são estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 43 – Diferença de médias entre os Homens e Mulheres Homossexuais 

nas escalas clínicas da LNNB 

 Género N Média Desvio Padrão p 
C1 Feminino 15 8,33 3,95  

Masculino 15 8,13 2,41  
Total 
 

30 
  

0,58 

C2 Feminino 15 5,40 2,79 

0,13 
Masculino 15 3,87 1,59 
Total 
 

30 
  

C3 Feminino 15 4,27 2,43  
Masculino 15 5,13 2,47 

0,18 Total 
 

30 
  

C4 Feminino 15 7,20 2,42  
Masculino 15 6,80 2,33 

0,61 Total 
 

30 
  

C5 Feminino 15 5,13 2,58  
Masculino 15 5,67 1,71 

0,17 Total 
 

30 
  

C6 Feminino 15 9,73 3,10  
Masculino 15 9,07 2,78 

0,51 Total 
 

30 
  

C7 Feminino 15 3,00 2,03  
Masculino 15 3,13 1,06 

0,54 Total 
 

30 
  

C8 Feminino 15 1,07 1,10  
Masculino 15 1,00 0,92 

0,89 Total 
 

30 
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C9 Feminino 15 5,33 5,06  
Masculino 15 3,40 2,13 

0,38 Total 
 

30 
  

C10 Feminino 15 8,67 4,01  
Masculino 15 7,87 2,74 

0,64 Total 
 

30 
  

C11 Feminino 15 19,40 5,71  
Masculino 15 17,13 2,97  
Total 
 30   0,32 

 

 

4) Domínio psicopatológico e Género 

 

Como indica a Tabela 44, no que diz respeito aos aspetos psicopatológicos avaliados pelo 

SCL-90 verifica-se que: 

No domínio Global a média para as Mulheres é de 0,48 com um desvio padrão de 0,45, 

comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,56 com um desvio padrão de 0,47. 

No domínio Somatização a média para as Mulheres é de 0,51 com um desvio padrão de 0,46, 

comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,62 com um desvio padrão de 0,54. 

No domínio Obsessão-Compulsão, as Mulheres apresentam uma média de 0,55 com um desvio 

padrão de 0,58, comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,48 com um desvio padrão 

de 0,58. 

Quanto ao domínio Relações Interpessoais, a média das Mulheres é de 0,45 com um desvio 

padrão de 0,46, comparando aos Homossexuais que apresentam uma média de 0,70 com um desvio 

padrão de 0,54. 

No domínio Depressão, as Mulheres apresentam uma média de 0,53 com um desvio padrão de 

0,55, comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,69 com um desvio padrão de 0,60. 

No que diz respeito ao domínio Ansiedade, a média das Mulheres é de 0,43 com um desvio 

padrão de 0,48, comparando à média dos Homens que apresentam uma média de 0,46 com um 

desvio padrão de 0,46. 

No domínio Hostilidade, as Mulheres apresentam uma média de 0,47 com um desvio padrão 

de 0,61, comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,34 com um desvio padrão de 

0,45. 

No domínio Ansiedade Fóbica, a média das Mulheres é de 0,47 com um desvio padrão de 

0,54, comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,46 com um desvio padrão de 0,52. 

No domínio Ideação Paranoide, as Mulheres apresentam uma média de 0,52 com um desvio 

padrão de 0,51, comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,60 com um desvio padrão 

de 0,60. 

No domínio Psicoticismo, a média das Mulheres é de 0,40 com um desvio padrão de 0,45, 

comparando aos Homens que apresentam uma média de 0,47 com um desvio padrão de 0,49. 
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Por fim, nas Escalas Adicionais, a média das Mulheres é de 3,26 com um desvio padrão de 

3,85, comparando aos Homens que apresentam uma média de 4,16 com um desvio padrão de 3,83. 

Como é possível verificar, nenhuma das diferenças verificadas são estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 44 – Diferença de médias entre os Homens e Mulheres nas escalas 

clínicas do SCL-90 

 Género N Média Desvio Padrão p 

SCL-90 Global Feminino 30 0.48 0.45  
Masculino 30 0.56 0.47  
Total 
 

60 
  

0,63 

Somatização Feminino 30 0.51 0.46 

0,38 
Masculino 30 0.62 0.54 
Total 
 

60 
  

Obsessão-
Compulsão 

Feminino 30 0.55 0.58  
Masculino 30 0.48 0.58 

0,32 Total 
 

60 
  

Relações 
Interpessoais 

Feminino 30 0.45 0.46  
Masculino 30 0.70 0.54 

0,09 Total 
 

60 
  

Depressão Feminino 30 0.53 0.55  
Masculino 30 0.69 0.60 

0,35 Total 
 

60 
  

Ansiedade Feminino 30 0.43 0.48  
Masculino 30 0.46 0.46 

0,61 Total 
 

60 
  

Hostilidade Feminino 30 0.47 0.61  
Masculino 30 0.34 0.45 

0,73 Total 
 

60 
  

Ansiedade 
Fóbica 

Feminino 30 0.47 0.54  
Masculino 30 0.46 0.52 

0,98 Total 
 

60 
  

Ideação 
Paranoide 

Feminino 30 0.52 0.51  
Masculino 30 0.60 0.60 

0,68 Total 
 

60 
  

Psicoticismo Feminino 30 0.40 0.45  
Masculino 30 0.47 0.49 

0,53 Total 
 

60 
  

Escalas 
Adicionais 

Feminino 30 3.26 3.85  
Masculino 30 4.16 3.83  
Total 
 

60   0,22 
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5) Desempenho neuropsicológico e Escolaridade 

 

Como indica a Tabela 45, no que diz respeito aos anos de escolaridade avaliados pela LNNB 

verifica-se que: 

Na escala C1, os sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos obtiveram uma média de 9,39 

com um desvio padrão de 3,46, comparando os sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos, que 

apresentam uma média de 6,43 com um desvio padrão de 2,86. 

Na escala C2 a média para os sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 6,00 com um 

desvio padrão de 2,33, comparando com os sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 3,95 com um desvio padrão de 1,88. 

Na escala C3, os sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma média de 4,74 

com um desvio padrão de 2,56, comparando com os sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos 

que apresentam uma média de 4,89 com um desvio padrão de 2,35. 

Quanto à escala C4, a média dos sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 8,22 com 

um desvio padrão de 2,59, comparando aos sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 5,59 com um desvio padrão de 2,08. 

Na escala C5, os sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma média de 5,87 

com um desvio padrão de 2,83, comparando aos sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 5,05 com um desvio padrão de 2,01. 

No que diz respeito à escala C6, a média dos sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 

9,87 com um desvio padrão de 3,58, comparando à média dos sujeitos com escolaridade dos 13 aos 

18 anos que apresentam uma média de 8,57 com um desvio padrão de 2,90. 

Na escala C7, os sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma média de 3,35 

com um desvio padrão de 2,44, comparando aos sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 3,27 com um desvio padrão de 1,53. 

Na escala C8, a média dos sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos é de 1,35 com 

um desvio padrão de 1,11, comparando aos sujeitos com escolaridade entre os 13 e os 18 anos que 

apresentam uma média de 0,78 com um desvio padrão de 1,08. 

Na escala C9, os sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma média de 4,83 

com um desvio padrão de 4,84, comparando aos sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 2,97 com um desvio padrão de 2,72. 

Na escala C10, a média dos sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 8,96 com um 

desvio padrão de 3,73, comparando aos sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 7,84 com um desvio padrão de 3,27. 

Por fim, na escala C11, a média dos sujeitos com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 18,52 

com um desvio padrão de 6,87, comparando aos sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 17,95 com um desvio padrão de 4,67. 

Como é possível verificar, há diferenças estatisticamente significativas entre os anos de 

escolaridade na escala clínica C1 (p = 0,00), na escala clínica C2 (p = 0,00), na escala clínica C4 (p = 

0,00) e na C8 (p = 0,03). 
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Tabela 45 – Diferença de médias de acordo com a Escolaridade nas escalas 

clínicas da LNNB 

 Anos de 
Escolaridade 

N Média Desvio Padrão p 

C1 Dos 8 aos 12 23 9,39 3,46  
Dos 13 aos 18 37 6,43 2,86  
Total 
 

60 
  

0,00 

C2 Dos 8 aos 12 23 6,00 2,33 

0,00 
Dos 13 aos 18 37 3,95 1,88 
Total 
 

60 
  

C3 Dos 8 aos 12 23 4,74 2,56  
Dos 13 aos 18 37 4,89 2,35 

0,75 Total 
 

60 
  

C4 Dos 8 aos 12 23 8,22 2,59  
Dos 13 aos 18 37 5,59 2,08 

0,00 Total 
 

60 
  

C5 Dos 8 aos 12 23 5,87 2,83  
Dos 13 aos 18 37 5,05 2,01 

0,29 Total 
 

60 
  

C6 Dos 8 aos 12 23 9,87 3,58  
Dos 13 aos 18 37 8,57 2,90 

0,18 Total 
 

60 
  

C7 Dos 8 aos 12 23 3,35 2,44  
Dos 13 aos 18 37 3,27 1,53 

0,78 Total 
 

60 
  

C8 Dos 8 aos 12 23 1,35 1,11  
Dos 13 aos 18 37 0,78 1,08 

0,03 Total 
 

60 
  

C9 Dos 8 aos 12 23 4,83 4,84  
Dos 13 aos 18 37 2,97 2,72 

0,29 Total 
 

60 
  

C10 Dos 8 aos 12 23 8,96 3,73  
Dos 13 aos 18 37 7,84 3,27 

0,25 Total 
 

60 
  

C11 Dos 8 aos 12 23 18,52 6,87  
Dos 13 aos 18 37 17,95 4,67  
Total 
 

60   0,86 

 
5.1) Desempenho neuropsicológico e Escolaridade na amostra Heterossexual 

 

Por terem sido encontrados resultados estatisticamente significativos nas escalas C1, C2, C4 e 

C8 da LNNB entre os anos de escolaridade, procedeu-se à realização do teste de diferenças de 

médias entre a escolaridade em função da orientação sexual. 

Como indica a Tabela 46, no que diz respeito aos anos de escolaridade avaliados pela LNNB 

verifica-se que:  

Na escala C1, os sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos obtiveram uma 

média de 8,45 com um desvio padrão de 4,48, comparando os sujeitos heterossexuais com 
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escolaridade dos 13 aos 18 anos, que apresentam uma média de 6,00 com um desvio padrão de 

2,49. Na escala C2 a média para os sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 

6,09 com um desvio padrão de 2,16, comparando com os sujeitos heterossexuais com escolaridade 

dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 4,11 com um desvio padrão de 1,96.  

Na escala C3, os sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma 

média de 4,55 com um desvio padrão de 2,20, comparando com os sujeitos heterossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 5,21 com um desvio padrão de 2,55. 

Quanto à escala C4, a média dos sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 

8,00 com um desvio padrão de 3,31, comparando aos sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 

13 aos 18 anos que apresentam uma média de 5,16 com um desvio padrão de 1,92.  

Na escala C5, os sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma 

média de 5,73 com um desvio padrão de 3,34, comparando aos sujeitos heterossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 5,11 com um desvio padrão de 2,10. 

No que diz respeito à escala C6, a média dos sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 

anos é de 9,36 com um desvio padrão de 4,36, comparando à média dos sujeitos heterossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 8,37 com um desvio padrão de 2,96.  

Na escala C7, os sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma 

média de 4,00 com um desvio padrão de 2,86, comparando aos sujeitos heterossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 3,26 com um desvio padrão de 1,72. 

Na escala C8, a média dos sujeitos heterossexuais com escolaridade entre os 8 e os 12 anos é de 

1,27 com um desvio padrão de 1,34, comparando aos sujeitos heterossexuais com escolaridade 

entre os 13 e os 18 anos que apresentam uma média de 0,79 com um desvio padrão de 1,18.  

Na escala C9, os sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma 

média de 3,82 com um desvio padrão de 4,26, comparando aos sujeitos heterossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 2,53 com um desvio padrão de 2,97. 

Na escala C10, a média dos sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 8,45 

com um desvio padrão de 3,64, comparando aos sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 13 aos 

18 anos que apresentam uma média de 8,16 com um desvio padrão de 3,65. Por fim, na escala C11, 

a média dos sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 18,36 com um desvio 

padrão de 8,14, comparando aos sujeitos heterossexuais com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 17,89 com um desvio padrão de 5,51. 

Como é possível verificar, há diferenças estatisticamente significativas na amostra 

Heterossexual entre os anos de escolaridade na escala clínica C2 (p = 0,02) e na escala clínica C4 (p 

= 0,02). 
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Tabela 46 – Diferença de médias de acordo com a Escolaridade na amostra 

Heterossexual nas escalas clínicas da LNNB 

 Anos de 
Escolaridade 

N Média Desvio Padrão p 

C1 Dos 8 aos 12 11 8,45 4,48  
Dos 13 aos 18 19 6,00 2,49  
Total 
 

30 
  

0,11 

C2 Dos 8 aos 12 11 6,09 2,16 

0,02 
Dos 13 aos 18 19 4,11 1,96 
Total 
 

30 
  

C3 Dos 8 aos 12 11 4,55 2,20  
Dos 13 aos 18 19 5,21 2,55 

0,47 Total 
 

30 
  

C4 Dos 8 aos 12 11 8,00 3,31  
Dos 13 aos 18 19 5,16 1,92 

0,02 Total 
 

30 
  

C5 Dos 8 aos 12 11 5,73 3,34  
Dos 13 aos 18 19 5,11 2,10 

0,68 Total 
 

30 
  

C6 Dos 8 aos 12 11 9,36 4,36  
Dos 13 aos 18 19 8,37 2,96 

0,65 Total 
 

30 
  

C7 Dos 8 aos 12 11 4,00 2,86  
Dos 13 aos 18 19 3,26 1,72 

0,52 Total 
 

30 
  

C8 Dos 8 aos 12 11 1,27 1,34  
Dos 13 aos 18 19 0,79 1,18 

0,25 Total 
 

30 
  

C9 Dos 8 aos 12 11 3,82 4,26  
Dos 13 aos 18 19 2,53 2,97 

0,77 Total 
 

30 
  

C10 Dos 8 aos 12 11 8,45 3,64  
Dos 13 aos 18 19 8,16 3,65 

0,89 Total 
 

30 
  

C11 Dos 8 aos 12 11 18,36 8,14  
Dos 13 aos 18 19 17,89 5,51  
Total 
 

30   0,73 

 

 

 

5.2) Desempenho neuropsicológico e Escolaridade na amostra Homossexual 

 

Como indica a Tabela 47, no que diz respeito aos anos de escolaridade avaliados pela LNNB 

verifica-se que:  

Na escala C1, os sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos obtiveram uma 

média de 10,25 com um desvio padrão de 2,00, comparando os sujeitos homossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos, que apresentam uma média de 6,89 com um desvio padrão de 

3,21. Na escala C2 a média para os sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 
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5,92 com um desvio padrão de 2,57, comparando com os sujeitos homossexuais com escolaridade 

dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 3,78 com um desvio padrão de 1,83.  

Na escala C3, os sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma 

média de 4,92 com um desvio padrão de 2,93, comparando com os sujeitos homossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 4,56 com um desvio padrão de 2,14. 

Quanto à escala C4, a média dos sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 

8,42 com um desvio padrão de 1,83, comparando aos sujeitos homossexuais com escolaridade dos 13 

aos 18 anos que apresentam uma média de 6,06 com um desvio padrão de 2,20.  

Na escala C5, os sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma 

média de 6,00 com um desvio padrão de 2,41, comparando aos sujeitos homossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 5,00 com um desvio padrão de 1,97. 

No que diz respeito à escala C6, a média dos sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 

anos é de 10,33 com um desvio padrão de 2,80, comparando à média dos sujeitos homossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 8,78 com um desvio padrão de 2,90.  

Na escala C7, os sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma 

média de 2,75 com um desvio padrão de 1,91, comparando aos sujeitos homossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 3,28 com um desvio padrão de 1,36. 

Na escala C8, a média dos sujeitos homossexuais com escolaridade entre os 8 e os 12 anos é de 1,42 

com um desvio padrão de 0,90, comparando aos sujeitos homossexuais com escolaridade entre os 13 

e os 18 anos que apresentam uma média de 0,78 com um desvio padrão de 1,00.  

Na escala C9, os sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos apresentam uma 

média de 5,75 com um desvio padrão de 5,32, comparando aos sujeitos homossexuais com 

escolaridade dos 13 aos 18 anos que apresentam uma média de 3,44 com um desvio padrão de 2,43. 

Na escala C10, a média dos sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 9,42 

com um desvio padrão de 3,91, comparando aos sujeitos homossexuais com escolaridade dos 13 aos 

18 anos que apresentam uma média de 7,50 com um desvio padrão de 2,87. Por fim, na escala C11, 

a média dos sujeitos homossexuais com escolaridade dos 8 aos 12 anos é de 18,67 com um desvio 

padrão de 5,85, comparando aos sujeitos homossexuais com escolaridade dos 13 aos 18 anos que 

apresentam uma média de 18,00 com um desvio padrão de 3,75. 

Como é possível verificar, há diferenças estatisticamente significativas na amostra 

Heterossexual entre os anos de escolaridade na escala clínica C1 (p = 0,00), C2 (p = 0,02) e na 

escala clínica C4 (p = 0,00). 
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Tabela 47 – Diferença de médias de acordo com a Escolaridade na amostra 

Homossexual nas escalas clínicas da LNNB 

 Anos de 
Escolaridade 

N Média Desvio Padrão p 

C1 Dos 8 aos 12 12 10,25 2,00  
Dos 13 aos 18 18 6,89 3,21  
Total 
 

30 
  

0,00 

C2 Dos 8 aos 12 12 5,92 2,57 

0,02 
Dos 13 aos 18 18 3,78 1,83 
Total 
 

30 
  

C3 Dos 8 aos 12 12 4,92 2,93  
Dos 13 aos 18 18 4,56 2,14 

0,73 Total 
 

30 
  

C4 Dos 8 aos 12 12 8,42 1,83  
Dos 13 aos 18 18 6,06 2,20 

0,00 Total 
 

30 
  

C5 Dos 8 aos 12 12 6,00 2,41  
Dos 13 aos 18 18 5,00 1,97 

0.31 Total 
 

30 
  

C6 Dos 8 aos 12 12 10,33 2,80  
Dos 13 aos 18 18 8,78 2,90 

0,07 Total 
 

30 
  

C7 Dos 8 aos 12 12 2,75 1,91  
Dos 13 aos 18 18 3,28 1,36 

0,24 Total 
 

30 
  

C8 Dos 8 aos 12 12 1,42 0,90  
Dos 13 aos 18 18 0,78 1,00 

0,07 Total 
 

30 
  

C9 Dos 8 aos 12 12 5,75 5,32  
Dos 13 aos 18 18 3,44 2,43 

0,38 Total 
 

30 
  

C10 Dos 8 aos 12 12 9,42 3,91  
Dos 13 aos 18 18 7,50 2,87 

0,15 Total 
 

30 
  

C11 Dos 8 aos 12 12 18,67 5,85  
Dos 13 aos 18 18 18,00 3,75  
Total 
 

30   0,91 

 

 

6) Domínio psicopatológico e Escolaridade 

 

Como indica a Tabela 48, no que diz respeito aos aspetos psicopatológicos avaliados pelo 

SCL-90 verifica-se que: 

No domínio Global a média para os sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos é de 

0,49 com um desvio padrão de 0,47, comparando aos sujeitos com escolaridade entre os 13 e os 18 

anos que apresentam uma média de 0,54 com um desvio padrão de 0,45. 
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No domínio Somatização a média para os sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos é 

de 0,55 com um desvio padrão de 0,55, comparando aos sujeitos com escolaridade entre os 13 e os 

18 anos que apresentam uma média de 0,58 com um desvio padrão de 0,48. 

No domínio Obsessão-Compulsão, os sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos 

apresentam uma média de 0,46 com um desvio padrão de 0,60, comparando aos sujeitos com 

escolaridade entre os 13 e os 18 anos que apresentam uma média de 0,54 com um desvio padrão de 

0,56. 

Quanto ao domínio Relações Interpessoais, a média dos sujeitos com escolaridade entre os 8 

e os 12 anos é de 0,61 com um desvio padrão de 0,55, comparando aos sujeitos com escolaridade 

entre os 13 e os 18 anos que apresentam uma média de 0,56 com um desvio padrão de 0,49. 

No domínio Depressão, os sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos apresentam uma 

média de 0,53 com um desvio padrão de 0,58, comparando aos sujeitos com escolaridade entre os 

13 e os 18 anos que apresentam uma média de 0,66 com um desvio padrão de 0,58. 

No que diz respeito ao domínio Ansiedade, a média dos sujeitos com escolaridade entre os 8 

e os 12 anos é de 0,44 com um desvio padrão de 0,51, comparando à média dos sujeitos com 

escolaridade entre os 13 e os 18 anos que apresentam uma média de 0,45 com um desvio padrão de 

0,45. 

No domínio Hostilidade, os sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos apresentam 

uma média de 0,39 com um desvio padrão de 0,50, comparando aos sujeitos com escolaridade entre 

os 13 e os 18 anos que apresentam uma média de 0,41 com um desvio padrão de 0,57. 

No domínio Ansiedade Fóbica, a média dos sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos 

é de 0,38 com um desvio padrão de 0,41, comparando aos sujeitos com escolaridade dos 13 aos 18 

anos que apresentam uma média de 0,52 com um desvio padrão de 0,59. 

No domínio Ideação Paranoide, os sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos 

apresentam uma média de 0,50 com um desvio padrão de 0,58, comparando aos sujeitos com 

escolaridade entre os 13 e os 18 anos que apresentam uma média de 0,60 com um desvio padrão de 

0,54. 

No domínio Psicoticismo, a média dos sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 anos é de 

0,36 com um desvio padrão de 0,43, comparando aos sujeitos com escolaridade entre os 13 e os 18 

anos que apresentam uma média de 0,48 com um desvio padrão de 0,49. 

Por fim, nas Escalas Adicionais, a média dos sujeitos com escolaridade entre os 8 e os 12 

anos é de 4,13 com um desvio padrão de 4,50, comparando aos sujeitos com escolaridade entre os 

13 e os 18 anos que apresentam uma média de 3,45 com um desvio padrão de 3,40. 

Como é possível verificar, nenhuma das diferenças verificadas são estatisticamente 

significativas. 
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Tabela 48 – Diferença de médias entre os Anos de Escolaridade nas escalas 

clínicas do SCL-90 

 Anos de 
Escolaridade 

N Média Desvio Padrão p 

SCL-90 Global Dos 8 aos 12  23 0.49 0.47  
Dos 13 aos 18  37 0.54 0.45  
Total 
 

60 
  

0,42 

Somatização Dos 8 aos 12  23 0.55 0.55 

0,69 
Dos 13 aos 18  37 0.58 0.48 
Total 
 

60 
  

Obsessão-
Compulsão 

Dos 8 aos 12  23 0.46 0.60  
Dos 13 aos 18  37 0.54 0.56 

0,26 Total 
 

60 
  

Relações 
Interpessoais 

Dos 8 aos 12  23 0.61 0.55  
Dos 13 aos 18  37 0.56 0.49 

0,92 Total 
 

60 
  

Depressão Dos 8 aos 12  23 0.53 0.58  
Dos 13 aos 18  37 0.66 0.58 

0,27 Total 
 

60 
  

Ansiedade Dos 8 aos 12  23 0.44 0.51  
Dos 13 aos 18  37 0.45 0.45 

0,55 Total 
 

60 
  

Hostilidade Dos 8 aos 12  23 0.39 0.50  
Dos 13 aos 18  37 0.41 0.57 

0,78 Total 
 

60 
  

Ansiedade 
Fóbica 

Dos 8 aos 12  23 0.38 0.41  
Dos 13 aos 18  37 0.52 0.59 

0,47 Total 
 

60 
  

Ideação 
Paranoide 

Dos 8 aos 12  23 0.50 0.58  
Dos 13 aos 18  37 0.60 0.54 

0,35 Total 
 

60 
  

Psicoticismo Dos 8 aos 12  23 0.36 0.43  
Dos 13 aos 18  37 0.48 0.49 

0,33 Total 
 

60 
  

Escalas 
Adicionais 

Dos 8 aos 12  23 4.13 4.50  
Dos 13 aos 18  37 3.45 3.40  
Total 
 

60   0,92 
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4. Discussão dos resultados 

 
Após apresentada a revisão bibliográfica, onde se tentaram abordar os modelos teóricos, 

estudos já realizados a respeito desta temática em concreto e as principais conclusões a que os 

mesmos chegaram, foram apresentados os resultados obtidos nesta investigação. Neste capítulo, 

pretende-se uma integração das duas partes anteriormente expostas, ou seja, discutir os resultados 

obtidos através desta investigação tendo por base estudos já efetuados, com maior relevância nesta 

área a nível nacional e internacional. 

 

 

1) Desempenho neuropsicológico e Orientação Sexual 
 

Foi possível observar-se que, quando comparados com o grupo Homossexual, os sujeitos 

Heterossexuais apresentam um desempenho neuropsicológico superior na maioria das escalas da 

LNNB, nomeadamente nas escalas: C1 (Motora), C4 (Processos Visuais), C5 (Linguagem Recetiva), C6 

(Linguagem Expressiva), C8 (Leitura), C9 (Aritmética) e C11 (Processos Intelectuais). Por sua vez, os 

sujeitos Homossexuais obtiveram um desempenho superior nas escalas: C2 (Ritmo), C3 (Funções 

Táteis) e C7 (Escrita). Na escala C10 (Memória) não se verificaram diferenças entre os dois grupos. 

Contudo, estas diferenças não se verificaram estatisticamente significativas para nenhuma escala 

clínica da LNNB. 

Como referido anteriormente, são escassos os estudos relativamente a esta temática. Os 

trabalhos existentes focam-se primordialmente nas diferenças do cruzamento da orientação sexual 

com o género. No entanto, foram encontrados alguns estudos que fazem alusão às diferenças 

cognitivas entre os dois grandes grupos, heterossexuais e homossexuais, sem especificar quanto ao 

género. 

No que diz respeito à escala de linguagem recetiva, os resultados obtidos neste estudo não se 

encontram em consonância com a literatura visto que no estudo de Wegesin (1998, citado por Cunha 

et al., p. 211), envolvendo tarefas de decisão lexical, o desempenho de homossexuais (tanto os 

homens quanto as mulheres) foi superior ao de heterossexuais (tanto os homens como as mulheres), 

enquanto neste estudo os Heterossexuais pontuaram melhor que os Homossexuais. 

Quanto às funções visuais, tal como no nosso estudo, não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os sujeitos homossexuais e heterossexuais em duas tarefas de 

orientação espacial da investigação de Gladue e Bailey (1995, citado por Kimura, p. 261). 

Não se verificaram diferenças de médias entre Heterossexuais e Homossexuais na escala de 

memória. Contudo, no estudo de Cánovas e Cimadevilla (2011) os participantes homossexuais 

cometeram mais erros do que os heterossexuais nas tarefas de memória. 

À exceção das escalas de Ritmo, Aritmética, Memória e Processos intelectuais, onde se 

verificaram índices de patologia ao nível neuropsicológico em ambos os grupos, o desempenho dos 

Heterossexuais e dos Homossexuais foi na sua grande maioria, normal, ou seja, localizava-se dentro 

dos parâmetros da normalidade da LNNB tendo em conta o valor da nota T. É importante referir que 
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as diferenças de percentagens foram consideravelmente elevadas para a normalidade em todas as 

escalas clínicas. 

No nosso estudo verificaram-se défices na escala de Aritmética em ambos os grupos, o que 

poderá ser explicado pelo facto de em Portugal, em todos os graus de ensino, do 1º ciclo ao 

superior, o insucesso na disciplina de Matemática atingir índices preocupantes (Oliveira, 2010). Na 

maior parte das disciplinas - sobretudo em Matemática - há, por parte dos alunos, um sentimento 

mais ou menos generalizado de desinteresse, de desmotivação. A matemática é uma disciplina em 

que são notórios os momentos de dificuldade, obstáculos e erro. Também a revisão de pesquisas, 

efetuada por Bzuneck (2001, citado por Costa, 2005), mostra que o desempenho escolar em 

Matemática sofre influência de variáveis cognitivas e motivacionais. Segundo Gonçalez (2001, citado 

por Costa, 2005), as pesquisas apontam a existência de uma possível correlação entre confiança em 

aprender Matemática e o desempenho nesta disciplina.  

A escala de Processos Intelectuais também revelou défices em ambos os grupos. Estes 

resultados podem ser justificados com um estudo realizado por Tavares (1998) com alunos recém-

chegados ao ensino superior, em que se verificaram défices nas resoluções de problemas. Associadas 

às dificuldades de interpretação, os alunos criaram restrições que não estavam presentes nos 

enunciados e esqueceram frequentemente dados e condições importantes para conseguir chegar a 

uma solução adequada. Estas dificuldades poderão contribuir para a explicação dos maus resultados 

obtidos nesta escala no que se refere à resolução de problemas. 

No âmbito da escala de Ritmo, foram observados igualmente baixos desempenhos entre 

Heterossexuais e os Homossexuais. Estudos têm demonstrado que podem existir interferências da 

experiência linguística na capacidade de perceção das características temporais do som. Mesmo em 

testes que envolvem estímulos não-verbais, a forma como estes são processados pelo indivíduo pode 

variar de acordo com diferentes línguas. Cada uma apresenta características fonéticas específicas 

que requerem uma perceção auditiva particular (Murphy & Schochat, 2007, citado por Nazaré, 2009, 

p. 37). Noutro estudo, Frota e Pereira (2004) verificaram na sua investigação que ocorrem 

alterações da ordenação temporal de sons de diferentes frequências (alta/baixa) e duração 

(longo/curto) em crianças com défice de consciência fonológica. 

Das 11 escalas clínicas da LNNB, onde se verificou maior percentagem de patologia em ambos 

os grupos foi na escala de Memória. Contudo, as diferenças de percentagens entre o normal e 

patológico foram elevadas em ambos os grupos (90% normal / 10% patológico, para os 

Heterossexuais; 80% normal / 20% patológico, para os Homossexuais). Os resultados da investigação 

de Cánovas e Cimadevilla (2011) vão de encontro aos resultados obtidos nesta escala, em que os 

participantes homossexuais cometeram mais erros do que os heterossexuais. 

Apesar de terem sido observadas algumas diferenças, os resultados da avaliação estatística do 

índice de patologia das escalas clínicas da LNNB segundo a orientação sexual não se revelaram 

estatisticamente significativos. 
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2) Domínio psicopatológico e Orientação Sexual 

 

Pode-se constatar que em todas as escalas do SCL-90, exceto na escala Hostilidade em que os 

dois grupos pontuaram da mesma forma, os Homossexuais obtiveram melhor desempenho 

comparados aos Heterossexuais. Porém, os resultados não se revelaram estatisticamente 

significativos para nenhuma escala clínica. 

Ao avaliar o índice de patologia no domínio psicopatológico, apurou-se um desempenho 

normal para ambos os grupos na escala global. Na escala de Somatização, de Hostilidade e de 

Ansiedade Fóbica, os Heterossexuais obtiveram as mesmas percentagens nos índices de patologia e 

normalidade que os Homossexuais. Nas restantes escalas clínicas, os Heterossexuais obtiveram um 

desempenho inferior aos Homossexuais, com maior percentagem no índice patológico. Estes 

resultados não foram estatisticamente significativos. Entre o grupo dos Heterossexuais, a escala 

Psicoticismo foi a que se revelou com maior percentagem de patologia. Num estudo efetuado por 

Reid, Carpenter e Lloyd (2009), onde foi administrada o SCL-90 a um grupo de estudantes 

universitários que procuraram ajuda para a compulsividade sexual, verificou-se que estes 

apresentaram mais psicoticismo do que a amostra de controlo. Também num estudo realizado por 

Pinto (2011) com 150 heterossexuais se observaram níveis elevados no psicoticismo com o Breve 

Inventário de Sintomas (BSI). 

Por sua vez, o grupo dos homossexuais, das 11 escalas clínicas do SCL-90, obteve maior 

percentagem de patologia na escala de Ansiedade Fóbica. Pedrosa (2004) refere que no caso da 

pessoa homossexual, a reprovação sociofamiliar por ser homossexual é uma fonte de stress. Ainda 

segundo este autor, instala-se um grande conflito no sujeito, entre a sua orientação sexual e a 

pressão sociofamiliar. Contrariamente, num estudo realizado com jovens espanhóis heterossexuais e 

homossexuais observaram-se sintomas depressivos nos homossexuais mas não foram observadas 

diferenças na ansiedade social em ambos os grupos (Espada, Morales, Orgilés & Ballester, 2012). 

Boehmer, Glickman e Winter (2012) relataram que a orientação sexual está associada com 

ansiedade e depressão através de interações com fatores demográficos e clínicos. 

 

 

3) Desempenho neuropsicológico e Género 

 

Na apresentação dos resultados podemos verificar que, para a grande maioria das escalas 

clínicas, não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, exceto nas 

escalas de Aritmética e Processos Intelectuais. Apenas nas escalas Funções Táteis e Linguagem 

Recetiva as mulheres conseguiram melhor desempenho em relação aos homens. Alguns destes 

resultados vão de encontro a certos estudos sobre o funcionamento cognitivo em função do género. 

Na escala Motora, os homens pontuaram melhor que as mulheres. Barreiros e Neto (2005) 

referem que os homens têm um desempenho motor superior relativamente às mulheres e 

normalmente esta assimetria torna-se mais evidente depois da 2ª infância e durante a adolescência. 

Porém, Kimura (1993, citado por Cardoso, 2008, p. 77), ao realizar tarefas motoras mais específicas 
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com ambos os sexos, constatou que as mulheres diferem dos homens por estas apresentarem maior 

precisão nas tarefas que requerem coordenação motora fina. Para Cunha et al. (2011), uma 

influência ambiental nos resultados de tarefas motoras não pode ser descartada. Por exemplo, se os 

homens jogam dardos melhor do que as mulheres, esta prática pode contribuir, ou mesmo explicar, 

a sua habilidade superior. Contudo, uma maior taxa de participação no jogo de dardos poderia ser o 

resultado, em vez da razão da sua maior habilidade (Cunha et al., 2011). 

Na escala tátil, as mulheres obtiveram melhor desempenho que os homens, o que vai ao 

encontro do estudo de Peters, Hackeman & Goldreich (2009), que explicam estes resultados com o 

tamanho das mãos. Segundo estes autores as mãos femininas ao serem menores têm os recetores 

sensoriais mais concentrados e poderosos, levando a que as mulheres tenham maior rapidez e 

precisão na deteção dos objetos. Já Tiffany Field, do Instituto de Investigação do Tato da Escola de 

Medicina da Universidade de Miami, acredita que a pele das mulheres é mais suave que a dos 

homens e um pouco diferente a nível celular, fazendo assim com que as mulheres tenham maior 

sensibilidade tátil. 

Quanto à escala visual, os resultados são corroborados pela literatura (West, Munoz, Rubin, 

Schein, Bandeen-Roche et al.,1997; Halpern, 2000, citado por Collaer, Reimers & Manning, 2007, p. 

177) visto que as mulheres tiveram um desempenho pior que os homens nas tarefas visuais e os 

resultados também não se revelaram estatisticamente significativos. 

Alguns estudos (Cunha, Castro & Alvarenga, 2011; Voyer et al, 1995; Herlitz et al., 1997; 

Astur et al., 1998; Kimura, 1999; Acevedo et al., 2000; Collaer & Nelson, 2002, citados por Rahman, 

Wilson & Abrahams, 2004, p. 867) reportam que as mulheres têm um desempenho 

consideravelmente superior em tarefas verbais quando comparadas com os homens, o que vai de 

encontro aos nossos resultados na escala de Linguagem Recetiva, no entanto são contrários aos 

resultados obtidos nas escalas de Linguagem Expressiva e de Leitura. 

Estudos como o de Halpern (2004, citado por Noronha, Barros & Nunes, 2009, p. 116) 

verificaram que as mulheres tendem a apresentar melhor desempenho em tarefas de escrita, ao 

contrário do observado no nosso estudo, em que os homens superaram as mulheres na escala de 

Escrita. Estes dados podem estar relacionados com os hábitos de escrita que os sujeitos da nossa 

amostra cultivam por interesses pessoais, por estilo de vida ou por necessidades 

académicas/profissionais. 

Contudo foi possível corroborar os nossos resultados obtidos na escala de Aritmética e escala 

de Processos Intelectuais com estudos sobre a mesma temática (Voyer et al, 1995; Herlitz et al., 

1997; Astur et al., 1998; Kimura, 1999; Acevedo et al., 2000; Collaer & Nelson, 2002, citados por 

Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, p. 867), em que os homens tendem a exibir melhores resultados 

em tarefas de matemática e de resolução de problemas do que as mulheres. 

Por fim, na escala de memória, os homens também superaram as mulheres, ao contrário de 

estudos como o de Halpern (2000, citado por Maylor et al., 2007, p. 236) e de Halpern e LaMay 

(2000, citado por Maylor et al., 2007, p. 236) em que as mulheres obtiveram melhor desempenho do 

que os homens em tarefas de memória. No entanto, há estudos que especificam as tarefas de 

memória, em que os homens têm um desempenho superior do que as mulheres na memória para 
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localização espacial e as mulheres obtiveram um desempenho superior na memória para localização 

de objetos (Voyer et al, 1995; Herlitz et al., 1997; Astur et al., 1998; Kimura, 1999; Acevedo et al., 

2000; Collaer & Nelson, 2002, citados por Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, p. 867). 

 

 

3.1) Desempenho neuropsicológico, Género e Orientação Sexual 

 

Os sujeitos foram divididos em dois grupos, “Heterossexuais” e “Homossexuais”, com o intuito 

de se perceber se a orientação sexual influenciava de alguma forma o desempenho neuropsicológico 

entre homens e mulheres. 

Verificou-se que no grupo dos Heterossexuais, apenas para a escala de Aritmética os 

resultados se revelaram estatisticamente significativos. No que concerne à escala de Ritmo, escala 

Tátil, escala de Linguagem Recetiva e escala de Linguagem Expressiva, as mulheres obtiveram um 

desempenho superior comparativamente aos homens. Apenas na escala de Memória se verificou o 

mesmo resultado em ambos os sexos. 

No grupo dos Homossexuais, apesar de nenhum resultado ter sido estatisticamente 

significativo, as mulheres tiveram melhor desempenho apenas nas escalas Tátil, Linguagem Recetiva 

e na escala Escrita. 

Perante estes dados, é possível verificar que para a escala Motora não se verificaram 

diferenças ao nível da orientação sexual mas sim ao nível do género, visto que os homens tiveram 

um melhor desempenho em ambos os grupos. Salvador, Cyrino, Gurjão, Dias, Nakamura & Oliveira 

(2005) também constataram o mesmo no seu estudo, o que, segundo os mesmos, pode ser 

explicado, pelo menos em parte, por inúmeros fatores, tais como: tipo de exercício executado, 

segmento corporal avaliado, níveis de aptidão física dos sujeitos investigados, equipamentos 

utilizados (pesos livres ou máquinas), tipo de contração voluntária máxima empregada (concêntrica 

e/ou excêntrica). 

No que concerne à escala de Ritmo, as mulheres Heterossexuais pontuaram melhor que os 

homens Heterossexuais, ao passo que os homens Homossexuais pontuaram melhor que as mulheres 

Homossexuais. Estes dados poderiam ser compreendidos com um estudo realizado por Tremere, 

Jeong e Pinaud (2009) uma vez que descobriram que os homens ouvem menos porque o seu nível de 

estradiol é mais baixo. Através desta teoria hormonal podemos inferir que o facto de os homens 

Homossexuais terem obtido um resultado semelhante às mulheres Heterossexuais (melhor 

desempenho) pode estar ligado com um aumento do estradiol nos homens Homossexuais, fazendo 

com que tenham uma audição mais apurada como as mulheres. 

Quanto à escala Tátil, em ambos os grupos, as mulheres obtiveram melhor desempenho 

comparativamente aos homens. Tal parece dever-se a fatores biológicos, como explicam Peters, 

Hackeman & Goldreich (2009). Segundo estes autores as mãos femininas ao serem menores têm os 

recetores sensoriais mais concentrados e poderosos o que leva a uma maior rapidez na perceção 

tátil. Já Tiffany Field, do Instituto de Investigação do Tato da Escola de Medicina da Universidade 
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de Miami, acredita que a pele das mulheres é mais suave que a dos homens e um pouco diferente a 

nível celular, fazendo assim com que as mulheres tenham maior sensibilidade tátil. 

Da mesma forma, parece não haver relação com a orientação sexual no que toca ao Processos 

Visuais, mas sim de género visto que os homens de ambos os grupos tiveram melhor desempenho 

comparados às mulheres, indo de encontro à literatura (Halpern, 2000, citado por Collaer, Reimers 

& Manning, 2007, p. 177; West, Munoz, Rubin, Schein, Bandeen-Roche et al., 1997), o que parece 

ser explicado pela interação dos fatores biológicos (genética, hormonas) com os ambientais 

(atividades diferenciadas) dado que as experiências de vida alteram o biológico (por exemplo, o 

desenvolvimento do cérebro) e porque a biologia (por exemplo, a genética ou a exposição de 

esteroides sexuais) pode alterar os processos que moldam o ambiente resultante (Halpern, 2000, 

citado por Collaer, Reimers & Manning, 2007, p. 178; West, Munoz, Rubin, Schein, Bandeen-Roche 

et al., 1997). 

Na escala de Linguagem Recetiva as mulheres obtiveram um melhor desempenho comparados 

aos homens em ambos os grupos, o que significa que também nesta escala não se verificaram 

diferenças associadas à orientação sexual. A literatura refere que as mulheres têm um desempenho 

consideravelmente superior em tarefas verbais (Cunha, Castro & Alvarenga, 2011; Voyer et al, 1995; 

Herlitz et al., 1997; Astur et al., 1998; Kimura, 1999; Acevedo et al., 2000; Collaer & Nelson, 2002, 

citados por Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, p. 867). 

No que concerne à escala de Linguagem Expressiva, as mulheres Heterossexuais pontuaram 

melhor que os homens Heterossexuais, ao passo que os homens Homossexuais pontuaram melhor 

que as mulheres Homossexuais. Alguns estudos (Gladue, Beatty, Larson, & Staton, 1990; McCormick 

& Witelson, 1991; Rahman, Abrahams, & Wilson, 2003; Rahman & Wilson, 2003; Sanders & Ross-

Field, 1987; Wegesin, 1998) têm relatado um desempenho tipicamente feminino por homens 

homossexuais em alguns testes cognitivos, nomeadamente em medidas de fluência verbal e no 

léxico de tomada de decisão. 

Para a escala de Leitura verificou-se em ambos os grupos que os homens tiveram melhor 

desempenho quando comparados às mulheres, o que é contrariado pela literatura, visto que as 

mulheres frequentemente têm um desempenho superior aos homens nas tarefas verbais (Cunha, 

Castro & Alvarenga, 2011; Voyer et al, 1995; Herlitz et al., 1997; Astur et al., 1998; Kimura, 1999; 

Acevedo et al., 2000; Collaer & Nelson, 2002, citados por Rahman, Wilson & Abrahams, 2004, p. 

867). Estes dados podem estar relacionados com os hábitos de leitura que os sujeitos da nossa 

amostra cultivam por interesses pessoais, por estilo de vida ou por necessidades 

académicas/profissionais. 

Podemos constatar que na escala de Memória não se verificaram diferenças de género no 

grupo dos Heterossexuais, mas sim no grupo dos Homossexuais em que os Homens obtiveram melhor 

desempenho. Estudos como o de Halpern (2000, citado por Maylor et al., 2007, p. 236) e de Halpern 

e LaMay (2000, citado por Maylor et al., 2007, p. 236) referem que as mulheres têm um 

desempenho tipicamente superior aos homens em tarefas de memória, podendo haver relação com 

os resultados obtidos neste estudo com os homens homossexuais, justificado pela teoria hormonal, 

visto que Resnick, Berenbaum, Gottesman e Bouchard (1986, citado por Neave, Menaged & 
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Weightman, 1999, p. 246) verificaram na sua investigação que as raparigas adolescentes e as 

mulheres adultas com Hiperplasia Adrenal Congénita tiveram um desempenho significativamente 

superior do que o grupo de controlo sem esta anomalia genética em duas tarefas de memória 

espacial. O efeito oposto foi observado nos homens com deficiência de androgénios, que tiveram um 

desempenho significativamente pior nas tarefas de memória espacial do que os homens normais 

(e.g., Hier & Crowley, 1982, citado por Neave, Menaged & Weightman, 1999, p. 247). Embora estes 

estudos tenham sido realizados com uma específica tarefa de memória, fica clara a influência 

hormonal neste âmbito. 

Por fim, confirma-se para os Processos Intelectuais e Aritmética que o desempenho não se 

relaciona com a orientação sexual, mas sim com o género, visto que em ambos os grupos, os homens 

tiveram melhor desempenho que as mulheres, tal como observamos na literatura. O grau de 

existência e a origem de uma diferença de género em tarefas aritméticas são altamente debatidos. 

Explicações biológicas para a disparidade baseia-se em evidências de que os homens têm melhor 

desempenho em testes espaciais, enquanto as mulheres têm um melhor desempenho em testes 

verbais. No entanto, para Guiso, Monte, Sapienza e Zingales (2008) estas diferenças são pequenas. 

Por outro lado, consideram que o condicionamento social e os ambientes de preconceito de género 

podem ter efeitos muito grandes no desempenho dos testes, nomeadamente intelectuais. 

Em suma, estudos humanos (Berenbaum e Snyder, 1995; Helleday et al., 1994; Hier e 

Crowley, 1982; Hines, 1990; Hines e Green, 1991; Nass e Baker, 1991; Nyborg e Nielson, 1981; 

Reinisch e Sanders, 1992; Reinisch et al., 1991, citados por Wegesin, 1998, p. 92; Byne & Parsons, 

1993; Ellis & Ames, 1987; Meyer-Bahlburg, 1984, citados por Lippa, 2003, p. 179) sugerem que as 

hormonas sexuais pré-natais são importantes no desenvolvimento da orientação sexual, 

nomeadamente os androgénios gonadais, que parecem estar relacionados com as habilidades 

cognitivas dimórficas sexuais. 

 

 

4) Domínio psicopatológico e Género 

 

Também para este objetivo não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

entre géneros, sendo os valores similares, tanto para os homens como para as mulheres. 

Os homens obtiveram pior desempenho no que respeita ao domínio psicopatológico global, 

sendo corroborado por alguns estudos como o de Lima, Beria, Tomasi, Conceição e Mari (1996). 

Apenas nas escalas Obsessão-Compulsão, Hostilidade e Ansiedade Fóbica os homens apresentaram 

valores mais baixos. 

Os resultados deste estudo parecem também ir ao encontro da literatura no que se refere à 

subescala Obsessões-Compulsões, dado que no estudo de Soares, Moura, Carvalho e Baptista (2000), 

realizado com 40 sujeitos oncológicos, foram encontradas diferenças no domínio psicopatológico, no 

sentido de as mulheres apresentarem valores médios mais elevados nas subescalas Obsessões-

Compulsões comparativamente com os homens. O mesmo aconteceu no estudo de Soares (2007) 
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para esta subescala e, no que concerne ao índice global, as mulheres apresentaram valores médios 

superiores, ao contrário do observado neste estudo. 

Numa tentativa de compreender as diferenças no funcionamento mental comparativamente 

entre géneros, os estudos aludem a vários indicadores psicossociais, no sentido de comprovarem a 

ideia do género como uma construção psicossocial que influenciará inevitavelmente a expressão da 

saúde mental (Rabasquinho & Pereira, 2007). 

Alguns autores explicam as diferenças de género nas perturbações mentais, por 

características personalísticas como fatores predisponentes, entre elas a introversão e o 

neuroticismo na mulher, a impulsividade, desinibição e procura de sensações no homem (Cloninger 

et al., 1988; Sher, 1994; Zucker et al., 1995; Zuckerman, 1994, citado por Rabasquinho & Pereira, 

2007, p. 439). Em ambos os casos, os fatores subjacentes expressam-se em desordens distintas 

conforme o seu género. 

Porter (2000, citado por Rabasquinho & Pereira, 2007, p. 439) correlacionou o género com as 

estratégias de coping, tendo comprovado a existência de algumas diferenças na forma como os 

sujeitos enfrentavam os fatores stressantes, sendo que as mulheres procuravam mais suporte social 

e catarse, ao passo que os homens enfrentavam mais os problemas no sentido de os resolver. 

Contudo, no nosso estudo verificamos o oposto, podendo ser justificado pelo facto dos 

homens da nossa amostra terem piores estratégias de coping para lidar com as situações com que se 

deparam na vida, revelado nos piores resultados no domínio psicopatológico. 

Assim, Porter (2000, citado por Rabasquinho & Pereira, 2007, p. 439) sublinha que as 

diferenças podem ser previsíveis pela socialização, podendo ser mediadas mais por papéis de género 

estereotipados, do que por diferenças comportamentais perante os fatores stressantes apresentados 

pelos géneros. 

 

 

5) Desempenho neuropsicológico, Escolaridade e Orientação Sexual 

 

Atendendo à escolaridade, seria de se esperar que, os sujeitos que apresentassem mais anos 

de escolaridade tivessem melhor desempenho neuropsicológico, visto que a aquisição de 

conhecimentos cria novas conexões entre os neurónios (sinapses) e aumenta a reserva cognitiva 

(Katzman, 1993; Satz, 1993; Sé, 2008, citados por Martins, 2008, p. 3). 

Tal confirmou-se no nosso estudo. Para muitas escalas clínicas não se verificaram diferenças 

significativas, exceto na escala Motora, Tátil, Visual e de Leitura. 

Ao avaliar a escolaridade entre os Heterossexuais e Homossexuais para se perceber se as 

diferenças poderiam estar relacionadas com a orientação sexual, também se verificou, em ambos os 

grupos, que os sujeitos com mais escolaridade obtiveram melhor desempenho neuropsicológico. 

Em diversas investigações, nos principais dados com participantes saudáveis (Brucki et al., 

2003; Ostrosky-Solís et al., 1999; Petersson et al., 2000; Rosselli & Ardila, 2003, citados por 

Parente, Scherer, Zimmermann & Fonseca, 2009, p. 74) evidencia-se que quanto maior o número de 

anos estudados melhor tende a ser o desempenho em diferentes tarefas neuropsicológicas, com 
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mudanças cerebrais estruturais volumétricas e funcionais. A quantidade de anos de estudo vem 

sendo apontada como determinante no desempenho neuropsicológico em tarefas que avaliam as 

mais diversas funções, como a memória, a atenção, a linguagem e as funções executivas. Até 

mesmo em tarefas cognitivas não-verbais o impacto dos anos de escolaridade tem sido observado 

(Rosselli & Ardila, 2003, citado por Parente, Scherer, Zimmermann & Fonseca, 2009, p. 74). 

Não somente a alfabetização traz efeitos na cognição, mas também as diferenças dos grupos 

com muita escolaridade e grupos com baixa escolaridade são o resultado da continuidade da 

educação combinada com uma série de variáveis culturais e sociais (Ostrosky-Solís et al, 1999, 

Parente, Scherer, Zimmermann & Fonseca, 2009, p. 74). A escolaridade ultrapassa os limites de 

uma mera quantificação de anos de exposição à aprendizagem escolar formal. Mostra-se como uma 

variável multidimensional, que inclui fatores como os hábitos de leitura e escrita que o indivíduo 

cultiva por interesses pessoais, por estilo de vida ou por necessidades profissionais (Parente et al., 

2009). 

 

 

6) Domínio psicopatológico e Escolaridade 

 

Foi possível observar-se que em todas as escalas do SCL-90 os sujeitos com menos 

escolaridade obtiveram melhores resultados psicopatológicos em comparação aos sujeitos com mais 

escolaridade. Apenas na escala de Relações Interpessoais se verificou um melhor desempenho pelos 

sujeitos com mais escolaridade. Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas em 

nenhuma escala clínica. 

Os dados desta investigação são contrários à literatura, (Costa & Ludermir, 2005; Ludermir & 

Melo Filho, 2002; Maragno et al., 2006; WHO, 2000, citados por Almeida, 2010, p. 17; Lima Beria, 

Tomasi, Conceicao & Mari, 1996) onde se verifica uma relação entre baixa escolaridade e maior 

prevalência de transtornos psiquiátricos menores. 

Também no estudo de Faria, Facchini, Fassa e Tomasi (1999), em que foram analisadas as 

relações entre o trabalho e a saúde mental no contexto da agricultura familiar da região serrana do 

Brasil, se verificou que o aumento da escolaridade estava associado a menores prevalências de 

todos os indicadores de transtornos psiquiátricos menores. Ainda segundo os autores, a escolaridade 

instrumentaliza o trabalhador melhorando as suas hipóteses de êxito em dificuldades financeiras 

e/ou de produção. Desta forma, a elevação da autoconfiança e da capacidade profissional poderia 

ter, desta forma, relações diretas com a saúde mental. 

A relação de uma maior escolaridade com um melhor resultado na escala de Relações 

Interpessoais verificada neste estudo, pode dever-se ao facto de as instituições académicas, por 

serem um centro privilegiado de relações, originarem uma constante interação, nomeadamente, 

aluno-professor, entre colegas, etc. Não esquecendo a influência das características pessoais de 

cada pessoa na forma como nos relacionamos na vida, com o avançar dos anos de escolaridade, os 

sujeitos conhecem novos colegas, novos professores, o que proporciona uma vasta rede de relações 

interpessoais, partilha de conhecimentos, estabelecimento de amizades. 
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5. Conclusão 
 

As diferenças ao nível do desempenho neuropsicológico entre Heterossexuais e Homossexuais 

foram comprovadas pela pesquisa científica que se debruçou sobre esta temática nos últimos anos. 

Esta é também a conclusão mais relevante desta investigação: os sujeitos Heterossexuais 

apresentam melhor desempenho neuropsicológico na maioria das escalas clínicas da Bateria de 

Avaliação Neuropsicológica Luria-Nebraska quando comparados com os Homossexuais. 

Para além deste objetivo principal, a presente investigação visava também a obtenção de 

algumas correlações entre o desempenho neuropsicológico e: dados sociodemográficos como a 

idade, o género e a escolaridade; o domínio psicopatológico. Desta forma, em seguida serão 

apresentadas as principais conclusões obtidas através desta investigação. 

Como demonstrado pelos resultados anteriormente expostos, os Heterossexuais apresentaram 

melhor desempenho neuropsicológico na maioria das escalas da LNNB comparativamente aos 

Homossexuais, embora as diferenças não tenham sido estatisticamente significativas. Verificou-se 

maior percentagem de patologia em ambos os grupos na escala de Memória. Contudo, os resultados 

não se revelaram estatisticamente significativos. À semelhança do desempenho neuropsicológico, no 

domínio psicopatológico as diferenças entre orientações sexuais também não foram significativas. 

Os Homossexuais obtiveram melhores resultados no domínio psicopatológico comparados aos 

Heterossexuais, exceto na escala Hostilidade em que os dois grupos pontuaram da mesma forma. Ao 

avaliar o índice de patologia neste domínio, apurou-se um desempenho normal para ambos os 

grupos na escala global. 

Em relação à variável género, no que diz respeito ao desempenho neuropsicológico, apenas se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas nas escalas de Aritmética e Processos 

Intelectuais, em que os homens obtiveram melhor desempenho que as mulheres, indo ao encontro 

da literatura. Ao dividir a amostra em dois grupos segundo a orientação sexual, relativamente ao 

domínio neuropsicológico, verificou-se que no grupo dos Heterossexuais, apenas para a escala de 

Aritmética os resultados se revelaram estatisticamente significativos, em que os homens obtiveram 

melhor desempenho. No que concerne à escala de Ritmo, escala Tátil, escala de Linguagem 

Recetiva e Linguagem Expressiva, as mulheres obtiveram um desempenho superior 

comparativamente aos homens. No grupo dos Homossexuais, apesar de nenhum resultado ter sido 

estatisticamente significativo, as mulheres tiveram melhor desempenho apenas nas escalas Tátil, 

Linguagem Recetiva e na escala Escrita. 

Também não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre géneros no 

domínio psicopatológico, em que os homens obtiveram pior desempenho no que respeita ao domínio 

global, sendo corroborado por alguns estudos. 

Atendendo à escolaridade, seria de se esperar que, os sujeitos que apresentassem mais anos 

de escolaridade tivessem melhores resultados neuropsicológicos, visto que a aquisição de 

conhecimentos cria novas conexões entre os neurónios (sinapses) e aumenta a reserva cognitiva. Tal 

confirmou-se no nosso estudo. Para muitas escalas clínicas não se verificaram diferenças 

significativas, exceto na escala Motora, Tátil, Visual e de Leitura. 
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No que concerne ao domínio psicopatológico, a investigação sugere que os sujeitos com 

menos escolaridade obtiveram melhores resultados psicopatológicos em comparação aos sujeitos 

com mais escolaridade, sendo contrário aos estudos já realizados. 

A interpretação destes resultados deve ser entendida tendo em consideração algumas 

limitações e que podem também ser encaradas como sugestões para futuras pesquisas. 

A longa duração na aplicação da LNNB foi um fator que de certa forma dificultou a 

participação dos sujeitos. A justificativa prendia-se com a disponibilidade dos sujeitos para a 

realização de toda a prova. 

Outro facto que deve ser tido em consideração prende-se com o método de recolha da 

amostra que, tendo um cariz de conveniência, levou a uma maior seleção entre os sujeitos. 

Concomitantemente o fator de desejabilidade social poderá ter influenciado os resultados na prova 

psicológica (SCL 90). 

A Bateria Neuropsicológica Luria-Nebraska, apesar de ser uma das melhores baterias de 

avaliação neuropsicológica devido à sua abrangência, complexidade e por avaliar ao nível 

quantitativo e qualitativo, não avalia as funções gustativas e olfativas. Seria interessante a 

realização de um estudo com a LNNB e com testes que avaliassem essas funções com base na 

população Heterossexual e Homossexual, com vista a uma investigação rica e mais completa do 

ponto de vista neuropsicológico. 

Notou-se uma relativa escassez de estudos que abrangessem todos os domínios 

neuropsicológicos em função da orientação sexual, tendo sido necessário recorrer a investigações 

que estudavam alguns domínios cognitivos sexualmente dimórficos. Adicionalmente, também se 

verificou a inexistência de estudos neuropsicológicos em função da orientação sexual em Portugal. 

Esse panorama sugere a necessidade de mais pesquisas realizadas no nosso país e em outros países 

em desenvolvimento, especialmente porque os dados poderiam ser analisados à luz da cultura onde 

ocorrem. 
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