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1. Introdução 

1.1. Objetivos do estudo

 Realizar parte do processo de Validação do BFC (Matos 2012) em 2 fases:

‐ Validar o seu Manual ;

‐ Avaliar a sua fiabilidade inter e intra‐avaliador (do BFC);

 Comparar os resultados obtidos na fiabilidade inter‐avaliador com as conclusões

apresentadas por Matos (2012);

 Identificar, através do BFC, quais as Barreiras e Facilitadores para a participação social e

comunicação das PCAs.

Utilidade na prática profissional dos TFs portugueses
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2. BFC

 Complemento da avaliação tradicional e permite identificar as Barreiras e Facilitadores

encontrados pela PCA durante a sua participação social e comunicativa, bem como pelo seu

familiar/cuidador/pessoa significativa;

 Permite ao TF definir objetivos para a intervenção terapêutica de acordo com as

necessidades, expetativas e vivências diárias da PCA e seus familiares/cuidadores/pessoas

significativas (Matos, 2012).

Grupo A: Estratégias do 

interlocutor (36 itens)

• Atitudes e comportamentos

(utilizados pelo interlocutor

no processo comunicativo).

Grupo B: Fatores Ambientais e 

Individuais (27 itens)

• Fatores que existem no

contexto ou na própria PCA

que podem interferir de

alguma forma na sua

participação social .

Grupo C: Fatores Variados (15 

itens)

• Fatores associados à afasia

e/ou que sendo extrínsecos

à PCA podem interferir na sua

participação social.

3. Metodologia

3.1. Critérios de Inclusão 

 Avaliação de 18 PCAs, das quais foram selecionados 14 participantes tendo em

conta os seguintes critérios:

‐pessoas de ambos os géneros;

‐ pessoas de qualquer idade;

‐ pessoas nativas do Português Europeu (PE) ou que usam a Língua Portuguesa como primeira

língua;

‐ com afasia, de acordo com a Bateria de Avaliação de Afasia de Lisboa (BAAL) (Castro‐ Caldas,

1979; Damásio, 1973; Ferro, 1986);

‐ com um nível de compreensão mantida (score≥7) ou com capacidade de resposta sim/não

preservada, de acordo com a prova opcional de compreensão auditiva da BAAL (score≥7);

‐ pessoas em qualquer estado de recuperação da afasia.
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3. Metodologia

3.2. Participantes

3. Metodologia

3.3. Instrumentos utilizados 

1) Aplicação das 4 provas principais da BAAL;

2) Aplicação do BFC:

1. Leitura em voz alta de cada item e fornecida uma pista (um cartão facilitador) para

estimular uma resposta por parte da PCA;

2. Utilizou‐se uma folha de resposta com as possibilidades escritas “Fácil” e “Difícil”,

acompanhadas de imagens representativas;

3. Realizou‐se a repetição do item ou clarificou‐se qualquer dúvida relativa a algum

item, com exemplos da vida diária.
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3. Metodologia

3.4. Procedimentos 

‐ Validade de conteúdo do Manual do BFC

1) Consulta de um painel de peritos utilizando a Grelha de Avaliação

(enunciados: Introdução aos conceitos, Objetivos do BFC,

População alvo do BFC, Materiais necessários, Normas de

Aplicação, Folha de Registo do BFC e Cartões facilitadores para

aplicação do BFC);

‐ Fiabilidade do BFC

 Fiabilidade intra‐avaliador (Teste e Reteste);

 Fiabilidade inter‐avaliador (Avaliador 1 e Avaliador 2).

3.5. Análise dos dados

Statistical Package for Social Sciences ® (SPSS) 20.0

Online Kappa Calculator (disponível em http://justusrandolph.net/kappa/)

 Kappa de Fleiss

 % concordância

 IVC

 % concordância

 Kappa de Fleiss

4. Resultados e Discussão

1) Validade de conteúdo do Manual do BFC

Valores de referência:       IVC cada enunciado > 0.78         IVC total  > 0.90  Kappa Fleiss > 0.70  
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5. Resultados e Discussão

IVC < 1.00 11 enunciados na totalidade dos

domínios;

IVC < 0.78 – 1 enunciado Folha de registo na

dimensão da Ambiguidade (IVC = 0.75) 

elevado número de respostas de nível 3;

Pontuação negativa (nível 2) no enunciado

Introdução aos conceitos, na dimensão da

Clareza;

Maior número de respostas de nível 4 do que

de nível 5 no enunciado Constituição do BFC,

nos domínios Simplicidade e Ambiguidade.

IVC de cada 

enunciado

IVC total mais elevado na dimensão

da Relevância (IVC total = 0.98).

IVC das restantes dimensões < 0.90

 IVC abaixo do considerado

adequado.

IVC total de 

cada 

dimensão

Em todas as dimensões Kappa é

elevado, superior a 0.70  Elevada

concordância entre peritos.

Concordância 

entre peritos

Valores de referência:      

‐ IVC cada enunciado > 0.78;      

‐ IVC total  > 0.90; 

‐ Kappa Fleiss > 0.70.  

No entanto…

1) Validade de conteúdo do Manual do BFC

4. Resultados e Discussão

2) Fiabildiade intra‐avaliador do BFC

46 itens – kappa Fleiss < 0.70 e % de concordância < 80%

Kappa Fleiss médio (av1) = 0.67

% concordância média (av1) = 78%

Kappa Fleiss médio (av2) = 0.68;

% concordância média (av2) = 79%.

Valores próximos dos limiares considerados  fiabilidade 

não muito boa, no entanto, não é muito baixa.

Resultados 

globais

Valores de referência:

‐ Kappa Fleiss > 0.70            

‐ % concordância > 0.80 (80%)   
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5. Resultados e Discussão

FACILITADORES BARREIRAS

Grupo A Itens com elevada concordância Itens 1, 2, 4, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 24,

26, 28, 32 e 33; 29 (av 2);

Itens 10, 30 e 36;

Itens com valores ligeiramente

inferiores aos valores de referência

Itens 6, 18, 23, 27 e 35;

Grupo B Itens com elevada concordância Item 51, 53, 55, 60 e 63; Itens 43, 47 e 48;

Itens com valores ligeiramente

inferiores aos valores de referência

Itens 39 e 52 (av 1);

Itens 38, 41 e 42 (av 2);

Itens 40 e 46 (av1) e item

39 (av2);

Grupo C Itens com elevada concordância Itens 69 – amigos, 69 – vizinhos, 70,

71 – clínica e 78;

Itens 65 – triste e 73;

Itens com valores ligeiramente

inferiores aos valores de referência

Itens 69 – familiares (av2) e 71 –

hospital (av2).

Item 65 – emocionado

(av1) e 77 (av2).

2) Fiabildiade intra‐avaliador do BFC

5. Resultados e Discussão

Itens com baixa concordância – nada se pode concluir 

acerca da sua natureza. 

Influência de diversos fatores  dificuldades de compreensão auditiva da

PCA Global e dificuldades na leitura dos cartões facilitadores  respostas

que podem ser aleatórias.

Logo… ‐ Necessária a sua revisão;

‐ Utilização de fotografias;

‐ Definição de critérios de inclusão mais específicos (Leitura).

2) Fiabildiade intra‐avaliador do BFC

Item 29 – sem conclusão (avaliador 1) e 

Facilitador (avaliador 2)

Elevada variabilidade

existente em cada um dos

participantes aos quais foi

aplicado o BFC.
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5. Resultados e Discussão

3) Fiabilidade inter‐avaliador do BFC

Todos os itens apresentam elevada concordância, exceto os

itens 26 e 65 – emocionado (momento 1) e o item 65 –

emocionado (momento 2) que não revelam tanta

concordância;

Kappa Fleissmédio (2 momentos) = 0.95

% de concordância média (2 momentos) = 97%

Elevada fiabilidade inter‐avaliadores

Resultados 

globais

Valores de referência:

‐ Kappa Fleiss > 0.70            

‐ % concordância > 0.80 (80%)   

5. Resultados e Discussão

3) Fiabilidade inter‐avaliador do BFC

FACILITADORES BARREIRAS

Grupo A Itens com elevada

concordância

Itens 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34 e

35; item 3 (reteste) e item 26 (reteste).

Itens 7, 10, 25, 30 e 36; item 3

(teste).

Grupo B Itens com elevada

concordância

Itens 39, 41, 42, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 61 e 63; Itens 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 54, 56, 59 e 62;

Grupo C Itens com elevada

concordância

Itens 65 – contente, 67, 69 – familiares, 69 –

amigos, 69 – vizinhos, 70, 71 – hospital, 71 –

centro de saúde, 71 – clínica, 72 – empregado e

78; item 75 (reteste); item 66 (teste); item

77(reteste).

Itens 65 – triste, 68, 73, 74 e 76;

item 66 (reteste); item 77 (teste).

Itens com baixa concordância Item 26 (teste) (Grupo A) e Item 65 – emocionado (Grupo C);

Itens com empate Itens  50 (teste); 64 (reteste); 72 – reformado (teste) e 75 (teste) (Grupo 3).
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5. Resultados e Discussão

4) Comparação dos resultados obtidos (Anexo 23) com os de

Matos (2012)

FACILITADORES BARREIRAS

Itens concordantes em

ambos os estudos

Itens 1, 12, 13, 22, 23, 24,

40 e 41.

Itens 3, 7, 10, 30, 37, 38,

43, 45, 49, 54, 56, 59 e 77.

5. Conclusões

5.1. Principais contributos

 Contributo para que o BFC passe a ser utilizado pela comunidade de TFs;

 Comparação dos resultados obtidos com os de Matos (2012) concordância em ambos os estudos em 22

itens do BFC.

‐ IVC adequado no domínio da Relevância ;

‐ IVC inferiores ao limiar considerado (IVC

total < 0.90);

‐ Concordância entre os peritos foi muito

boa.

Manual 

do BFC

‐ Fiabilidade inter‐avaliador

do BFC muito boa;

‐ Fiabilidade intra –avaliador

do BFC não muito boa, mas

razoável.

BFC
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5. Conclusões

5.2. Limitações

 Falta de resposta de muitas instituições

contatadas;

 Especificidade dos critérios de inclusão

definidos para a aplicação do BFC;

 Observação de dificuldade de compreensão

de alguns itens constituintes do instrumento,

durante a aplicação do BFC;

 Condicionamento do tipo de análise

estatística utilizada e os testes a aplicar;

 Escala utlizada no BFC limitou a análise dos

dados.

5.3. Sugestões futuras

 Adicionar uma terceira possibilidade de

resposta à folha de registo do BFC;

 Incluir no Manual do BFC as possibilidades

de resposta “fácil”, “igual” e “difícil”;

 Elaborar futuramente fotografias que

permitam reproduzir cada um dos itens

integrantes do BFC;

 Reproduzir este estudo de forma a alargar

a amostra, permitindo generalizar os

resultados obtidos.


