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corpo e caracterizada pela fútil tarefa de controlá-lo, assim lhe 

causando um conflito aparente entre a vontade consciente e os 

instintos involuntários”. 

 

(CAPRA, 1989) 



 
 
 

 

RESUMO 

 

A capacidade discriminativa de cores tem sido utilizada como forma de avaliação da 

percepção de cores em condições neuropsiquiátricas. No presente estudo investigou-se a 

existência de possíveis alterações na percepção de cores em adultos com Transtorno 

Depressivo Maior, utilizando-se como parâmetros os limiares de discriminação para os eixos 

de confusão Protan, Deutan e Tritan, a área da elipse de MacAdam e sua elipticidade. O 

estudo contou com 23 voluntários, sendo 11 com depressão maior (Grupo Experimental) e 12 

isentos de quaisquer patologias identificáveis (Grupo Controle). Todos os participantes foram 

submetidos aos testes de discriminação (Cambridge Colour Test v2.0), e arranjo de cores 

(Lanthony Desaturated Test D-15), a fim de que fossem mensuradas e comparadas as repostas 

de ambos os grupos. Os resultados apontaram diferenças significativas (entre grupos Controle 

e Experimental) na comparação dos limiares de discriminação dos eixos testados (p < 0,05), 

como também para as áreas das elipses testadas, ao longo do eixo Tritan (p < 0,05). 

Igualmente, os resultados apontaram diferenças significativas (entre grupos Controle, 

Depressão Leve e Depressão Moderada/Grave) na comparação dos mesmos limiares com 

post-hoc para os grupos Controle e Depressão Moderada/Grave estatisticamente significante 

(p < 0,05). Houve também diferença significante para as áreas das elipses, bem como para o 

post-hoc entre Grupos Controle e Depressão Moderada/Grave (p < 0,05). Finalmente, os eixos 

elípticos não demonstraram diferenças significantes para nenhuma das condições entre 

grupos. A presente pesquisa coaduna com a suposição de que o prejuízo para sensibilidade à 

cor pode apresentar-se como estado ou característica dos transtornos do humor, dada a 

conclusão do presente trabalho ao encontrar que pacientes com transtorno depressivo maior 

podem apresentar alterações na capacidade discriminativa de cores, quando comparados com 

voluntários saudáveis. 

 

Palavras-chave: Transtorno depressivo maior. Percepção de cor. Discriminação de cores. 

Cambridge colour test. Lanthony desaturated D-15 test. 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

The capability of discriminating colors has been used for assessment of color perception in 

neuropsychiatric conditions. This essay aimed to investigate whether there are or not 

alterations in color perception in adults with major depressive disorder, using as parameters 

the detection threshold for Protan, Deutan and Tritan confusion axis as well as its ellipticity. 

The study included 23 volunteers: 11 with major depression (Experimental group) and 12 free 

of any identifiable disorders (Control group). All participants were tested for discrimination 

(Cambridge Colour Test v2.0) and color arrangement tests (Lanthony Test Desaturated D-15), 

in order to measure and compare responses from both groups. The results showed significant 

differences (between Control and Experimental groups) when comparing threshold 

discrimination for Protan, Deutan and Tritan axis (p < 0,05), as well as for the areas of the 

tested ellipses, along the Tritan Axis (p < 0,05). Also, the results showed significant 

differences (between Control, Mild and Moderate/Severe depression) when comparing the 

same thresholds, whereas post-hoc analysis showed significant differences for Control and 

Moderate/Severe depression groups (p < 0,05). There were also significant differences 

concerning the areas of the ellipses, and for post-hoc analysis as well between Control and 

Moderate/Severe depression groups (p < 0,05). Finally, elliptical axes didn´t show significant 

differences in any condition from all groups. The present essay is in connection with the 

assumption that losses in color perception can show a status or characteristic of mood 

disorders. In the conclusion of this work, it was found that depressed patients can experience 

changes in color discrimination when compared with healthy volunteers. 

 

Keywords: Major depressive disorder. Color perception. Color discrimination. Cambridge 

colour test. Lanthony desaturated D-15 test. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Poucos estudos com metodologia psicofísica têm atentado para as desordens 

psicológicas relacionadas às funções visuais (WESNER; TAN, 2006), e raros com foco para 

os efeitos das desordens do humor/afeto na visão de cores. 

Este trabalho teve como objetivo investigar se adultos com transtorno depressivo 

maior exibem alterações na percepção de cor, utilizando-se como parâmetros os limiares de 

discriminação dos eixos de confusão Protan, Deutan e Tritan (Anexo H), a área da elipse de 

MacAdam (Anexo G) e a razão dos eixos elípticos (do maior para o menor), a partir do teste 

psicofísico Cambridge Colour Test, e como complemento para indicativo de sensibilidade 

cromática utilizou-se o Lanthony Desaturated D-15 Test. 

O trabalho está estruturado em seis Seções, sendo distribuídas da seguinte maneira: 

Fundamentação Teórica (Seção I): levantamento sobre os temas do transtorno depressivo 

maior e percepção visual, com ênfase para visão de cores; Objetivos (Seção II): razões pelas 

quais o estudo foi proposto; Método (Seção III): projeção metodológica com vistas a 

responder os objetivos propostos; Resultados (Seção IV): dados coletados e dispostos em 

tabelas e gráficos seguidos de análise estatística; Discussão (Seção V): contraposição de 

ideias referentes ao exposto na literatura com os resultados obtidos; e, Conclusão (Seção VI): 

conjunto de ideias que sintetizam um resultado; Referências e Anexos. 

A escassez de estudos envolvendo visão de cores em pacientes com depressão acaba 

gerando a necessidade de investigar novos aspectos da doença depressiva, historicamente não 

relacionadas, com ênfase para o reconhecimento de biomarcadores que auxiliem o 

pesquisador para o diagnóstico bem definido. Neste sentido, pressupondo que a depressão 

pode alterar algumas funções visuais, a exemplo da percepção espacial de contraste 

acromático e forma (CAVALCANTI; SANTOS, 2005; BUBL ET AL., 2009, 2010; 

LACERDA, 2012; NOGUEIRA; SANTOS, 2012), espera-se que pacientes deprimidos 

apresentem alterações na discriminação de cores, quando comparados com voluntários 

saudáveis. 
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1. A DEPRESSÃO: ASPECTOS GERAIS 

 

 

A depressão pode ser definida como uma desordem mental apresentada pelo humor 

deprimido, perda de prazer e interesse, sentimentos de culpa e baixa autoestima, distúrbio do 

sono e apetite, baixa energia e pouca concentração (WHO, 2012). Trata-se de uma 

enfermidade com efeitos persistentes e incapacitantes, cujo impacto econômico gerado na 

sociedade é comparado a enfermidades graves como ocorre nas doenças cardíacas, 

provocando altas taxas de morbidez e mortalidade, não apenas através do suicídio, mas 

também através de outras causas (WHO, 2001). 

O transtorno depressivo diferencia-se qualitativa e quantitativamente de uma 

expressão comum de tristeza, marcadamente pela falta de esperança com perda do humor 

reativo, presença de pensamentos suicidas, sintomas psicóticos como ilusão e alucinação, 

entre outros (KALIA, 2005). Segundo Yurgelun-todd et al. (2007), Sweeney et al. (1989) e 

Austin, Mitchell e Goodwin (2001), indivíduos deprimidos reportam sentimentos de profundo 

desespero, bem como diminuição de atividades dirigidas a metas ou mesmo comportamentos 

motivados, por vezes resultando em isolamento e reduzida produtividade laboral. A gravidade 

desta enfermidade é tamanha que Costa e Silva (2005) ponderou o seguinte: “as desordens 

depressivas são comuns, sérias e expõem riscos à vida, por vezes... sendo seus efeitos 

persistentes, debilitantes e dispendiosos” (p. 5). 

Associado a diversas condições médicas, tais como: (a) alcoolismo, (b) doença de 

Parkinson, (c) doença de Addison, (d) síndrome de Cushing, (e) esclerose múltipla, 

(f) diabetes, (g) disfunções da tireoide; como também, a uso de medicamentos (i) sedativos, 

(ii) hipnóticos, (iii) antiepilépticos, (iv) analgésicos, (v) antiparkinsonianos, 

(vi) antibacterianos, (vii) antineoplásicos (PARKER ET AL., 1987; NAKABAYASHI ET 

AL., 2008; KAUSHIK; SHARMA, 2003; SIEGERT; ABERNETHY, 2005; SONINO ET 

AL., 1998; GOLDEN ET AL., 2008; TENG; HUMES; DEMETRIO, 2005; SADOCK; 

SADOCK, 2008), o transtorno depressivo ganhou reconhecimento como de 

importância/saúde pública, levando o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, em sua 4ª versão revisada (DSM-IV-TR), a incluir o Transtorno Depressivo Maior 

(TDM) na sessão F32.x – 296.xx, sendo classificado como: TDM episódio único e TDM 

recorrente, seguido dos especificadores (leve, moderado, severo sem aspectos psicóticos, 

http://jnnp.bmj.com/search?author1=R+J+Siegert&sortspec=date&submit=Submit
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severo com aspectos psicóticos; em remissão parcial ou completa; crônico; com 

características catatônicas, melancólicas, atípicas; com inicio no pós-parto). Igualmente, a 

Classificação Internacional de Doenças, em sua 10ª versão (CID-10), incluiu na sessão F32.x 

e F33.x o Episódio Depressivo Único e Transtorno Depressivo Recorrente, respectivamente, 

com ênfase para os episódios leve, moderado, com ou sem sintomas psicóticos. De acordo 

com Teng, Humes e Demetrio (2005), Dimatteo et al. (2000) e Katon et al. (2001), a presença 

desta enfermidade agrava diversos fatores no que se refere à saúde dos pacientes (menor 

aderência ao tratamento, aumento da percepção de sintomas físicos inexplicáveis, aumento de 

custos médicos, entre outros), com dificuldade para avaliação diagnóstica em virtude da 

sobreposição dos sintomas depressivos relacionados com outras condições médicas 

associadas (fadiga, inapetência, insônia, dor). 

O reconhecimento global da enfermidade depressiva alcançou diversas entidades em 

todo o mundo, com destaque para a Organização Mundial de Saúde (World Health 

Organization – WHO), que em seu relatório de Saúde Mental (2008) destacou a importância 

da detecção precoce e prevenção de vários problemas de saúde pública, incluindo também a 

depressão, ao enfatizar que indivíduos e grupos podem beneficiar-se de cuidados ainda que 

não haja uma procura explicita/espontânea desses cuidados por parte dos pacientes, como no 

caso das pessoas com depressão não diagnosticada. A entidade orientou ainda a detectar 

precocemente a doença, prevenir sua incidência, reduzir comportamentos de risco 

conseguidos através da promoção à saúde, bem como corrigir determinantes, sociais e outros, 

da saúde. 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (WHO) 

 

A WHO traçou objetivos e planos de atividades para reduzir o impacto desta 

enfermidade, pondo fim à lacuna de um tratamento substancial com custo-benefício 

disponível em relação ao grande número de pessoas que não recebem tratamento em todo o 

mundo (WHO, 2012). Na proposta foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

 

 Educar pacientes, membros familiares, provedores de cuidados e formuladores 

de políticas, sobre a depressão; 

 Reduzir o estigma associado à depressão; 
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 Treinar o provedor de cuidados primários pessoal no diagnóstico e manejo da 

depressão; 

 Melhorar a capacidade dos países para criar políticas de apoio para a melhoria 

dos cuidados da depressão, bem como proporcionar uma gestão eficaz da 

depressão nos cuidados primários. 

 

 Os planos de atividades envolveram (a) eventos nacionais, regionais e globais de 

tomada de conhecimento sobre a depressão, (b) produção e disseminação de recursos para a 

melhoria da depressão, (c) workshops nacionais e regionais no sentido de fortalecer a 

capacidade de cuidados relativos à depressão e (d) estudos interventivos multi-sites com 

intuito de aprimorar o cuidado primário para depressão (WHO, 2012). 

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Segundo a WHO (2012), a depressão pode ocorrer em todos os gêneros, idades e 

origens, sendo uma enfermidade comum que afeta aproximadamente 121 milhões de pessoas 

em todo o mundo. Considerada a enfermidade que mais causa incapacidade para o trabalho no 

mundo, está associada à baixa qualidade de cuidados, de produtividade econômica, entre 

outras. Dados epidemiológicos estimam que 5% da população mundial padeçam desta 

enfermidade, sendo que esta estimativa aumenta para 10% entre as pessoas que procuram 

serviços públicos de saúde (WHO, 2001). De acordo com Costa e Silva (2005), apenas 1/3 da 

população depressiva recebe diagnóstico e tratamento, talvez porque os sintomas não sejam 

suficientemente diferentes daqueles habituais como para atrair a atenção diagnóstica. 

Segundo Costa e Silva (2005), estima-se que 4.000 pessoas cometam suicídio em todo 

o mundo, diariamente, sendo 2/3 destes cometidos por pessoas que sofrem de transtornos do 

humor. No Brasil, as estimativas do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 

vinculado ao Ministério da Saúde (MS), apontam que durante o ano de 2010, suicidaram-se, 

(i.e., aplicaram-se autolesões voluntariamente “X60 - X84 de acordo com CID-10”), 

aproximadamente, um total de 9.448 indivíduos, sendo que neste levantamento foram 

consideradas todas as faixas etárias, ambos os sexos, todas as raças/cores, escolaridades, 

estado civil e local de ocorrência. 
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Segundo Lima (1999), o primeiro grande estudo epidemiológico utilizando critérios 

diagnósticos para transtornos psiquiátricos foi desenvolvido pela Área de Captação 

Epidemiológica do Instituto de Saúde Mental (ECA-NIMH) dos EUA, conduzido em cinco 

centros (New Heaven, Eastern Baltimore, St. Louis, Durham e Los Angeles), com uma 

amostra de aproximadamente 20 mil participantes. Segundo o estudo, anualmente, a 

incidência de casos com TDM é de 1,59% com prevalência ao longo da vida de 5,2%, e média 

de aparecimento por volta dos 27 anos de idade (BLAZER, 2000; REGIER ET AL., 1988). 

Posteriormente, baseado no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, em 

sua 3ª revisão (DSM-III-R), o estudo realizado pela “National Comorbidity Survey” (NCS) 

estimou a prevalência de desordens psiquiátricas na população geral com idade entre 15 e 54 

anos, com uma taxa de respondentes de 82,4%, encontrando que 17,1% da população em 

geral apresentavam TDM, aferindo uma porcentagem bem mais expressiva em comparação 

com aquela da ECA-NIMH (KESSLER ET AL., 1994). 

Lima (1999) referendou a Pesquisa Nacional de Morbidade Psiquiátrica da Grã-

Bretanha que estudou a prevalência dos transtornos psiquiátricos, bem como a extensão da 

incapacidade associada, comorbidades e utilização dos serviços de saúde; sendo sua 

população alvo constituída de adultos com idades ente 16 a 64 anos, cujos países de origem 

eram Inglaterra, País de Gales e Escócia. Na pesquisa, os autores encontraram que a desordem 

neurótica mais prevalente era a combinação de ansiedade e depressão com pontuação de 

7.7%, seguida da pontuação para ansiedade generalizada com 3.1%; e que de um modo geral 

a prevalência de desordens neuróticas estavam mais associadas ao sexo feminino do que ao 

masculino (MASON; WILKINSON, 1996). Finalmente, cabe destacar o estudo Multicêntrico 

Brasileiro de Morbidade Psiquiátrica sobre a prevalência dos transtornos mentais, realizado 

em três grandes centros urbanos brasileiros (Brasília, São Paulo e Porto Alegre), com 

utilização dos critérios diagnósticos do DSM-III, onde, na ocasião, os resultados destacaram 

(a) uma prevalência, com ocorrência nos últimos 12 meses, para os estados depressivos, de 

aproximadamente 7% em Porto Alegre, 1.5% em São Paulo e 1.5% em Brasília, e (b) 

prevalência ao longo da vida de 10% em Porto Alegre, 2% em São Paulo e 3% em Brasília. O 

sexo feminino foi aproximadamente 2 vezes mais prevalente para a enfermidade depressiva 

em Brasília; e, 2.46 vezes mais prevalente em Porto Alegre (ALMEIDA-FILHO ET AL., 

1997). 
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Lima (1999) assentou ainda que: 

 

[...] as prevalências de depressão maior ...bem como a de outros transtornos 

depressivos, são altas, independente do lugar onde a pesquisa foi conduzida, tipo de 

instrumento diagnóstico usado, e dos períodos de tempo para os quais a prevalência 

se aplica (P. 01). 

 

Alguns fatores de risco associados à depressão estão relacionados a sexo, idade e raça, 

sendo que os fatores relativos à raça podem ser confusos, dadas as variações de renda e 

escolaridade. Sobre a vida conjugal, pessoas divorciadas ou separadas parecem apresentar 

depressão com mais frequência em relação a pessoas solteiras; a viuvez também correlaciona 

com a depressão; pessoas que moram sozinhas estão mais propensas à depressão, sendo que 

quanto maior o número de pessoas no domicilio, menor o risco para depressão (LIMA, 1999). 

De acordo com Sadock e Sadock (2008), a taxa de incidência do TDM (em todo o mundo) é 

duas vezes maior em mulheres do que em homens, supostamente por razões hormonais, de 

estressores diferentes para os sexos e com diferença de modelos comportamentais de 

desamparo aprendido. A idade média para ocorrência do TDM é de 40 anos, podendo 

aparecer em 50% dos casos em pacientes entre 20-50 anos, porém dados epidemiológicos 

sugerem um inicio precoce da enfermidade, antes mesmo dos 20 anos, provavelmente ligado 

ao uso de álcool e outras drogas. Finalmente, fatores socioeconômicos não parecem 

correlacionar com a presença do TDM. Cabe destacar que pacientes deprimidos tendem a 

apresentar vários episódios depressivos alternados durante a vida, de sobremaneira que a 

característica mais peculiar à enfermidade seja sua recorrência, constituindo-se a regra – e não 

a exceção (YURGELUN-TODD ET AL., 2007; MALETIC ET AL., 2007). Corroborando o 

exposto, o estudo dirigido pela STAR*D Project (“Sequenced Treatment Alternatives to 

Relieve Depression”) com uma amostra de 1500 participantes que cumpriam os critérios 

diagnósticos para TDM, destacou que 74% destes pacientes sofreram mais de um episódio 

depressivo (MALETIC ET AL., 2007). 

 

1.3 ETIOPATOLOGIA 

 

A etiopatologia da depressão permanece desconhecida (LANNI ET AL., 2009). 

Entretanto, a literatura tem referendado o surgimento e a manifestação desta doença a 

componentes epigenéticos (HAMET; TREMBLAY, 2005), fisiopatológicos (VAYDIA; 
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DUMAN, 2001; LANNI ET AL., 2009), socioculturais (BAPTISTA, 2004). Dada a 

complexidade do quadro clínico presente na depressão, faz-se necessária a criação de 

instrumentos mais confiáveis que mensurem respostas mais depressógenas, descartando 

possíveis outros diagnósticos para a enfermidade. 

Avanços sem precedentes têm sido realizados no campo da neurobiologia da 

depressão, com significativos progressos nas áreas da genômica, imagem, bem como na 

identificação dos sistemas neurais envolvidos com a cognição, emoção e comportamento 

durante a depressão (KALIA, 2005). 

Do surgimento da psicofarmacologia dos antidepressivos, entrou em destaque a teoria 

das aminas biogênicas ou monoaminas, sendo estas monoaminas constituintes de um grupo de 

três catecolaminas (dopamina, noradrenalina e adrenalina), uma indolamida (serotonina) e 

uma etilamina (histamina), cuja hipótese subjacente à depressão ocorreria em função de um 

desequilíbrio funcional serotoninérgico, noradrenérgico e possivelmente dopaminérgico 

(CORDÁS, 2002). Segundo Teixeira-Silva et al. (2006), evidências também apoiariam uma 

teoria colinérgica da depressão, para a qual (a) pareceria haver uma capacidade 

anticolinesterásica e colimimética de reproduzir comportamentos depressivos, de alterar 

variáveis neuroendócrinas e polissonográficas, como também de aumentar a secreção de 

cortisol e diminuir o sono de ondas lentas; (b) super sensibilidade a desafios colinérgicos; 

(c) diminuição do comportamento recompensado pela ativação de mecanismos colinérgicos; e 

(d) reprodução de muitas características quando da abstinência de drogas muscarínicas. 

Contudo, uma vez que a farmacodinâmica destes agentes antidepressivos entra em 

ação (em alguns minutos), não está completamente entendido o motivo pelo qual estas drogas 

levam inclusive semanas para produzir seus efeitos (KALIA, 2005). A hipótese das 

monoaminas foi sendo estudada durante muitos anos como explanação da doença depressiva 

(MCEWEN; OLIE, 2005). 

Pesquisas em neuroimagem têm sugerido haver mudanças estruturais e de atividade 

(fluxo sanguíneo e metabolismo da glicose) no (a) hipocampo, (b) córtex pré-frontal (ventro-

medial, orbito-lateral e dorsolateral), (c) córtex anterior do cíngulo, bem como (d) na 

amígdala (LAGE, 2010; MALETIC ET AL., 2007; LORENZETTI ET AL., 2009; ZANDIO; 

FERRIN; CUESTA, 2002; MALETIC; RAISON, 2009). A hipótese subjacente a estes 

achados sugere encontrar a patogênese da depressão na falta de habilidade do sistema 

neuronal em promover uma plasticidade adaptativa aos estímulos externos, como no caso do 
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enfrentamento ao estresse (VAIDYA; DUMAN, 2001). Yurgelun-Todd et al. (2007) 

apontaram que muitas investigações em neuroimagem que examinam padrões de resposta 

cerebral em sujeitos com desordens do humor têm demonstrado pouca consistência, devido à 

heterogeneidade de grupo de pacientes, como também porque as funções destes sujeitos são 

avaliadas em estado de repouso (“resting state”), não sendo obtidas através de tarefas 

específicas (“challenge paradigms”). No mesmo estudo, os autores afirmaram que a 

combinação de protocolos com aplicação de Ressonância Magnética Funcional (fMRI) com 

paradigmas de desafio (“challenge paradigms”) poderiam prover consistência e segurança 

para o reconhecimento da atividade cerebral destes pacientes. 

Lanni et al. (2009) apontaram, em discordância com as teorias monoaminérgicas, que 

estudos recentes têm demonstrado que outras classes de compostos endógenos como, 

neuropeptídeos e aminoácidos, também desempenham um papel importante na fisiopatologia 

da depressão. Não apenas isto, redes neuronais e rotas intracelulares melhor descritas têm 

demonstrado a relação monoamina-receptor, e o papel desta relação na modulação da 

expressão de proteínas e fatores neurotróficos. 

Noutro contexto, o papel da interação gene-ambiente é discutida na fisiopatologia da 

enfermidade (HAMET; TREMBLAY, 2005). Estes autores argumentam que a depressão é 

uma desordem resultante de uma interação de múltiplos genes interagindo com o ambiente e o 

desenvolvimento de componentes epigenéticos. Noutro estudo, Hamet et al. (1998) 

argumentaram da dificuldade na identificação de determinantes genéticos devido à forte 

influencia que o meio exerce na modulação dos traços genéticos como um todo. Embora a 

dificuldade em identificar tais determinantes genéticos, Caspi et al. (2003) afirmaram que os 

genes apresentam uma correlação clara como fator de risco ao desenvolvimento da depressão, 

a depender da probabilidade de aumento ao estresse ambiental severo porque passe o 

indivíduo. 

 

1.4 ESTADO DA ARTE 

 

Segundo Costa e Silva (2005), a trajetória dos estudos científicos sobre os transtornos 

do afeto datam de aproximadamente um ou dois séculos atrás. A pluralidade de disciplinas 

que versam sobre os transtornos do afeto/humor chama a atenção, e dentre as que têm 

contribuído para adensar este campo estão: a biologia molecular (KRISHNAN; NESTLER, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krishnan%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20843874
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2010), a psicofarmacologia (COWEN, 1996), a genética (HAMET; TREMBLAY, 2005), a 

medicina (KOSCHKE ET AL., 2009), a bioquímica (COPPEN, 1969), a etologia (FUREIX 

ET AL., 2012), a antropologia (NAKAMURA; SANTOS, 2007), a sociologia (COSTELLO, 

1982), a neuroanatomia (COLLOBY ET AL., 2011), entre tantas outras. De modo que esta 

interdisciplinaridade produz um corpo bastante denso de conhecimentos que explora desde 

variáveis intracelulares, fisiológicas, anatômicas, comportamentais, até aquelas referentes ao 

complexo comportamento social. 

Embora a pluralidade de produção acadêmica em transtornos do humor, nenhuma 

concordância quanto aos sintomas, tratamento, etiologia, prognóstico tem sido encontrada. 

Não apenas isto, todavia, há muito a ser pesquisado referente aos transtornos do afeto/humor, 

como por exemplo: as relações entre a depressão unipolar/bipolar com a visão de movimento, 

contraste (cromático e acromático), profundidade, entre outros atributos da percepção visual. 

Corroborando o exposto, e seguindo a motivação deste trabalho, realizou-se um levantamento 

bibliográfico na base de dados MEDLINE, para o período entre Jan/2000 e Fev/2012, no qual 

foram utilizados, apenas em língua inglesa, os termos MeSH major depression; major 

depression AND visual perception; e, major depression AND color perception, pelo que 

foram referendadas respectivamente, 34.045, 280 e 28 entradas. 

 

 

Figura1. Quantidade de trabalhos publicados entre Jan/2000 e Fev/2012, onde 34.045 publicações são referentes 

ao termo MeSH (major depression); 280 aos termos MeSH (major depression and visual perception), e 

finalmente, 28 aos termos MeSH (major depression and color perception). A fonte utilizada para o levantamento 

foi a MEDLINE. 

 

Publicações em desordens do humor têm sido relacionadas a disfunções orgânicas, a 

exemplo do que ocorre no ciclo circadiano (LEWY ET AL., 2007; MACCLUNG, 2011); na 

atividade cardíaca autônoma (KOSCHKE ET AL., 2009); na disfunção erétil (KANTOR, 
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2002), nos distúrbios do apetite (LAM; SOLYOM; TOMPKINS, 1991). Inclusive, parte das 

pesquisas está relacionada a condições oftalmológicas específicas, como: em pacientes 

recentemente diagnosticados com glaucoma (JAMPEL ET AL., 2007); em pacientes com 

doença inflamatória ocular, bem como determinando predictores da depressão nesta 

população (QIAN ET AL., 2012); em pacientes com degeneração macular (CASTEN; 

ROVNER; TASMAN, 2004). Entretanto, notadamente, poucas publicações têm levantado a 

hipótese de que o transtorno depressivo possa afetar/alterar de alguma forma as funções do 

sistema visual (GOLOMB ET AL., 2009). Apenas três trabalhos foram encontrados na 

PubMED/MEDLINE tendo como objeto de estudo a hipótese do presente trabalho, são os 

trabalhos de Heim e Morgner (1997, 2001), em língua alemã, e o trabalho de Voĭtsekh (1980), 

em língua russa. Para o presente estudo, apenas os trabalhos de Heim e Morgner serão 

considerados, dado que os autores utilizaram uma amostragem e técnicas psicofísicas 

parecidas com as utilizadas aqui. 
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2. A VISÃO DE CORES: ASPECTOS GERAIS 

 

 

A cor acrescenta ao SVH a importante tarefa de localizar e reconhecer objetos, que de 

outra forma passariam despercebidos, como em condições de monocromatismo (ver Figura 2). 

Igualmente, a cor também facilita nossa organização perceptual, de modo que pequenos 

elementos sejam agrupados perceptualmente em grandes objetos, fornecendo assim um 

aumento de contraste entre figura-fundo (GOLDSTEIN, 2010). 

É, portanto, o contraste cromático (e de luminância) que permitem ao ser humano 

localizar objetos que de outra forma passariam indistinguíveis do fundo onde estão situados, 

incrementando-lhes habilidades visuais (SCHWARTZ, 2010). Posto que, a detecção de 

objetos pela energia refletida por suas superfícies pode resultar numa grande falha quando o 

mesmo montante de energia é refletido por ambos, objeto e background, assim a detecção 

pelo contraste cromático aperfeiçoa o reconhecimento dos objetos, pois objetos podem refletir 

a mesma quantidade de energia, mas raramente refletem os mesmos comprimentos de onda 

(GOURAS, 2011). 

 

 

Figura 2. Uma cena floral colorida (lado esquerdo), e preto e branca (lado direito), demonstrando a intima 

relação entre a percepção da forma a partir da detecção de bordas facilitada pela disposição das cores. Disponível 

em: (http://webvision.med.utah.edu/book/part-vii-color-vision/color-vision) Acesso em Junho de 2012. 
 

O SVH é capaz de perceber aproximadamente 1 milhão ou mais de cores diferentes. 

Isto, apenas com o ajuste de três importantes componentes físicos da energia eletromagnética 

radiante, quais sejam: o comprimento de onda, a pureza espectral e a intensidade da luz, cujos 

correspondentes psicológicos são usualmente definidos como matiz, saturação e brilho, 

http://webvision.med.utah.edu/book/part-vii-color-vision/color-vision/
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respectivamente (GOLDSTEIN, 2010). Neste sentido, Gouras (2011) destacou que a 

percepção da cor é uma ilusão criada pela interação de bilhões de neurônios, i.e., o mundo 

externo é desprovido de tonalidade. Nas palavras de Schiffman (2005), as sensações 

cromáticas são completamente subjetivas sendo produzidas pela luz refletida de certos 

comprimentos de onda do espectro visível em relação com o sistema nervoso. Assim a 

sensação cromática depende da maneira como o sistema visual interpreta tais comprimentos 

de onda que são refletidos por objetos atingindo os olhos. 

“A cor é, portanto, um produto do sistema visual, e não uma propriedade inerente do 

espectro visível” (SCHIFFMAN, 2005, P. 85). De fato, a relação entre os objetos com suas 

propriedades de refletâncias deve ser analisada, dado que determinados comprimentos de 

onda são refletidos (pelos objetos) enquanto outros são absorvidos, indicando assim a 

presença de cromaticidade, assim cada objeto apresenta uma propriedade de reflexão seletiva 

(GOLDSTEIN, 2010). Por exemplo, “um papel preto e branco refletem ambos os 

comprimentos de onda iguais ao longo do espectro, porém as tintas azul, verde e vermelho ... 

refletem apenas alguns comprimentos, porém não outros” (P. 204). Por outro lado, quando a 

luz é refletida igualmente ao longo do espectro, não havendo absorção alguma, estas cores são 

chamadas de acromáticas, como ocorre com o branco, preto e variações do cinza. 

 

2.1 TEORIAS DA VISÃO DE CORES 

 

Segundo Brainard (2001), a visão de cores consiste da habilidade em (a) distinguir e 

(b) identificar luzes e objetos com base em sua propriedade espectral. Está relacionada com 

vários tópicos que constitui a base das teorias sobre o comportamento visual de cores em 

humanos, tais como: tricromacia, oponência de cores, adaptação e constância de cor. 

Os estudos clássicos com combinações de cores demonstram que o SVH é 

tricromático, i.e., apenas três dimensões da variação espectral são decodificadas pelo sistema 

visual. Corroborando esta hipótese, situam-se as bases biológicas da tricromacia normal, dado 

que a retina humana contem apenas três classes de fotopigmentos nos cones, responsáveis 

pela sensibilidade espectral para os comprimentos de onda (BRAINARD, 2001). A teoria 

tricromática é uma das teorias majoritárias a respeito da visão de cores, tendo sido proposta 

por Young-Helmholtz (1802), e difere bastante de outra teoria majoritária, a teoria da 

oponência de cores, proposta por Hering (1878), cujos pressupostos fundamentam-se na 
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existência de três pares de cores elementares (verde-vermelho, azul-amarelo e preto-branco) 

sendo que tal oposição é causa impeditiva da descrição de uma cor verde-avermelhada ou 

azul-amarelada. Ambas as teorias, apesar de terem sido consideradas durante muito tempo 

como mutuamente excludentes, compartilham similaridades e fornecem descrições ou 

aspectos da visão de cores que complementam uma a outra. 

 

2.1.1 Teoria Tricromática da Cor 

 

Segundo Mollon (2003), a propriedade fundamental da visão colorida humana consiste 

na tricromacia. Com apenas três diferentes luzes coloridas de variantes intensidades é possível 

misturá-las de tal modo que se consiga equipará-las com uma luz-teste. Embora se deva 

considerar que (a) duas dentre três cores não podem ser combinadas de modo a equipará-las a 

uma terceira, e (b) que o experimentador deve estar livre para combinar uma dentre três das 

luzes coloridas variantes com a luz-teste. 

A tricromacia da mistura de cores corrobora a noção de três tipos de cones receptores 

numa retina normal, sendo cada tipo de cone sensível para comprimentos de onda distintos, 

como também sinalizam um número total de fótons que absorvem por unidade de tempo, de 

modo que para combinar dois “patches” de luzes adjacentes, o experimentador deve 

equacionar tão somente a trinca de quantas recebidas nas áreas adjacentes da retina do 

observador (MOLLON, 2003). Dito de outra forma, a tricromacia resulta da capacidade de os 

seres humanos (e outros animais) realizarem discriminações baseadas tão somente em 

comprimentos de onda distintos. Na condição de monocromacia, um sujeito não será capaz de 

discriminar dois estímulos com comprimentos de ondas distintos, apenas baseado na distinção 

destes comprimentos, entretanto, um sujeito dicromata ou tricromata conseguirá fazer tal 

discriminação. Segundo Kalloniatis e Luu (2011a), a tricromacia da visão tem como 

propriedade sua linearidade, o que significa que equações colorimétricas assumem 

propriedades de uma equação ordinária, i.e., um experimento de combinação de cores tal 

como ilustrado mais abaixo, pode ser expresso da seguinte forma: 

 

Cs(S) = C1(l1) + C2(l2) + C3(l3), onde li formam as três cores primárias, e Ci refere-

se aos valores de triestimulos. 
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Segundo Kalloniatis e Luu (2011a), “os valores de triestimulos representam 

quantidades de cada uma das três primárias necessárias para encontrar a combinação de cor e 

luminosidade”. Assim, em experimentos com combinações de cores realizados em campos 

bipartidos (ver Figura 3) um observador pode ajustar três cores primárias de um lado a uma 

cor padrão do outro lado, como forma de obter cores iguais. 

 

 

Figura 3. (a) Vista lateral do teste de combinação de cores. (b) Os observadores devem ajustar as três cores do 

lado direito do campo bipartido (primary lights), a fim de igualar à cor representada no lado esquerdo (test light). 

Disponível em: (https://www.stanford.edu/group/vista/cgi-bin/FOV/chapter-4-wavelength-encoding) Acesso em 

Junho de 2012. 

 

O resultado da combinação parece idêntico porque o número de absorção de quantas 

pelos três fotopigmentos é o mesmo, assim apesar de os estímulos serem fisicamente distintos 

parecem idênticos (processo chamado de metâmeros) (SCHWARTZ, 2010). 

 

2.1.2 Teoria da Oponência de Cores 

 

Segundo Hurvich e Jameson (1957), a teoria dos processos oponentes de cores, 

baseada na teoria da oponência de cores proposta por Hering no final do século XIX, 

assemelha-se com a teoria tricromática da cor, no sentido de que ambas postulam a existência 

de três variáveis independentes que formam a base para o entendimento sobre a visão de 

cores, sendo que Hering sugere que tais variáveis constituem-se de três pares de processos 

visuais associados com os três pares das únicas qualidades sensoriais. Os dois membros 

constituintes de cada par funcionam de modo oponente, seja em termos da oposição natural 

seguida dos próprios processos fisiológicos, bem como das qualidades sensoriais que se 

https://www.stanford.edu/group/vista/cgi-bin/FOV/chapter-4-wavelength-encoding
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excluem mutuamente, sendo os pares de qualidades oponentes o vermelho-verde (“red-

green”), azul-amarelo (“blue-yellow”), e preto-branco (“black-white”). 

Esquematicamente a proposição dos processos oponentes pode ser descrita da seguinte 

forma (ver Figura 4): cada sistema neural funciona com dois modos de resposta 

fisiologicamente oponentes por natureza, bem como que a qualidade sensorial por pares 

correlaciona com os modos de resposta que também são mutuamente excludentes. Destarte, é 

possível experimentar a sensação de vermelho-azul ou verde-azul, mas nunca a sensação de 

vermelho-verde, como também é possível experimentar amarelo-verde ou azul-verde, mas 

nunca azul-amarelo. A sensação do preto é alcançada a partir do contraste simultâneo ou 

sucessivo, ou ainda seguindo estimulação luminosa de alguma parte da retina (HURVICH; 

JAMESON, 1957). 

 

 

Figura 4. Representação gráfica dos processos oponentes vermelho-verde (R-G) e azul-amarelo 

(B-Y). Disponível em: (http://faculty.washington.edu/ghorwitz/wordpress/research/chromatic-

detection-mechanisms/) Acesso em Julho de 2012. 

 

Segundo Churchland (2005), os sinais de saída das três classes de cones podem ser 

máximos (iguais a 100%) ou mínimos (iguais a 0). As células de segunda ordem possuem 

atividade basal de 50%, assim uma atividade excitatória aumentará essa atividade basal para 

um valor acima de 50% e uma atividade inibitória diminuirá para um valor abaixo de 50%. Na 

Figura 4, as células R-G com oponência entre os M-Cones e L-Cones apresentarão atividade 

excitatória (acima de 50%) quando o sinal proveniente dos L-Cones for maior (sendo 

interpretado como algo na direção de um vermelho mais saturado), porém, caso apresentem 

atividade inibitória (abaixo de 50%) o sinal proveniente dos M-Cones será maior (sendo 

interpretado como algo na direção de um verde mais saturado). O mesmo ocorre para o 

processo B-Y, sendo que os S-Cones recebem oposição de ambos, M-Cones e L-Cones, de 

modo que havendo atividade basal abaixo de 50% (inibição) parecerá um azul mais saturado, 

http://faculty.washington.edu/ghorwitz/wordpress/research/chromatic-detection-mechanisms/
http://faculty.washington.edu/ghorwitz/wordpress/research/chromatic-detection-mechanisms/
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e acima de 50% (excitação) parecerá um amarelo mais saturado. Finalmente, a oponência 

Black-White (B-W) (não representada graficamente) funcionará em termos de variações de 

brilho (luminosidade), i.e., se uma pequena área retiniana central estiver mais brilhante do que 

seu entorno (acima de 50%) isto será interpretado como algo na direção de um branco, porém, 

ocorrendo que o entorno esteja mais brilhante do que a região central (abaixo de 50%), isto 

será interpretado como algo na direção de um preto. 

 

2.2 FENÔMENO DA ADAPTAÇÃO 

 

Segundo Brainard (2001), a adaptação é um fenômeno por meio do qual uma mesma 

luz pode apresentar uma diferença perceptual grande quando vista em ambientes diferentes. 

Este e outros fenômenos atribuídos ao contexto podem ser explicados assumindo que a 

qualquer tempo ou localização da imagem, a relação entre as taxas de quantas de absorção e 

representação visual dependem das taxas de absorções de quantas em outras regiões e em 

tempos precedentes. 

 

2.3 CONSTÂNCIA DA COR 

 

De acordo com Schiffman (2005), a tendência de uma cor de determinado objeto 

permanecer constante, embora haja mudanças de comprimento de onda na fonte de luz que o 

ilumina, chama-se constância da cor. Por exemplo, uma superfície verde continua parecendo 

verde, embora a luz que a ilumine derive de uma lâmpada fluorescente ou tungstênio, 

prevalecendo a constância da cor. Segundo Feitosa-Santana et al. (2006) e Kaiser e Boynton 

(1996), o contexto influencia bastante uma cena visual, de tal maneira que não existe uma 

determinação absoluta entre atributo físico, refletância espectral e percepção da cor, como 

ocorre por exemplo com o fenômeno da constância de cor, ou mesmo do efeito de 

assimilação, dentre outros. 

Embora não esteja completamente explicado, o fenômeno parece estar ligado a pelo 

menos dois fatores, são eles: efeitos de fundo e adaptação cromática. A adaptação cromática 

(abordada no tópico acima) é referente à adaptação que o sistema visual parece sofrer aos 

comprimentos de onda dominantes que iluminam determinada cena visual, produzindo uma 

relativa insensibilidade a tais comprimentos de onda, o que parece reduzir ou cancelar seus 
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efeitos na percepção de cores, produzindo, assim uma correção sensorial; enquanto os efeitos 

de fundo fazem referencia às alterações espectrais na iluminação que incidem por igual em 

toda a cena visual, assim as alterações espectrais de um ambiente para outro devem se 

estender por toda a cena, e não apenas uma pequena região vista em separado (SCHIFFMAN, 

2005). 

A importância deste fenômeno destaca o fato de a percepção visual de um ambiente 

apresentar-se como estável, haja vista não fosse assim poderia restar dificultoso localizar e 

reconhecer objetos devido às alterações de iluminação que provocariam mudanças na 

percepção de cor destes (SCHIFFMAN, 2005). 

 

2.4 O ESPAÇO DE CORES 

 

De acordo com Feitosa-Santana et al. (2006), o espaço de cores pode ser expresso em 

três situações: (a) como representação gráfica das relações entre cores, (b) obtido a partir de 

experimentos fisiológicos e (c) construído a partir de resultados com métodos psicofísicos. 

Espaços de cores resultam de modelos geométricos que buscam representar a experiência da 

visão de cores humana, sendo esta representação exercida pela combinação dos seus 

componentes de acordo com a definição do espaço considerado. 

Atualmente, são vários os espaços de cores utilizados a depender dos fins a que se 

destinem, e dentre os mais conhecidos estão o RGB, CMY, XYZ, La’v’, Lu’v’, HSV, LSLM, 

UVW, LHC, LHS, dentre outros. Neste trabalho, será utilizado o teste de visão de cores 

comercializado pela Cambridge Research Systems, com nome de Cambridge Colour Test, que 

também utiliza como espaço de construção de cores o CIELUV, modificação do espaço de 

cores XYZ. 

 

2.5 O SISTEMA DE CORES 

 

Segundo Brainard (2003), o sistema de cores pode ser dividido em (a) aparência de 

cores e (b) diferença de cores, sendo o sistema de aparência de cores mais comumente 

empregado o Munsell Colour System, e o sistema de diferença de cores mais utilizado aquele 

desenvolvido pela Comission Internationale de l'Éclairage de 1931 (CIE 1931). 
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2.5.1 O Sistema de Cores Munsell 

 

O sistema de cores Munsell especifica os pigmentos numa amostra de cores, e está 

concebido no sistema de especificação das cores de acordo com sua aparência, sendo suas 

amostras de cores padronizadas acuradamente sob uma condição de iluminante “C”, 

utilizando misturas cromáticas com pigmentos brancos e pretos (POKORNY; SMITH; 

VERRIEST, 1979). Kalloniatis e Luu (2011a) afirmaram que o sistema apresenta as três 

dimensões do atributo perceptual da visão de cores: matiz, brilho e saturação: 

 

 O matiz (“hue”) refere-se ao comprimento de onda dominante, denotado no sistema de 

cores de Munsell por letras e números, perfazendo 100 passos numa escada. Sendo 10 

letras referendadas para as categorias e 10 subgrupos referendados para os números. 

 O brilho (“value”) refere-se ao atributo da refletância e luminosidade, sendo 

especificada numa escala numérica que varia de 0 (preto) a 10 (branco) com variações 

distintas de tonalidade cinza (>10 e < 0). 

 A saturação (“chroma”) refere-se ao montante de branco adicionado ao matiz, cuja 

numeração da escala varia de 0 ao valor máximo dependente da saturação obtida pelos 

pigmentos disponíveis. 

 

Destaque apenas para o fato de que o Sistema de Cores Munsell foi desenhado para ser 

perceptualmente uniforme, de modo que os modelos de cores utilizados fossem arranjados a 

fim de que seguissem passos iguais na escada visual (KALLONIATIS; LUU, 2011a; 

FEITOSA-SANTANA ET AL., 2006). Finalmente, ressalte-se que as amostras de cores 

devem ser observadas em condições de iluminação “standard” C, sendo que nestas condições 

as amostras de cores com saturação e brilho iguais tendem a parecer igualmente saturadas e 

brilhantes, respectivamente (POKORNY; SMITH; VERRIEST, 1979). 

 

2.5.2 O Sistema de Cores CIE 1931 

 

A CIE 1931 elegeu o sistema de coordenadas XYZ como forma de representar o 

espaço de cores utilizando cores primárias imaginárias (ver Figura 5), a fim de corrigir o 

efeito negativo gerado pelos valores de triestimulos baseados no sistema Red-Green-Blue. 
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Neste sentido, os valores de XYZ deveriam satisfazer uma equiparação cromática da mistura 

de três primárias com uma das cores espectrais, sendo o eixo Y responsável por expressar 

toda a luminância (expressa em cd/m
2
) (KALLONIATIS; LUU, 2011a; FEITOSA-

SANTANA ET AL., 2006). Importa destacar que os valores de triestimulos (XYZ) raramente 

são utilizados para especificar uma determinada cor, sendo utilizadas para este fim as 

coordenadas de cromaticidade (x e y), que são obtidas da seguinte forma: 

 

 

De modo que o resultado destes valores deve ser igual a 1, assim o valor de z pode ser 

atribuído se as coordenadas x e y são conhecidas, pois: (x + y + z = 1 ou z = 1 – x – y) 

(KALLONIATIS; LUU, 2011a; FEITOSA-SANTANA ET AL., 2006). 

 

 

Figura 5. Espaço de Cores CIE de 1931. 

Disponível em: 

(http://www.colblindor.com/2007/01/18/cie-

1931-color-space) Acesso em Junho de 2012. 

 

No Sistema XYZ, podem ser destacadas (a) as cores dominantes e (b) as 

complementares, onde aquelas representam o principal comprimento de onda e estas 

representam a porção que produzirá a sensação do branco quando combinada com as cores 

dominantes em proporções iguais (KALLONIATIS; LUU, 2011a). 

http://www.colblindor.com/2007/01/18/cie-1931-color-space/
http://www.colblindor.com/2007/01/18/cie-1931-color-space/
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Segundo Feitosa-Santana et al. (2006), o sistema CIE 1931 não representa fielmente a 

percepção de cores humana, dado suas limitações, dentre elas o fato de que a iluminação 

representada no diagrama não representa as situações cotidianas da visão de cores. Não 

obstante, o diagrama de cromaticidade CIE 1931 e suas modificações continuam sendo 

bastante utilizadas em métodos psicofísicos para avaliação de visão de cores, posto que não 

existem sistemas modernos capazes de reproduzir fielmente a percepção de cores humana. 

 

2.6 ANOMALIAS PARA VISÃO DE CORES 

 

De acordo com Dain (2004), os testes que avaliam a visão de cores podem ser 

divididos em quatro grupos, são eles: (a) testes com placas pseudoisocromáticas, (b) testes de 

arranjo de cores, (c) testes de combinação de cores e (d) testes de nomeação de cores. Tais 

testes possuem como objetivo avaliar as deficiências para cores que podem ser caracterizadas 

como congênitas ou adquiridas. Apesar da corrente classificação, François e Verriest (1960) 

assentaram que as deficiências adquiridas foram relegadas ao descaso durante muito tempo, 

talvez pelo fato de que algumas deficiências adquiridas para cores tenham sido tratadas como 

se congênitas fossem. Cabe destacar que nenhum teste de cores cumpre com todos os critérios 

diagnósticos, sendo necessária a utilização de uma bateria de testes para um diagnóstico 

preciso. 

As deficiências congênitas podem ser classificadas em três grupos: (a) os tricromatas 

anômalos, (b) os dicromatas e (c) os monocromatas. 

 

 Os tricromatas anômalos subdividem-se em (i) protanômalos (deficiência nas opsinas 

sensíveis aos λ longo, produzindo baixa sensibilidade às cores avermelhadas), e (ii) 

deuteranômalos (deficiência nas opsinas sensíveis aos λ médio, produzindo baixa 

sensibilidade às cores mais esverdeadas); 

 Os dicromatas subdividem-se em (i) protanopos (ausência das opsinas sensíveis aos λ 

longo, gerando insensibilidade às cores mais avermelhadas), (ii) deuteranopos 

(ausência das opsinas sensíveis aos λ médio, gerando insensibilidade às cores mais 

esverdeadas) e (iii) tritanopos (ausência das opsinas sensíveis aos λ curto, gerando 

insensibilidade às cores azuladas); e, 
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 Os monocromatas subdividem-se em: tipo I, sendo os (i) monocromatas para cones 

(estas pessoas possuem apenas um único tipo de cone em suas retinas, que podem ser 

cones sensíveis aos comprimentos de onda longo, médio ou curto), bem como os (ii) 

monocromatas para bastonetes (estas pessoas possuem apenas bastonetes em suas 

retinas, pelo que percebem apenas preto, branco e variações de cinza); e 

monocromatas tipo II: trata-se do caso da ausência completa de bastonetes na retina, e 

apenas um único tipo de cone ocorre nestes indivíduos. 

 

De acordo com Verriest (1963), as deficiências adquiridas podem ser classificadas em 

três grupos, são elas: Tipos I e II apresentam comprometimento nos eixos vermelho-verde, e 

estão relacionadas com processos distróficos nos cones e nervo óptico, respectivamente; e 

Tipo III cujo comprometimento encontra-se no eixo azul-amarelo, e está relacionada com 

afecções na retina e coroide. Outra classificação proposta por Fletcher e Voke (1985) 

classifica as deficiências adquiridas em (a) acromatopsia – quando ocorre a ausência de 

percepção de cores ou monocromatismo; (b) cromatopsia – quando ocorre distorção da 

percepção cromática, acarretando em possíveis xantopsias, eritropsias, cianopsias e 

cloropsias; (c) discromatopsia – quando ocorre percepção anormal das cores; e (d) agnosias – 

quando ocorrem alterações da percepção de cores devido a lesões corticais. 

As deficiências adquiridas diferem das congênitas pelas seguintes razões, dentre 

outras: (a) agravam a severidade da deficiência tão logo a lesão patológica responsável 

evolua; (b) geralmente a deficiência está localizada em apenas um olho, ou em parte do olho; 

(c) a severidade pode variar em diferentes partes da área afetada; (d) a deficiência usualmente 

se torna menos pronunciada quando o tamanho aparente, luminância e tempo de exposição ao 

campo de teste são aumentados; (e) usualmente está relacionada com prejuízos de acuidade 

visual, adaptação ao escuro e discriminação trêmula (“fickler discrimination”); (f) geralmente, 

o contraste de luminância está reduzido nestes casos; (g) os eixos de confusão podem ter 

diferentes distribuições e/ou diferentes direções (FRANÇOIS; VERRIEST, 1960). 
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3. O TRANSTORNO DEPRESSIVO NAS FUNÇÕES VISUAIS 

 

 

A plausibilidade da relação entre depressão e percepção visual pode ser feita 

assumindo que anormalidades nas funções neurológicas, advindas dos transtornos do humor, 

devem alterar o funcionamento da retina ou cérebro, bem como da percepção e input na retina 

(BARRICK; TAYLOR; CORREA, 2002). Lacerda (2012) sugeriu que avaliar a percepção 

visual de pacientes deprimidos forneceria um bom indicativo sobre a forma como 

neuromediadores poderiam interagir com a depressão e sistema visual, posto que alguns 

neuromediadores estão relacionados com tais variáveis. Cavalcanti e Santos (2005) 

acrescentaram que pesquisas com percepção visual poderiam esclarecer o funcionamento de 

mecanismos sensoriais básicos relacionados à depressão, pelo que revelariam novos aspectos 

teóricos sobre a doença depressiva. Finalmente, Nogueira e Santos (2012) afirmaram que 

pesquisar o sistema visual de pacientes com depressão maior com metodologia psicofísica e 

diferentes estímulos processados por vias visuais distintas poderia ajudar a complementar a 

investigação clínica, bem como contribuir para uma melhor caracterização de mecanismos 

cognitivos, afetivos e neurofisiológicos básicos relativos a esta condição clínica. 

 

3.1 DEPRESSÃO E VISÃO 

 

Bubl et al. (2009) supuseram haver alterações dos mecanismos do sistema 

dopaminérgico de pacientes deprimidos, comprometendo, portanto, a percepção visual de 

contraste destes, dado que a dopamina apresenta um papel importante no processamento da 

informação visual na retina, como apontado por Bodis-Wollner et al. (1987), Ghilardi et al. 

(1989) e Langheinrich et al. (2000). Corroborando o exposto, estudos eletrofisiológicos, 

farmacológicos e clínicos têm apontado esta disfunção dopaminérgica na retina (BODIS-

WOLLNER ET AL., 1987; MESTRE ET AL., 1990; MASSON ET AL., 1993; TEBARTZ 

VAN ELST ET AL., 1997; LANGHEINRICH ET AL., 2000). Noutro trabalho, Bubl et al. 

(2010) estudaram numa amostra de 40 pacientes deprimidos (20 com medicação e 20 sem 

medicação), e 40 controles, a percepção de contraste, a partir de registros de eletrofisiologia 

(eletrorretinograma padrão - PERG), com 05 estímulos xadrez de 0.8º de tamanho, com 

reversão de contraste a 12 reversões por segundo (rps), e níveis de contraste a 3.2%, 7.3%, 
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16.2%, 36% e 80%. Eles encontraram que os escores de depressão do Inventário de Depressão 

de Beck (BDI) e da Hamilton Rating Scale for Depression correlacionavam 

significativamente com os níveis de sensibilidade ao contraste. Os autores não encontraram 

diferença significativa entre os pacientes medicados e não medicados, tampouco entre 

pacientes com episódio depressivo recorrente e único. Finalmente, os autores discutiram sobre 

a impossibilidade de relacionar este estudo com a percepção de movimento ou cor, contudo, 

sugeriram que estas variáveis deveriam ser investigadas no futuro. 

Golomb et al. (2009) pressupunham que pacientes com TDM deveriam exibir 

consequências importantes para a percepção visual, pois pesquisas recentes levaram a 

hipótese de uma disfunção do sistema GABAérgico no lobo occipital destes pacientes. Assim, 

os autores aplicaram uma tarefa psicofísica para detecção de movimento, com grades 

senoidais de tamanho e contraste variados para fins de localização da direção. Foram testados 

16 pacientes com depressão recorrente e 16 participantes do grupo controle. A luminância 

média era de 55.2 cd/m
2
. Eles encontraram que pacientes deprimidos apresentavam uma 

melhora na percepção de movimento em relação ao grupo controle. 

Lacerda (2012) investigou a percepção de contraste em pacientes adultos com TDM, 

utilizando o método psicofísico da escolha forçada com duas alternativas temporais e 

estímulos com frequências espaciais lineares e angulares. Os resultados demonstraram que o 

grupo com depressão apresentou uma menor sensibilidade ao contraste nas frequências baixas 

para ambos os estímulos (0,5 cpg e 2 ciclos/360º, respectivamente), em relação ao grupo 

controle. Em adição, Lacerda (2008) utilizou os quadros do pintor salvador dali (24 quadros 

de 15 x 10 cm), como cenas visuais complexas, a fim de estudar a percepção visual da forma 

numa amostra de 40 voluntários – compondo o grupo experimental 20 pacientes depressivos, 

e compondo o grupo controle 20 participantes sadios, encontrando que pacientes deprimidos 

percebem figuras com tamanho médio maior (10,22 graus de ângulo visual) em comparação 

com os participantes sadios. Finalmente, Cavalcanti e Santos (2005), em estudo piloto, 

observaram que pacientes deprimidos necessitavam de 1,7 vezes mais de contraste para 

detectar frequências radiais de 0,2 e 1 cpg; e 3,4 vezes mais contraste para detectar a 

frequência radial de 4cpg. 

Szabó et al. (2004) investigaram a função de sensibilidade ao contraste de pacientes 

com desordens afetivas sazonais, antes e depois de tratamento com fototerapia, por um 

período de 4 semanas. Os autores utilizaram 10 participantes com depressão (não-medicados) 
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e 10 voluntários saudáveis. Os estímulos para avaliar a função de sensibilidade ao contraste 

consistiam de frequências espaciais lineares estáticas (0,5; 1,2; 1,9; 2,9; 3,6; 4,8; 5,7; 7,2 e 

14,4 cpg) e dinâmicas (8hz). Os autores observaram que a fototerapia aumentou a 

sensibilidade ao contraste nos pacientes deprimidos, porém não para os voluntários saudáveis. 

Antes da fototerapia, a média no escore da Hamilton Rating Scale for Depression era 19, 

porém depois do tratamento a média era de 5. Wesner e Tan (2006) mensuraram a 

sensibilidade ao contraste de pacientes (a) com depressão sazonal, (b) com depressão maior e 

(c) sadios, utilizando estímulos com frequências espaciais estáticas e dinâmicas. Os autores 

encontraram que o grupo com depressão sazonal apresentou sensibilidade ao contraste 

elevada em relação ao grupo controle para frequências espaciais estáticas, igual ou maior do 

que 6 cpg, e concluíram que os grupos com depressão sazonal e maior apresentaram maior 

sensibilidade para estímulos de frequências espaciais altas e temporais baixas. 

Novas pesquisas que utilizem metodologia eletrofisiológica e/ou de neuroimagem 

devem agregar mais informações acerca dos mais variados atributos da percepção visual, 

principalmente quando em condições patológicas. Ademais, o mapeamento completo de 

estruturas relacionadas aos transtornos do afeto é condição impar para o diagnóstico, 

terapêutica e prognóstico na clínica médica. Por outro lado, além da relação anatômica 

referente às vias visuais quando da condição depressiva, importa destacar igualmente o papel 

dos neurotransmissores nesta relação. Segundo Lacerda (2012), é possível que alguns 

neuromediadores envolvidos com o transtorno depressivo apresentem relação com o sistema 

visual, tais como: o ácido-γaminobutírico (GABA), a dopamina (DA) e serotonina (5-HT). 

Embora os mecanismos GABAérgicos relacionados aos transtornos do humor não 

estejam bem esclarecidos, esta relação tem sido proposta a partir da observação clínica do 

VALPROATO, um agonista do GABA, cujos efeitos são positivos no tratamento da 

depressão, com varias linhas de evidência sugerindo uma disfunção GABAérgica em 

pacientes com transtorno depressivo, sendo possivelmente os receptores GABAB implicados 

nesta patofisiologia, bem como servindo de alvo de ações de antidepressivos e estabilizadores 

do humor (PETTY, 1995; BHAGWAGAR ET AL., 2007; BRAMBILLA ET AL., 2003; 

KALUEFF; NUTT, 2007; SHIAH ET AL., 1998; SANACORA ET AL., 1999). Investigações 

realizadas com Espectroscopia de Prótons por Ressonância Magnética ([
1
H]-MRS) apontaram 

uma reduzida concentração de GABA no córtex occipital de pacientes deprimidos como 

também em indivíduos plenamente recuperados com histórico de depressão recorrente (livres 
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de medicação em ambos os casos), quando comparados com grupo controle (BHAGWAGAR 

ET AL., 2007; SANACORA ET AL., 1999; MASON ET AL., 2000). 

A atividade dopaminérgica também tem sido relacionada aos transtornos do humor 

(JIMERSON, 1987). Segundo Diehl e Gershon (1992), a dopamina está amplamente 

implicada na patofisiologia das síndromes afetivas, e modelos de pesquisa em 

animais/humanos apontam nesta mesma direção. Os autores destacaram que animais expostos 

ao modelo do desamparo aprendido apresentavam decréscimo de níveis de dopamina em 

regiões subcorticais, bem como apresentavam déficits de aprendizagem quando recebiam 

antagonistas da dopamina, e a situação se invertia quando recebiam agonistas da dopamina. O 

sistema dopaminérgico tem sido investigado em condições de humor deprimido com foco 

para o sistema visual (BUBL ET AL., 2009), dada as interações recíprocas entre o sistema 

dopaminérgico e a retina (BRANDIES; YEHUDA, 2008; BODIS-WOLLNER ET AL., 

1987). Além disso, Shuwairi et al. (2002) relataram estudos que afirmavam que condições 

neuropsiquiátricas que envolvem a depleção dopaminérgica têm sido associadas a deficiências 

no eixo de confusão Tritan. 

Finalmente, cabe destacar a hipótese serotoninérgica da depressão. De acordo com 

Maes e Meltzer (2002), o precursor da serotonina (L-Triptofano), encontrado no fluido 

cérebro-espinhal, encontra-se devidamente rebaixado em pacientes com TDM. Igualmente, os 

autores afirmaram que uma dieta pobre em L-Triptofano pode induzir sintomatologia 

depressiva em algumas circunstâncias. Vetencourt et al. (2008) investigaram se a 

administração crônica do Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina (ISRS)– a fluoxetina, 

poderia restaurar a plasticidade do sistema visual do rato adulto. Os autores encontraram que a 

administração crônica desta droga reintroduz a plasticidade da dominância ocular, bem como 

recupera as funções visuais em animais adultos amblíopes, testadas eletrofisiológica e 

comportamentalmente. 

Larcerda (2012) apontou que neurotransmissores como (a) noradrenalina e 

(b) adrenalina também participam da neuropatologia da depressão, contudo parecem estar 

relacionados com vias subcorticais, de modo a não participarem diretamente da percepção 

visual. 
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3.2 DEPRESSÃO E VISÃO DE CORES 

 

Heim e Morgner (1997) observaram numa amostra de 75 mulheres com depressão 

endógena que 63% destas apresentavam distúrbio para a visão de cores. Heim e Morgner 

(2001) utilizaram o Lanthony D-15d juntamente com o Farnsworth D-15 (modificado) para 

analisar 50 pacientes com depressão endógena e 50 com esquizofrenia, e encontraram que 

54% daqueles apresentavam distúrbios na percepção de cor, e 72% destes também 

apresentavam distúrbios para a cor. A Figura 6 descreve os resultados deste estudo: 

 

Depressão Endógena (n = 50) 

Visão de Cores Normal (n = 23 = 46%) 

 14 mulheres 

 9 homens 

Visão de Cores Deficiente (n = 27 = 54%) 

 21 mulheres             14% deficiência azul-amarelo 

                                                  14% deficiência azul-amarelo e verde 

                                                    8% deficiência para o verde 

                                                    6% deficiência para o vermelho 

                                               = 42% 

 

 6 homens                   8% deficiência azul-amarelo 

4% deficiência para o verde 

                                              = 12% 

Figura 6. Resultados do experimento de Heim e Morgner (2001). 

 

Wu, Chang e Lee (2008) avaliaram 337 jovens nos seguintes quesitos: (a) preferência 

de cor, (b) associação de cor e (c) criação de autorretrato. Utilizou-se o “Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale” (CES-D) para avaliar a severidade do transtorno 

depressivo, por meio do qual dividiram os participantes em dois grupos seguindo como ponto 

de corte a pontuação 29: (a) tendência à depressão, e (b) sem tendência à depressão. Os 

autores encontraram que (1) o vermelho amarelado, roxo e cinza escuro são importantes 

variáveis discriminantes quando as cores são utilizadas para determinar uma tendência à 

depressão, (2) ambos os grupos (a e b) apresentaram resultados similares para associação a 

cor, com exceção do cinza escuro em associação com conceitos abstratos, e, finalmente, (3) a 

existência de uma tendência à depressão correlacionou com as cores utilizadas em 
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autorretratos. Os autores concluíram que existe muita relação entre tendência a depressão e 

percepção de cores. 

Kaya e Epps (2004) estudaram numa amostra de 98 estudantes universitários suas 

respostas emocionais a cinco principais tonalidades (vermelho, amarelo, verde, azul e roxo), a 

cinco cores intermediárias (amarelo-vermelho, verde-amarelo, azul-verde, roxo-azul, 

vermelho-roxo), bem como a três cores acromáticas (branco, cinza e preto), com indicação 

das razões para suas respostas. Os autores utilizaram o Sistema de Cores Munsell. Foram 

apresentadas aos participantes, randomicamente, as amostras de cores sob um fundo 

acromático “Munsell N/7”, onde foram instruídos a responder as seguintes perguntas: Que 

resposta emocional você associa com esta cor? Como você se sente com esta cor? Por que 

você se sente dessa forma? As respostas demonstraram que as tonalidades principais 

obtiveram maiores números de respostas emocionais positivas, seguidas das intermediárias e 

das acromáticas. A cor verde evocou principalmente respostas emocionais positivas, enquanto 

que a cor verde-amarela obteve a menor resposta positiva. Finalmente, a cor branca obteve 

um grande numero de respostas positivas, seguida do preto e cinza. 

Barrick, Taylor e Correa (2002), através de um estudo piloto com 120 participantes 

(uni/bipolares), investigaram as relações entre sensibilidade à cor em pacientes deprimidos 

(internados e ambulatoriais), com a hipótese de que (a) haveria uma correlação positiva entre 

determinado item da Escala de Depressão Correa-Barrick (“percebo que todas as coisas 

parecem cinzas/monótonas/sem cor”) com o item (“sinto-me deprimido/triste”), que (b) os 

escores no item que trata do prejuízo da visão de cores seriam maiores nos pacientes 

internados quando comparados aos ambulatoriais, e que (c) os escores para prejuízo para 

cores e depressão total seriam bastante divergentes entre os grupos. Os autores encontraram 

haver correlação positiva entre os itens (hipótese “a”), porém, não encontraram significância 

entre os escores que tratam do prejuízo para visão de cores em comparação com internados e 

ambulatoriais (hipótese “b”), como também não encontraram significância entre os grupos no 

tocante aos escores para prejuízo de cores e depressão total (hipótese “c”). Os autores 

concluíram que o prejuízo para sensibilidade a cor deve ser um estado ou característica dos 

transtornos do humor. 

Pesquisas relacionando estudos com psicofísica/neuroimagem/eletrofisiologia em 

pacientes deprimidos para avaliação da visão de cores são raras. No Brasil, apenas alguns 

poucos estudos investigaram a relação entre depressão e percepção visual (CAVALCANTI; 
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SANTOS, 2005; LACERDA, 2008; LACERDA, 2012; NOGUEIRA; SANTOS, 2012), 

contudo, nenhum estudo investigou a relação entre depressão e percepção de cores, pelo que o 

presente trabalho (inédito) contribuirá para um melhor entendimento sobre estas variáveis, no 

sentido de uma melhor caracterização fisiopatológica e clínica acerca desta enfermidade. 

A Tabela 1 resume de forma concisa as publicações que avaliaram as funções visuais 

em condições de depressão maior, com utilização de metodologia psicofísica: 

 

Tabela 1. Estudos relativos às funções visuais em pacientes deprimidos com metodologia psicofísica. 

Autores Ano Avaliação Estímulos População Resultados 

HEIM; 

MORGNER 
1997 

Discriminação 

de Cores 

Velhagen-Broschmann 

Pseudoisochromatic Plates 

Pacientes com 

depressão maior 

(75) 

↑Deficiência para 

cores em 63% 

dos pacientes 

HEIM; 

MORGNER 
2001 

Discriminação 

de Cores 

Lanthony D-15d; 

Farnsworth D-15 

(modificado) 

Pacientes com 

depressão maior 

(50) 

↑Deficiência para 

cores em 54% 

dos pacientes 

SZABÓ ET AL. 2004 
Sensibilidade 

ao Contraste 
Grades Senoidais 

Pacientes com 

depressão maior 

(10) 

Fototerapia ↑ 

sensibilidade ao 

contraste 

CAVALCANTI; 

SANTOS 
2005 

Sensibilidade 

ao Contraste 
Grades Senoidais 

Pacientes com 

depressão maior 

(06) 

↑ 

Limiar de 

contraste 

WESNER; TAN 2006 
Sensibilidade 

ao Contraste 
Grades Senoidais 

Pacientes em 

Episódio 

Depressivo 

Maior (63) 

↑ 

Sensibilidade ao 

contraste em 

6cpg 

LACERDA 2008 
Detecção da 

Forma 
24 Quadros do Pintor Dali 

Pacientes com 

depressão maior 

(20) 

↑Percepção para 

formas médias 

maiores 

GOLOMB ET 

AL. 
2009 

Detecção de 

Movimento 
Grades Senoidais 

Pacientes com 

depressão maior 

(16) 

↑ 

Sensibilidade 

para o 

movimento 

BUBL ET AL. 2009 
Sensibilidade 

ao Contraste 
Gabor 

Pacientes com 

depressão maior 

(28) 

↑ 

Limiar de 

contraste 

BUBL ET AL. 2010 
Sensibilidade 

ao Contraste 
Gabor 

Pacientes com 

depressão maior 

(40) 

↑ 

Limiar de 

contraste 

LACERDA 2012 
Sensibilidade 

ao Contraste 
Grades Senoidais 

Pacientes com 

depressão maior 

(20) 

↑ 

Limiar de 

contraste 

NOGUEIRA; 

SANTOS 
2012 

Sensibilidade 

ao Contraste 
Grades Senoidais 

Pacientes com 

depressão maior 

(40) 

↑ 

Limiar de 

contraste 

 

 

 

 



44 

 
 

 

4. A PSICOFÍSICA VISUAL 

 

 

O método psicofísico busca empregar técnicas e procedimentos de modo que o 

pesquisador possa obter medidas concretas sobre a percepção do sujeito avaliado. Deste 

modo, a psicofísica visual busca relacionar quantitativamente eventos físicos de estimulação 

sensorial com a resposta comportamental decorrente desta estimulação. E neste sentido, é 

imprescindível que o método psicofísico eleito seja enquadrado na pergunta experimental, 

antes mesmo do que o estímulo ideal utilizado no estudo (LIMA ET AL., 2010). Os métodos 

psicofísicos utilizados podem ser divididos em (a) métodos adaptativos e (b) métodos não-

adaptativos. O primeiro tem relação com o ordenamento dos estímulos gerados em 

consonância com os resultados obtidos anteriores a cada tentativa (LEEK, 2001), enquanto o 

segundo é gerado de forma predeterminada, como ocorre no método dos estímulos constantes 

(melhor descrito abaixo). 

Dos três métodos clássicos em Psicofísica encontram-se (a) o método dos limites que 

consiste na apresentação de estimulação ascendente ou descendente, por meio do qual o 

observador apenas responde se percebeu ou não o estimulo apresentado; sendo uma variação 

do método dos limites, o método das escadas, como visto em Cornsweet (1962), em seu 

trabalho intitulado “The staircase-method in psychophysics”, sendo que a intensidade do 

estimulo é aumentada ou diminuída, num padrão de ascendências ou descendências, a 

depender das reversões de respostas cometidas pelo observador; (b) o método do ajuste, cujo 

observador detém o controle sobre a variação da intensidade do estímulo, podendo iniciar o 

teste com estimulação sublimiar em escala ascendente, ou supralimiar em escala descendente; 

e, por fim, (c) o método dos estímulos constantes que varia enquanto à aleatoriedade da 

intensidade de apresentação dos estímulos, i.e., a apresentação não segue uma ordem 

sequencial, sendo os valores previamente determinados na faixa de intensidades que contém o 

limiar (LIMA ET AL., 2010; SCHIFFMAN, 2005). 

De fato, estes métodos diferem (a) em grau de aceitação/uso pela comunidade 

científica, como também (b) quanto ao fato de que cada método oferece medidas 

numericamente pouco equivalentes entre si, o que torna a comparação entre os métodos algo 

virtualmente impossível. Como conclusão tem-se que a depender das condições exatas de 

mensuração, os dados dependerão consideravelmente, cuja importância remonta ao tema 



45 

 
 

 

contemporâneo da sua aplicabilidade à psicofísica visual (BLACKWELL, 1952). E mais, 

segundo Treutwein (1995), cada um dos métodos clássicos aqui expostos sofre de algum(ns) 

dos déficits apresentados a seguir: (a) ausência de controle a respeito dos critérios de resposta 

dos sujeitos, (b) as estimativas devem ser substancialmente enviesadas, (c) ausência de 

justificação teórica que aporte aspectos dos procedimentos, e (d) uma grande quantidade de 

informações é desperdiçada, uma vez que os estímulos são usualmente apresentados distantes 

do limiar, onde pouca informação é adquirida. 

O limiar é considerado como a probabilidade de detecção de um estímulo em função 

do aumento ou decremento de sua intensidade física. Assim, o limiar sensorial tem sido 

utilizado na prática da pesquisa clínica para identificação de alterações decorrentes de 

anormalidades do sistema nervoso central. As pesquisas em psicofísica buscam aplicar o 

limiar sensorial quer seja para investigar possíveis alterações quer seja para investigar o 

funcionamento normal de processos sensoriais, tais como: visão de contraste, profundidade, 

cores, entre outros. 

Da psicofísica aplicada à percepção de cores, vale destacar os estímulos apresentados 

aos indivíduos, dos quais o espaço de cores utilizado para sua confecção deve ser 

considerado. Sendo o espaço de cores mais utilizado para investigação da percepção de cores 

o proposto pela CIE em 1931. Dado o método psicofísico adequado, juntamente com a 

construção do estímulo apropriado (com uso do espaço de cores adequado), é possível 

responder à pergunta experimental sobre visão de cores de maneira bastante elegante. Alguns 

testes psicofísicos para visão de cores são (i) o teste de ordenamento de cores 

FARNSWORTH-MUNSELL (FM100); (ii) o teste computadorizado Cambridge Colour Test 

(CCT); (iii) o teste de equalização de cores Anomaloscopia; entre outros (LIMA ET AL., 

2010). 
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5. JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho se justifica em virtude das seguintes razões: (a) de acordo com 

levantamento bibliográfico verificou-se a escassez de estudos envolvendo visão de cores em 

pacientes com depressão, (b) o relato de pacientes depressivos, ao afirmarem “estar suas vidas 

sem brilho”, pode indicar uma percepção subclínica do transtorno depressivo, sugerindo ao 

médico clínico indícios de humor deprimido, (c) novos dados relacionando a visão de cores 

aos transtornos do humor podem esclarecer o funcionamento de mecanismos sensoriais 

básicos relacionados à depressão pelo que revelariam novos aspectos teóricos sobre a doença 

depressiva, tal como apontado por Cavalcanti e Santos (2005), (d) pesquisas em percepção 

visual envolvendo os transtornos do humor poderiam delinear instrumentos capazes de 

levantar hipóteses diagnósticas baseadas em critérios objetivos, e não apenas na observação 

tácita de comportamentos clínicos, e, finalmente, (e) uma avalição da visão de cores em 

pacientes deprimidos, com testes bem validados na literatura, investigando possíveis 

extensões de perdas para cores associadas ao transtorno, poderia fornecer dados subsequentes 

para o reconhecimento de padrões de resposta do SV quando desta condição específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 
 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a visão de cores em pacientes adultos com transtorno depressivo maior. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a capacidade discriminativa de cores em todos os eixos de confusão, bem 

como os limiares de discriminação para cada eixo em pacientes previamente 

diagnosticados com transtorno depressivo maior; 

 Avaliar a capacidade discriminativa de cores em todos os eixos de confusão, bem 

como os limiares de discriminação para cada eixo em sujeitos isentos de qualquer 

transtorno neuropsiquiátrico; 

 Comparar os resultados de ambos os grupos; 
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7. MÉTODO 

 

7.1 PARTICIPANTES 

 

Participaram desta pesquisa 23 voluntários, de ambos os sexos e faixa etária entre 22 e 

48 anos. Estes voluntários foram divididos em dois grupos: Grupo Controle (GC) e Grupo 

Experimental (GE). 

 

  O GC foi composto por 12 voluntários, sendo 09 participantes do sexo masculino e 03 

do sexo feminino, com idades que variavam de 22 – 38 anos (média 29,41 e desvio 

padrão 5,50). Os voluntários do GC gozavam de boa saúde física/psíquica, à época do 

estudo. 

 O GE foi composto de 11 participantes, sendo 04 homens e 07 mulheres, com idades 

que variaram de 23 – 48 anos (média 38,36 e desvio padrão 9,55). Todos os 

participantes do GE foram diagnosticados segundo o DSM-IV-TR para (Episódio 

Único “296.2” ou Episódio recorrente “296.3”). 

 

Critérios de Inclusão: Foram incluídos os participantes que (a) eram tricromatas, 

(b) tinham acuidade visual normal ou corrigida (até 20/30), (c) eram isentos de quaisquer 

outras patologias que afetassem as funções visuais. 

 

Critérios de Exclusão: Foram excluídos os participantes que (a) tinham diabetes, 

(b) tinham hipertensão, (c) apresentavam comorbidades clínicas, (d) apresentavam 

deficiências pré-existentes para cores (congênitas ou adquiridas), (e) tenham sido expostos 

laboralmente a solventes orgânicos/metais pesados. 

 

 Inicialmente, o GE estava formado por 13 pacientes, contudo, dois destes participantes 

foram excluídos do estudo devido aos elevados escores obtidos nos testes CCT e Lanthony 

D15d, perfazendo uma média muito acima dos valores médios do grupo. 

 A Tabela 2 sintetiza as características da amostra do GC, contendo as principais 

informações colhidas durante a aplicação do questionário sócio-demográfico e Teste com 

Optótipos E de Rasquin (Sexo, Idade, Escolaridade e Acuidade Visual). 
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Tabela 2. Tabela descritiva para o GC. 

Participante 
GC 

Sexo Idade Escolaridade AV 

RSSF H 26 
Ensino Superior 

Completo 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

MPS H 37 
Ensino Médio 

Completo 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

MMC M 24 
Ensino Superior 

Incompleto 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

FAL H 23 
Ensino 

MédioCompleto 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

JRC H 24 
Ensino Superior 

Incompleto 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

JFS M 31 
Mestrado 
Completo 

OD: 20/20 
OE: 20/20 

HDMS H 32 
Ensino Superior 

Completo 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

EPC M 31 
Ensino Superior 

Completo 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

EMLE H 34 
Ensino Superior 

Completo 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

ELE H 31 
Ensino Superior 

Completo 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

JSCS H 22 
Ensino Superior 

Incompleto 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

AACN H 38 
Mestrado 
Completo 

OD: 20/20 
OE: 20/20 

 

A Tabela 3 apresenta de forma sintetizada as características do GE, contendo as 

informações relativas ao perfil dos pacientes com relação ao Sexo, Idade, Acuidade Visual, 

Medicação, Dose, Episódio, Sintoma, Escolaridade e Tempo de Depressão (a coleta destas 

informações ocorreu através de questionário sócio-demográfico, Inventário de Depressão de 

Beck, Escala de Avaliação da Depressão de Hamilton, Teste com Optótipos E de Rasquin, 

bem como através de informes de médicos psiquiatras/residentes). 

As drogas psicotrópicas tomadas pelos pacientes foram classificadas de acordo com 

seus mecanismos de ação, sendo os antidepressivos classificados como (a) Inibidores 

Seletivos da Recaptação da Serotonina
1
/Noradrenalina

2
(ISRSs/ISRSN), Antidepressivos 

Tricíclicos/Tetracíclicos
3
 (ATCs), Inibidores da Momoaminoxidase

4
 (IMAOs); e, (b) os 

ansiolíticos foram classificados como Benzodiazepínicos (AB)
5
. 
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Tabela 3. Tabela descritiva para o GE. 

Participante 

GE 
Sexo Idade AV Medicação Dose 

Episódio/Tempo 

de Depressão 
Sintoma 

LDDA 
Ens. Médio 

M 34 
OD: 20/20 
OE: 20/25 

Citalopram1 10mg ER/± 5 anos DL 

JCSS 
Ens. Sup. C 

H 47 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Mirtazapina4 

Estazolam5 
30mg 
2mg 

ER/± 20 anos DL 

MMT 
Ens. Sup. C 

M 47 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Clonazepam5 
Escitalopram1 

Euthyrox 

0,5mg 
10mg 
75mg 

ER/± 6 anos DL 

GRMS 
Ens. Sup. Inc 

H 23 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Duloxetina1 60mg ER/± 6 meses DL 

CCRN 
Ens. Médio 

H 48 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Diazepam5 
Venlafaxina2 

10mg 
150mg 

ER/± 8 meses DL 

IPSOir 
Ens. Médio 

M 41 
OD: 20/25 
OE: 20/25 

Clonazepam4 
2ml 

0,5mg 
EU/± 4 anos DMG 

MCMS 
Ens. Médio 

M 48 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Amitriptilina4 
Fluoxetina1 

75mg 
40mg 

ER/± 5 meses DMG 

IPSO 
Ens. Médio 

M 44 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Sertralina1 50mg EU/± 3 meses DMG 

JFR 
Ens. Sup. Inc 

M 27 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

** ** ER/± 20 anos DMG 

GSDS 
Ens. Sup. Inc 

H 26 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Fluoxetina1 20mg EU/± 1 ano DMG 

RADO 
Ens. Médio 

M 37 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Clonazepam5 
Escitalopram1 

2mg 
10mg 

EU/± 7 anos DMG 

VDP* 
Ensino. Sup. C 

H 53 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Sertralina1 
Bromazepam5 

100mg 
6mg 

ER/± 1 ano DG 

SRB* 
Ens. Médio 

H 48 
OD: 20/20 
OE: 20/20 

Sertralina1 100mg EU/± 5 anos DL 

Nota: Os codinomes (*) referem-se aos pacientes excluídos do estudo e (**) sem medicação. DL = Depressão 

Leve; DMG = Depressão Moderada/Grave. ER = Episódio Recorrente; EU = Episódio Único. 

 

Apenas um paciente era livre de medicação, enquanto os demais recebiam medicação 

durante pelo menos uma semana. Cinco pacientes faziam uso de monoterapia, enquanto 

outros cinco usavam pelo menos duas drogas associadas. 

Haja vista a amostra de pacientes com Depressão Moderada e Depressão Grave ter 

sido insuficiente, impossibilitando futuras comparações durante a análise, optou-se por 

estabelecer a gravidade da depressão apenas como: Depressão Leve (DL) e Depressão 

Moderada/Grave (DMG). Ressalte-se que o tempo de depressão referendado aqui é 

condizente com o relato dos pacientes durante a aplicação do questionário sócio-demográfico, 
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entretanto os pacientes foram diagnosticados pelos critérios de Episódio Único “296.2” ou 

Episódio recorrente “296.3”, para TDM, segundo os médicos psiquiatras. 

 

7.2 ESTÍMULOS 

 

Para avaliar a capacidade discriminativa de cores dos participantes utilizou-se o teste 

computadorizado Cambridge Colour Test, v. 2.0, e como teste complementar utilizou-se o 

teste de arranjo de cores Lanthony Desaturated D-15 Test. Ambos proporcionam uma 

acurácia detalhada acerca da tipologia para as deficiências para cores, bem como indicam (em 

alguma medida) o grau de severidade destas. 

 

7.2.1 Cambridge Colour Test (CCT) 

 

O CCT é um teste computadorizado que avalia a capacidade discriminativa de cores, 

produzido pela Cambridge Research System (Kent, Inglaterra), cujo alvo (adaptação do 

Landolt “C”, com ruído de luminância) deve ser discriminado de um fundo acromático. O 

estímulo apresenta similaridade com os estímulos utilizados em testes com placas 

pseudoisocromáticas, como ocorre com o Ishihara Test for Color Blindness, entre outros. 

De acordo com Mollon e Regan (2000), o alvo e fundo são formados por muitos 

discos discretos, cada um contendo seu próprio contorno, bem como luminância individual 

randomizada. Estas manobras impossibilitam que o sujeito detecte o alvo a partir de artefatos 

de borda ou luminâncias distintas, garantindo que apenas a visão de cores seja avaliada. O 

tamanho dos discos variam de 5.7 a 22.8 minutos de arco (arcmin) e luminância de 8, 10, 12, 

14 e 16 cd/m
2
, distribuídos randomicamente (COSTA, 2010; COSTA ET AL., 2006). O 

diâmetro externo do alvo (“C”) subentende 4.3 graus de ângulo visual (cpg), o diâmetro 

interno subentende 2.2 cpg, e a abertura/lacuna (gap) subentende 1 cpg, a uma distância de 3 

metros (REGGAN ET AL., 1994). 
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Figura 7. À direita o estímulo “C de Landolt”, apresentado com discos discretos 

randomizados. À esquerda a chave de resposta CT6 utilizada para o registro das mesmas. 

Disponível em: (http://www.crsltd.com) Acesso em Junho de 2012. 

 

O CCT utiliza o método psicofísico das escadas para avaliar a capacidade 

discriminativa do sujeito, com duas escadas alternando aleatoriamente. A cromaticidade do 

(“C”) varia de acordo com a resposta do participante, aproximando-se à do fundo para cada 

resposta correta, e distanciando-se para cada resposta errada (ou omissão de resposta). 

Quando são obtidas 11 reversões para cada eixo testado, o teste chega ao fim, porém o limiar 

é estimado apenas nas seis (06) últimas reversões para cada eixo (VENTURA ET AL., 2003; 

REGGAN ET AL., 1994; COSTA, 2010). 

O CCT apresenta dois protocolos de testes: o Trivector (Anexo F) e Ellipses. O 

trivector é um teste rápido (aproximadamente 05 minutos), cujos limiares de discriminação 

relativos ao fundo acromático padrão (0.1977, 0.4689 u’ v’ no espaço de cores CIE 1976) são 

estimados para os eixos de confusão Protan, Deutan e Tritan, enquanto o teste de elipses (de 

aproximadamente 30 minutos) utiliza para a construção de uma elipse (“MacAdam Ellipses”) 

8, 12, 16 ou 20 vetores equidistantes no espaço de cores CIE 1976. As elipses para sujeitos 

tricromáticos possuem um diâmetro de área menor, quando comparadas a sujeitos com 

defeitos para a cor (congênito ou adquirido), que apresentam elipses bastante alongadas 

(VENTURA ET AL., 2003; COSTA ET AL., 2006). Uma elipse perfeitamente circular 

apresenta escore igual a 1, indicando sensibilidade equivalente em todos os eixos, entretanto, 

escores maiores do que 1 indicam uma sensibilidade diferente para cada eixo. Portanto, 

quanto maior o valor da elipse, possivelmente haverá mais alterações presentes (COSTA, 

2010). 

O CCT utiliza o espaço de cores CIE 1976 (Anexo E) também conhecido como espaço 

de cores CIELUV, e os limiares medidos são expressos em coordenadas u' v' multiplicadas 

por 10
3
. O espaço de cores CIE 1976 foi criado com o fim de conseguir representar 

http://www.crsltd.com/
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integralmente o espectro visível para o olho humano de maneira que a distancia entre dois 

pontos no diagrama cromático seja proporcional à diferença de cor percebida. 

 

7.2.2 Lanthony Desaturated D-15 Test 

 

O Lanthony Desaturated D-15 Test (ou apenas D15d Test) é um teste para arranjo de 

cores. Este teste pode ser utilizado para detecção de deficiências para cores (congênitas ou 

adquiridas), seja para detecção do tipo de deficiência como também para o grau de 

severidade, variando desde suaves a moderadas. 

 

 
Figura 8. Exemplo das fichas utilizadas no Teste dessaturado de Lanthony, juntamente com 

o “C” daylight glass, cuja função é converter a luz incandescente na correta iluminante “C” 

apropriada para um teste de cores. Disponível em: (http://www.richmondproducts.com) 

Acesso em Junho de 2012. 

 

O D15d Test possui como metodologia o ordenamento de 16 fichas cobertas por 

papéis de Munsell (LANTHONY, 1978), formando o círculo do espaço de cores de Munsell 

(ver Figura 9). Segundo Geller e Hudnell (1997) as fichas variam apenas em matiz, sem 

variações de brilho (valor constante de 8) ou saturação (valor constante de 2). 

As fichas devem ser arranjadas dentro da própria caixa do teste, e o mesmo deve ser 

realizado sobre uma mesa coberta por um tecido preto a fim de garantir uma melhor acurácia 

no teste. A luminância deve ser controlada por luzes fluorescentes, com um total de luz 

incidente de 1,49 x 10
3
 lux. Por fim, à distância de 50 cm, cada ficha apresenta 1.5º cpg 

(COSTA, 2010). 

 

http://www.richmondproducts.com/
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Figura 9. Exemplo do Espaço de cores de Munsell. Sistema HBS (Hue, Brightness, 

Saturation). Disponível em: (http://www.britannica.com) Acesso em Junho de 2012. 
  

 Os dados do teste de ordenamento do Lanthony foram analisados seguindo o 

procedimento de Bowman (1982), pelo Total Color Distance Score (TCDS). Segundo Geller 

(2001) “a soma da distância total no espaço de cores CIE 1976 obtida entre as fichas coloridas 

em sequencia produzem o TCDS” (p. 266). A divisão do TCDS do sujeito com o TCDS 

standard (TCDSs/TCDS) produz o erro de escore chamado Color Confusion Index (CCI). A 

menor distância total entre as fichas coloridas ocorre quando as fichas estão na posição 

correta (TCDS = 56.4), aumentando a distância total quando há desvios na ordem (TCDS > 

56.4), assim, tem-se que: 

 

CCI = TCDS/56.4. 

 

Igualmente, utilizou-se para análise dos dados a técnica quantitativa de escore 

proposta por Vingrys e King-Smith (1988) (o chamado Método da Inércia), no qual foi obtido 

o seguinte fator: uma medida de seletividade do arranjo das fichas, medida que fornece a 

quantidade de polaridade ou falta de aleatoriedade num ordenamento de fichas (os demais 

parâmetros utilizados neste método não foram trabalhados aqui, pois foram substituídos- 

quando houve correlação, pelos mesmos parâmetros utilizados no CCT). Quando os 

participantes terminavam a testagem, um gráfico era produzido em função do ordenamento 

realizado pelos participantes, por meio do qual se visualizavam os pequenos/grandes 

cruzamentos (minor/major crossings) com maiores detalhes. 

 

http://www.britannica.com/
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Figura 10. Gráfico gerado pelo ordenamento correto (esquerda) e com alguns pequenos/grandes 

erros (direita) das fichas do teste Lanthony Dessaturado. Disponível em: 

http://www.torok.info/colorvision/dir_for_use.htm Acesso em Janeiro de 2013. 

 

7.3 EQUIPAMENTO 

 

Utilizou-se o monitor de vídeo LG, RGB de 19 polegadas com resolução de 1024 x 

768 pixels a 75 Hz, conectado a um microcomputador DELL PRECISION T3500, com placa 

gráfica ATI FIREPRO V3750. A luminância média da tela (41 cd/m
2
) foi ajustada através do 

programa LighScan e fotômetro (ColorCAL 200-E), produzido pela Cambridge Research 

Systems (Kent, England). Os estímulos foram produzidos pelo sistema ViSaGe cuja função 

era de prover 14 bits de cor e luminância calibrados pelo ColorCAL, e as medidas foram 

realizadas a 300 cm de distancia da tela do computador. 

 

7.4 PROCEDIMENTO 

 

Os voluntários foram localizados através do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley/UFPB, bem como através de estudantes e funcionários da mesma Universidade. 

Aqueles previamente diagnosticados com Transtorno Depressivo Maior, segundo os critérios 

do DSM-IV-TR (APA, 2002), foram convidados a participar do Inventário de Depressão de 

Beck (BDI), que consiste num questionário de autorrelato (subjetivo) com 21 itens (Ver 

apêndice C), a fim de estimar a gravidadeda depressão como: ausente/mínima (de 0 – 9 

pontos), leve (de 10 – 18 pontos), moderada (de 19-29 pontos) ou grave (de 30 – 63 pontos). 

Também participaram da Escala (objetiva) de Avaliação da Depressão de Hamilton (Apêndice 

D), com 17 itens (HAM-D), cujos escores estimam a depressão como leve (7-17), moderada 

http://www.torok.info/colorvision/dir_for_use.htm
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(18-24) e grave (acima de 25) (MORENO; MORENO, 1998). Em seguida, participaram do 

teste de acuidade visual com Optótipos “E” de Rasquin, sendo excluídos aqueles que tiveram 

desempenho de acuidade visual inferior a 20/30, bem como do Ishihara Test for Color 

Blindness (Ver anexo I), a fim de excluir participantes com deficiência severa para cores no 

eixo verde-vermelho (congênita). Igualmente, os participantes foram avaliados por uma 

médica oftalmologista para detecção de possíveis alterações oftalmológicas pré-existentes, 

onde foram utilizados os seguintes testes: refratometria, biomicroscopia, tonometria e 

fundoscopia. Finalmente, responderam a um questionário sócio demográfico, com vistas à 

melhor caracterização da amostra (Ver Apêndice B). Aqueles que satisfizeram todos os 

critérios de inclusão e exclusão foram convidados a participar do experimento. O experimento 

consistiu da aplicação do CCT e Lanthony Desaturated D-15 Test. 

No CCT, os participantes adentraram a uma sala escura, onde permaneceram a uma 

distância cuja abertura do “C” de Landolt subentendesse no campo visual 1º cpg (300 cm de 

distância em relação ao monitor). O teste foi realizado monocularmente optando-se pela 

oclusão do olho não dominante através do3M NexCare OptiClude adulto. O teste foi realizado 

com pupila natural no olho dominante verificado através dos seguintes testes: hole-in-card e 

pointing-a-finger (SEIJAS ET AL., 2007). Os participantes tinham a tarefa de identificar uma 

das quatro possíveis orientações da abertura/lacuna (gap) do “C” de Landolt, (cima, baixo, 

esquerda ou direita), sendo neste caso utilizado o método psicofísico da escolha forçada com 

4 alternativas espaciais (4-Alternative Forced Choice– 4AFC). Cada estímulo teve a duração 

de três (03) segundos. 

Os participantes foram instruídos da seguinte maneira: 

 

“Serão apresentados anéis na forma de um círculo com uma abertura para cima, baixo, 

direita ou esquerda. Você deverá indicar a direção da abertura de cada círculo apertando a 

tecla na chave de resposta correspondente ao sentido da abertura. Você notará que durante a 

apresentação, o computador vai diminuindo a intensidade da cor de cada anel, deixando a 

tarefa mais difícil, pois a cor dos anéis vai ficando mais parecida com a cor do fundo em 

volta deles. Haverá um ponto no qual você não verá mais a abertura, ou não terá certeza 

para que direção esteja a abertura, mesmo assim pressione o botão para onde pensa que a 

abertura está. O próximo anel aparecerá após três segundos. O teste começará em 

aproximadamente um minuto”. 
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Figura 11. Exemplo da situação experimental no Cambridge Colour Test. Ao fundo o 

estímulo gerado e nas mãos do participante a chave de resposta CT6. Laboratório de 

Percepção, Neurociências e Comportamento (LPNeC)/UFPB. 

 

Segundo Costa et al. (2007), aproximadamente 10% das apresentações dos estímulos 

eram compostas por um estímulo com máxima saturação (estímulos controles) obtido por 

meio de cada tubo catódico do gamut do monitor. No protocolo trivector, foi utilizada a 

seguinte coordenada como estimulo controle (CIE 1976 u’= 0.119, e v’ = 0.391), enquanto 

que no protocolo elipse foi utilizada a coordenada (CIE 1976 u’= 0.308, e v’ = 0.469). Estes 

estímulos controles podem ser discriminados inclusive por pacientes com graves prejuízos 

para visão de cores, de modo que desta forma era testada a habilidade do participante para 

responder corretamente ao teste, sendo que isto dependia dos seguintes fatores: (a) o 

participante havia entendido e respondido conforme as instruções dadas, bem como (b) havia 

prestado atenção direta à tarefa durante as sessões do teste. 

Para análise das elipses foram avaliados três parâmetros: a área da elipse, a razão dos 

eixos elípticos, do maior para o menor (ou elipticidade) e o ângulo (MOLLON; REGAN, 

2000; VENTURA ET AL., 2003), sendo que a análise dos parâmetros estava condicionada ao 

seguinte: a elipticidade foi analisada apenas quando houve alterações na(s) área(s) da(s) 

elipse(s)do GE, e o ângulo foi analisado apenas quando houve alterações na elipticidade da(s) 

elipse(s) do GE. De acordo com Canto-Pereira et al. (2005), a área da elipse permite indicar a 

quantidade estimada para perda de visão de cores, a razão entre os eixos elípticos (ou 

elipticidade) classifica a perda como difusa ou específica, e o ângulo classifica a deficiência 

de acordo com algum eixo específico. 

A experimentação para o CCT durou aproximadamente 35 min, e utilizou-se o 

Protocolo Elipse com 08 vetores apenas. Finalmente, cabe citar que foram utilizadas como 

“background” as seguintes coordenadas u’ v’ para o ponto central das três elipses que se 
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estendiam ao longo do eixo Tritan: (Field 1: 0,197, 0,469; Field 2: 0,193, 0,509; e, Field 3: 

0,204, 0,416). 

No Lanthony Desaturated D-15 Test, os participantes receberam 15 fichas na ordem 

correta, em seguida as fichas foram desordenadas para posteriormente serem arranjadas pelo 

participante, que o fez de acordo com suas similaridades (a primeira ficha “16ª ficha” serviu 

como cor de referência, e permaneceu fixa na caixa do teste). A tarefa do participante foi de 

arranjar as 15 fichas de acordo com a ordem dos matizes. O teste foi realizado numa sala 

completamente escura contendo uma única fonte luminosa de 60 watts provida por uma 

lâmpada incandescente de tungstênio, situada a 45º de ângulo de incidência e 21 cm de 

distância da superfície do teste. Optou-se por corrigir e controlar a fonte luminosa de 

tungstênio “Tipo A” equivalente a 2854 Kelvins para “Tipo C” equivalente a 6500 Kelvins, 

através do C-DaylightTM Glasses (Gulden Ophthalmics), a fim de buscar reproduzir a 

experiência de visão de cores adotando um modelo médio aproximado à luz do dia. 

O participante pôde ficar o tempo necessário para a conclusão da atividade, sendo este 

procedimento repetido por três vezes, com vistas a eliminar os efeitos de falsos-positivos 

(LANTHONY, 1995). O experimentador tomou nota de todos os resultados das três tentativas 

(na ausência do participante), porém apenas a melhor delas foi considerada para análise. Ao 

termino de cada tentativa, as fichas eram dispersas de forma aleatória para a próxima 

tentativa. 

 

 

Figura 12. Exemplo da situação experimental no Lanthony Desaturated D-15 Test. 

Laboratório de Percepção, Neurociências e Comportamento (LPNeC)/UFPB. 
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7.5 ÉTICA NA PESQUISA 

 

A participação na pesquisa teve caráter voluntário e foi consumada mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Ver Apêndice A), 

conforme a resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nestes termos, o 

participante pôde recusar-se e/ou retirar-se do estudo em qualquer momento que desejasse 

sem prejuízo para ambas as partes. O presente projeto foi registrado na Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONESP/MS sob n
o 

02879212.0.0000.5183) e submetido ao Comitê de 

Ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley (UFPB). 
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8. RESULTADOS 

  

 

Os resultados obtidos foram analisados pelo programa estatístico GraphPad Prism, 

versão 4.0 (GraphPad Software, Inc.© 2007). 

 Considerando que o tamanho da amostra foi pequeno, optou-se pela utilização de 

testes não paramétricos, com vistas a buscar por possíveis relações entre variáveis. Os dados 

foram analisados em duas etapas: 

 

 Na 1ª etapa as Variáveis Dependentes (VDs) foram testadas para ambos os grupos 

(GC x GE), no sentido de verificar a hipótese de que a depressão altera as funções 

visuais para cores; para tanto, utilizou-se o teste não paramétrico Mann Whitney. 

 

 Na 2ª etapa as VDs foram testadas para os Grupos Controle x Depressão Leve 

x Depressão Moderada/Grave, no sentido de investigar possíveis relações entre a 

gravidade da depressão e perdas para cores; para tanto, utilizou-se o teste não 

paramétrico Kruskal Wallis, sendo que quando houve significância (p < 0,05), 

utilizou-se o Dunn’s Multiple Comparison Test para averiguação de correlação. 

 

 Resultados para o CCT apresentados conforme descritos no Quadro 1.0. 
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Quadro1. Valores obtidos através do CCT. Limiares dos eixos Protan, Deutan e Tritan, área, elipticidade e 

valores de ângulo. No quadro, o GC é representado pelo símbolo (
+
) e o GE representado pelo (*). O símbolo (#) 

indica os participantes que foram excluídos do estudo. 

 

 O quadro abaixo demonstra os escores obtidos pelos voluntários quando houve erro de 

ordenamento no teste D15d (01 Controle e 05 Experimentais). Os demais voluntários 

apresentaram CCI = 1 e S - Index = 1.42, i.e., quando não houve erros de ordenamento. 

 

Quadro 2. Valores brutos obtidos através do Lanthony D15d. O CCI é um método desenvolvido por Bowman 

(1982), e o Índice de Seletividade por Vingrys e King-Smith (1988). No quadro, o GC é representado pelo 

símbolo (
+
) e o GE representado pelo (*). O símbolo (#) indica os participantes que foram excluídos do estudo. 

 

Quadro 

1.0 

Cambridge Colour Test 
Protocolo Trivector 

Cambridge Colour Test 
Protocolo Ellipse 

 Protan Deutan Tritan 
Área Elipticidade Ângulo 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

AACN+ 46 44 76 503,2 1482,4 1087,9 2,16 3,24 5,07 101,7 84,2 105,2 

EPC+ 29 33 67 416,5 743,4 474,6 2,39 1,99 2,44 78,1 91,2 107,3 

JFS+ 47 47 107 518,9 849,0 489,8 1,55 2,54 2,34 93,3 81,9 98,6 

FAL+ 33 38 82 237,7 527,2 347,8 1,57 3,18 2,83 83,5 90,6 102,8 

MMC+ 26 34 53 283,4 455,6 606,4 1,57 2,04 3,29 91,6 87,0 103,5 

ELE+ 23 33 69 228,1 544,6 338,2 2,05 2,52 1,57 84,5 91,8 103,1 

EMLE+ 69 60 84 446,8 898,8 477,0 1,17 2,03 1,75 109,5 95,3 115,1 

HDMS+ 37 47 62 307,6 677,1 394,7 1,52 2,90 2,22 90,3 79,3 111,1 

JRC+ 45 33 33 348,8 519,8 449,9 1,43 1,83 1,81 107,6 101,8 107,6 

MPS+ 40 33 87 340,2 754,4 268,2 1,81 3,43 1,86 83,3 87,5 96,8 

RSSF+ 26 49 56 476,8 1185,0 447,7 1,31 4,61 2,10 60,1 102,0 97,1 

JSCS+ 26 52 39 228,6 322,0 333,2 1,32 1,70 2,15 85,8 78,9 101,4 

LDDA* 44 55 60 404,6 1209,3 405,2 1,61 3,11 2,06 107,5 77,4 110,3 

MMT* 52 48 119 468,0 805,8 404,7 1,94 2,19 2,27 69,7 84,7 100,1 

JCSS* 100 69 141 700,5 2119,2 1174,8 1,83 1,90 2,28 74,2 95,7 97,6 

GRMS* 33 29 70 205,2 553,1 346,9 1,24 2,65 2,12 19,1 86,7 106,5 

CCRN* 89 115 167 978,4 2658,8 1678,7 1,54 1,90 4,66 138,8 83,2 102,2 

IPSOir* 167 156 240 2017,0 4615,0 2025,5 1,79 3,12 1,90 102,7 76,8 119,2 

IPSO* 44 78 94 1113,1 1796,5 746,6 2,15 2,77 2,63 124,7 100,6 96,6 

JFR* 196 205 137 1200,2 6134,0 2475,2 1,10 1,26 3,66 58,9 160,3 111,5 

GSDS* 30 38 95 394,1 778,3 461,8 1,99 2,08 1,47 106,0 87,9 73,0 

MCMS* 74 80 156 1552,2 2866,9 635,0 1,92 2,17 1,55 94,4 85,3 71,1 

RADO* 154 136 166 662,7 5108,8 2299,2 1,37 1,97 3,54 81,9 57,3 82,3 

SRB# 195 128 186 10151,3 6794,5 7731,8 1,07 1,45 2,62 5,5 97,9 110,5 

VDP# 79 74 90 837,3 15533,7 1943,2 1,11 1,86 2,31 85,6 35,5 123,4 

QUADRO 

2.0 
RSSF+ CCRN* IPSO* JFR* MCMS* RADO* SRB# VDP# 

CCI 1,34 1,22 1,11 1,17 1,06 1,41 1,62 1,03 

S-INDEX 2,22 2,05 1,63 1,76 1,55 2,09 2,52 1,50 
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 1ª ETAPA (CCT) 

 

A análise estatística para os fatores grupos (Controle x Experimental) e eixos de 

confusão (Protan, Deutan e Tritan) demonstrou diferença significativa com Mann-Whitney U 

= 22,5 (p = 0,008); U = 22,5 (p = 0,008); e, U = 15,0 (p = 0,001), respectivamente, onde, o 

GC foi 2,4 vezes mais sensível do que o GE no eixo Protan; 2,1 vezes mais sensível para o 

eixo Deutan; e, 2 vezes mais sensível para o eixo Tritan (ver Figura 13). 
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Figura 13. Média e Desvio Padrão para os eixos de confusão Protan, Deutan e Tritan (GC x GE). No eixo X, a 

capacidade discriminativa de cores para os valores u’ v’ x 10
3
. (*) Indicam diferença significante. 
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A análise estatística para os fatores grupos (Controle x Experimental) e áreas (Field 1, 

2 e 3) demonstrou diferenças significativas com U = 25,00 (p = 0,012); U = 16,0 (p = 0,002); 

e, U = 30,00 (p = 0,028), respectivamente, onde o GC foi 2,43 vezes mais sensível do que o 

GE na área 1; 3,5 vezes mais sensível na área 2; e, 2,4 vezes mais sensível na área 3 

(ver Figura 14). 
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Figura 14. Média e Desvio Padrão para as áreas elípticas (Field 1, 2 e 3) (GC x GE). No eixo X, a capacidade 

discriminativa de cores para os valores u’ v’ x 10
6
. (*) Indicam diferença significante. 
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A análise estatística para os fatores grupos (Controle x Experimental) e eixos elípticos 

(1, 2 e 3) demonstrou os valores de U = 61,00 (p = 0,780); U = 51,00 (p = 0,372); e, 

U = 63,00 (p = 0,877), para os eixos das elipses 1, 2 e 3, respectivamente. Neste parâmetro, os 

resultados do GE não foram distintos dos resultados do GC (ver Figura 15). 
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Figura 15. Média e Desvio Padrão para Eixos Elípticos 1, 2 e 3 (GC x GE). Capacidade discriminativa de cores 

para os valores u’ v’ x 10
6
. 
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1ª ETAPA (D-15d TEST) 

 

No teste D15d, as análises para o CCI e S-Index não demonstraram diferenças 

significantes entre grupos (Controle x Experimental) para nenhuma das Variáveis 

Dependentes, onde os valores de CCI foram U = 43,00 (p = 0,073); e, S-Index U = 44,00 

(p = 0,086) (ver Figura 16). 
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Figura 16. Média e Desvio Padrão para o CCI e S-Index (GC x GE). 
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2ª ETAPA (CCT) 

 

A análise estatística para o fator grupos (Controle x Depressão Leve x Depressão 

Moderada/Grave) e eixos de confusão (Protan, Deutan e Tritan) demonstrou diferença 

significante com valores de Kruskal Wallis statistic 7,45 (p = 0,024); igual a 8,96 (p = 0,011); 

e, igual a 10,85 (p = 0,004), respectivamente. 

Procedeu-se a uma análise (post-hoc) para averiguação da relação entre os eixos 

(Protan, Deutan e Tritan) e grupos (GC x DL), (GC x DMG) e (DL x DMG). Os eixos 

testados demonstraram diferença significante apenas para os grupos (GC x DMG) 

com p < 0,05. 

Neste sentido, o GC foi 3 vezes mais sensível do que o grupo DMG no eixo Protan; 

2,7 vezes mais sensível para o eixo Deutan; e, 2,17 vezes mais sensível para o eixo Tritan (ver 

Figura 17). 
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Figura 17. Média e Desvio Padrão para Eixos de Confusão Protan, Deutan e Tritan para (GC x DL x DMG). 

Capacidade discriminativa de cores para os valores u’ v’ x 10
3
. (*) Indicam diferença significante. 
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A análise estatística para o fator grupos (Controle x Depressão Leve x Depressão 

Moderada/Grave) e áreas elípticas (fields 1, 2 e 3) demonstrou diferença significante com 

Kruskal Wallis statistic 8,84 (p = 0,012); igual a 10,97 (p = 0,004); e, igual a 7,59 (p = 0,022), 

respectivamente. 

Procedeu-se a uma análise (post-hoc) para averiguação da relação entre áreas 1, 2 e 3 

em comparação com os grupos (GC x DL), (GC x DMG) e (DL x DMG). As áreas elípticas 

demonstraram diferença significante apenas para os grupos (GC x DMG), com p < 0,05. 

Neste sentido, o GC foi 3,2 vezes mais sensível do que o grupo DMG na Área 1; 4,75 

vezes mais sensível na Área 2; e, 3 vezes mais sensível na Área 3 (ver Figura 18). 
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Figura 18. Média e Desvio Padrão para Áreas Elípticas (Field 1, 2 e 3) (GC x DL x DMG). Capacidade 

discriminativa de cores para os valores u’ v’ x 10
6
. (*) Indicam diferença significante. 
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A análise estatística para o fator grupos (Controle x Depressão Leve x Depressão 

Moderada/Grave) e eixos elípticos não demonstrou significância estatística, sendo o eixo 1 

(kruskall wallis statistic igual a 0,18 e p = 0,915); eixo 2 (igual a 0,85; p = 0,650); e, eixo 3 

(igual a 0,28; p = 0,866). Os resultados demonstram não haver diferença estatística 

significativa (ver Figura 19). 
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Figura 19. Média e Desvio Padrão para Eixos Elípticos (GC x DL x DMG). Capacidade discriminativa de cores 

para os valores u’ v’ x 10
6
. 
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2ª ETAPA (D-15d TEST) 

 

No teste D15d, as análises para o CCI e S-Index não demonstraram diferenças 

significantes entre grupos (Controle x Depressão Leve x Depressão Moderada/Grave) para 

nenhuma das Variáveis Dependentes. A análise para o CCI demonstrou uma leve 

significância, com valor de Kruskal Wallis statistic = 5,77; p = 0,055, e os valores de S-Index 

igual a 5,32; p = 0,069 (ver Figura 20). 
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Figura 20. Média e DP para CCI e S-Index (GC x DL x DMG). 
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9. DISCUSSÃO 

 

 

A capacidade discriminativa de cores tem sido considerada uma forma clínica de 

avaliação dos prejuízos advindos de insultos internos/externos ao SVH no tocante à percepção 

de cores. A exemplo do exposto, Costa (2010) investigou a capacidade discriminativa de 

cores de trabalhadores expostos cronicamente a solventes orgânicos. Gualtieri (2009) avaliou 

a discriminação de cores em todos os eixos de confusão de pacientes em condições de pré e 

pós-retinopatia diabética. Teixeira (2008) estudou a visão de cores de pacientes com Esclerose 

Múltipla, em condições de Neurite Ótica e Sem Neurite Ótica, e, finalmente, Feitosa-Santana 

et al. (2010) avaliaram a discriminação de cores em pacientes diabéticos (tipo II). No presente 

estudo, a capacidade discriminativa de cores foi utilizada como forma de avalição da 

percepção de cores de pacientes diagnosticados com TDM, dada a argumentação de que estes 

pacientes apresentam prejuízos na detecção do contraste (percepção de brilho), uma das 

características da visão de cores. 

Inicialmente, realizou-se uma busca por pacientes diagnosticados com TDM junto ao 

Hospital Universitário Lauro Wanderley (UFPB), por intermédio dos psiquiatras/residentes do 

Serviço de Psiquiatria. Entretanto, dada a necessidade do estudo em encontrar pacientes 

apenas com diagnóstico de TDM, sem comorbidades clínicas, restou dificultosa a seleção 

desta amostra. Aparentemente, o TDM acarreta uma série de comorbidades importantes, 

tendo como consequência uma heterogeneidade de sintomas clínicos (psiquiátricos/condição 

médica geral), cuja distinção para o médico psiquiatra é delicada, pelo que a experiência deste 

profissional pode contribuir para uma conduta médica in/específica. Sendo assim, o número 

de participantes do estudo foi bem reduzido, de modo que é possível que nossas análises não 

possam ser generalizadas para a população de pacientes deprimidos de um modo geral. 

Posteriormente, a análise estatística dos dados permitiu corroborar a hipótese desta 

pesquisa, i.e., é possível que a visão de cores de pacientes com diagnóstico de depressão 

maior esteja alterada/prejudicada em comparação com pessoas saudáveis. Apesar da pequena 

quantidade de participantes houve significância estatística para os grupos (GC x GE) nas 

seguintes VDs: eixos Protan, Deutan e Tritan, e Áreas 1, 2 e 3 da Elipse; igualmente, houve 

correlação estatística para os grupos (GC x DL x DMG) nas seguintes VDs: Eixo Protan, 

Deutan e Tritan, com correlação entre grupos GC x DMG; e, Áreas 1, 2 e 3 com correlação 
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entre grupos (GC x DMG). Ademais, segundo a análise dos dados é possível que a gravidade 

da depressão esteja em consonância com os graus de prejuízos para percepção de cores, i.e., 

pacientes com depressão leve podem não diferir muito de pessoas saudáveis no tocante à 

visão de cores, contudo, pacientes com depressões mais severas podem diferir 

significativamente de sujeitos não deprimidos, apresentando perdas para cores de maneira 

significativa. Em outras palavras, pôde-se constatar que os eixos de confusão de cores Protan, 

Deutan e Tritan foram bastante prejudicados nos pacientes com depressão maior 

moderada/grave, onde o GC foi pelo menos 2,17 vezes mais sensível para todos os eixos em 

comparação com o DMG; e, as áreas de todas as elipses também foram maiores nos pacientes 

com depressão moderada/grave, onde o GC foi pelo menos 3 vezes mais sensível em todas as 

áreas das elipses. 

Na medida em que as áreas das elipses mostravam-se alteradas no GE, esperava-se que 

pacientes deprimidos apresentassem elipses mais alongadas (ou elipticidade maior) e/ou 

anguladas em torno de algum eixo de confusão específico, o que não pôde ser verificado 

durante as análises, posto que sequer houve diferença significativa para os parâmetros de 

elipticidade. Assim, tem-se que as perdas para sensibilidade cromática foram consideradas 

difusas, no presente estudo, i.e., não apontaram para algum eixo de confusão especifico. A 

angulação não foi testada porque não houve diferenças significativas com relação à 

elipticidade. Além disto, as análises também refutaram a suposição de que pacientes 

deprimidos cometeriam mais erros de ordenamento de cores (dadas as confusões de cores em 

torno de algum eixo específico), obtendo índices de confusão de cores maiores, ou mesmo 

que obtivessem medidas de aleatoriedade nas fichas, superiores quando comparadas ao GC. 

Esperava-se que pacientes com depressão maior apresentassem elipses em torno do 

eixo de confusão Tritan. Isto porque deficiências dopaminérgicas têm sido associadas a 

condições de depressão (BUBL ET AL., 2009; JIMERSON, 1987; DIEHL; GERSHON, 

1992) e discromatopsias do eixo Tritan (SHUWAIRI ET AL., 2002). Shuwairi et al. (2002) 

relataram que pacientes com Doença de Parkinson (onde ocorre hipoativação dopaminérgica) 

apresentam alterações de desempenho para o eixo de confusão Tritan. Djamgoz et al. (1997) 

assentaram que a dopamina afeta a transmissão sináptica ao nível da retina, dos cones às 

células horizontais, cujos inputs presentes nas retinas dos mamíferos apresentam uma 

seletividade aos cones sensíveis aos comprimentos de ondas curtos (Tritan axis). Shuwairi et 

al. (2002) avaliaram 16 pacientes com esquizofrenia (condição na qual ocorre uma 
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hiperativação dopaminérgica, ao invés de uma hipoativação) e 14 controles, utilizando os 

seguintes testes: The City University Color Vision Test, Farnsworth D-15, Lanthony D-15,  

Farnsworth-Munsell 100-Hue e Lanthony New Color. Os autores encontraram não haver 

qualquer eixo de confusão específico alterado nestes pacientes, e concluíram que 

anormalidades em eixos específicos deve resultar de uma depleção dopaminérgica, ao invés 

de uma desregulação geral. 

É possível que os resultados encontrados aqui estejam de acordo com a literatura, isto 

porque as deficiências adquiridas para cores são geralmente difusas, i.e., não estão em torno 

de algum eixo específico, como também estas perdas para cores costumam regredir com o 

avanço do tratamento e melhora do quadro clínico do paciente até o desaparecimento da 

enfermidade (isto foi testado parcialmente quando se atribuiu à depressão grave uma grande 

perda para visão de cores, e à depressão leve, pouca). 

Os resultados do presente estudo apoiaram as evidências encontradas no estudo de 

Heim e Morgner (2001), onde os autores encontraram numa amostra de 50 pacientes 

depressivos que 54% destes pacientes experimentam algum prejuízo na visão de cores. Em 

adição, Heim e Morgner (1997) estudaram a percepção de cores de 75 mulheres com 

depressão endógena, e encontraram que 63% destas sofriam de distúrbios na visão de cores. 

Apesar de que os autores não tenham utilizado uma metodologia capaz de avaliar em 

profundidade os níveis de perdas para cores (do leve ao severo), no presente estudo a 

gravidade para perda de cores foi avaliada, bem como relacionada com a gravidade da 

depressão. Igualmente, os resultados da presente pesquisa concordaram com os estudos de 

Barrick, Taylor e Correa (2002), onde o item da Escala de Depressão Correa-Barrick 

(“percebo que todas as coisas parecem cinzas/monótonas/sem cor”) correlacionou 

positivamente com o item (“sinto-me deprimido/triste”). Segundo estes autores, é possível 

que o prejuízo para sensibilidade à cor apresente-se como estado ou característica dos 

transtornos do humor. 

Uma das propostas iniciais deste estudo consistia da realização de comparações entre 

grupos de pacientes quanto ao uso da medicação, a fim de garantir que apenas o fator 

“depressão maior” estivesse relacionado com a possível deficiência para visão de cores. 

Assim, estes pacientes deveriam ser agrupados de acordo com o mecanismo de ação da droga 

que estavam usando, entretanto, esta proposta acabou sendo impossibilitada porque (a) 

pacientes com depressão costumam fazer uso de mais de uma droga (por exemplo, usam 
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antidepressivos com ansiolíticos), bem como (b) pela escassez de pacientes com diagnóstico 

de depressão maior e que não façam uso de medicações. Sabendo disto, e analisando a 

amostra de pacientes no presente trabalho, é possível que os resultados encontrados neste 

estudo tenham relação com os tipos, dosagem e tempo de uso das drogas tomadas pelos 

pacientes, e não com o quadro depressivo, propriamente dito. Não obstante, Bubl et al. (2010) 

investigaram a visão de contraste de 40 pacientes com depressão maior (20 medicados e 20 

não medicados), e encontraram não haver diferença significativa entre pacientes medicados e 

não medicados, e tampouco encontraram diferença quanto aos episódios (EU x ER). 

Uma limitação importante refere-se à amostra insuficiente de pacientes com Depressão 

Moderada e Depressão Grave, ao impossibilitar futuras comparações, fez restringir a 

gravidade da depressão (neste estudo) em apenas dois subgrupos, quais sejam: DL e DMG. 

Assim, os resultados encontrados aqui podem mostrar-se imprecisos quanto às comparações 

entre gradações de depressão da amostra. Finalmente, outro obstáculo encontrado no estudo 

refere-se às idades dos participantes entre os grupos, onde o GE era composto por pacientes 

mais velhos (30-40 anos), e o GC por participantes mais jovens (20-30 anos). É importante 

destacar que isto pode afetar os resultados, pois as diferenças de idade relacionam com as 

perdas graduais para visão de cores, dado que sujeitos mais adultos e/ou idosos podem 

apresentar mais perdas visuais devido às mudanças nas propriedades de transmitância do 

cristalino, cujo aumento de sua densidade leva ao aumento da absorção dos comprimentos de 

ondas curtos (POKORNY ET AL., 1987). 

Algumas outras variáveis não estudadas aqui poderiam explicar melhor os dados 

encontrados no presente estudo, como por exemplo: a diferença dos sexos, a própria 

densidade do cristalino, entre outros fatores não abordados aqui. Deste modo, cabe destacar 

que novas pesquisas devem replicar o presente estudo com vistas a corroborar a hipótese deste 

trabalho. Além disto, novas pesquisas deverão investigar possíveis comprometimentos 

anatomofisiológicos presentes ao longo das vias visuais destes pacientes, onde estudos com 

eletrofisiologia e/ou neuroimagem poderão fornecer indicadores acerca de possíveis padrões 

de resposta alterados nestas vias. Por fim, pesquisas com modelos animais para depressão 

poderão corroborar os achados apresentados neste trabalho, minimizando assim os possíveis 

vieses encontrados aqui. Pesquisas similares a desenvolvidas neste trabalho foram/estão sendo 

realizadas no Laboratório de Percepção e Neurociências do Comportamento (LPNeC) tendo 

como alvo a visão de contraste/forma em pacientes deprimidos. 
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10. CONCLUSÃO 

  

 

O presente estudo foi pioneiro no Brasil ao aplicar método psicofísico para estudar 

uma relação (depressão e percepção de cores) tão passível de experimentação, ademais foram 

utilizados testes bastante validados na literatura com uma população bem diagnosticada por 

médico psiquiatra/residente (de acordo com o DSM-IV-TR), e que possíveis alterações 

prévias na retina de ambos os grupos foram avaliadas por médica oftalmologista, garantindo 

assim uma maior confiabilidade nos resultados. Além disto, a premissa de que pacientes com 

TDM devem exibir algum comprometimento na percepção para cores fundamenta-se nos 

achados recentes de estudos que utilizaram a FSC para avaliar a capacidade de discriminação 

de contraste (brilho) destes pacientes, sendo que o brilho é uma das características da visão de 

cores. Não apenas isto, é bastante possível que a percepção de cores destes pacientes esteja 

realmente prejudicada, dadas as interações entre neurotransmissores reconhecidamente 

presentes nas estruturas responsáveis pela percepção visual e naquelas relacionadas aos 

transtornos do humor, como por exemplo, a dopamina, a serotonina e o ácido-γaminobutírico. 

Nestes termos, importa destacar a necessidade de que profissionais de saúde mental 

estejam atentos para possíveis correlações entre estado afetivo disfuncional e percepção para 

cores. Destarte, é possível que o paciente com depressão maior sinalize uma percepção 

subclínica de seus sintomas, com referência aos temas do brilho ou tonalidade, sendo que isto 

parece ocorrer cotidianamente quando diversos sentimentos (tristeza, alegria, esperança) são 

relacionados com experiências/sensações cromáticas. É possível ainda que futuramente novos 

instrumentos disponham sobre a percepção visual em condições de humor deprimido, como já 

ocorre com Escala de Depressão Correa-Barrick, onde o item (“percebo que todas as coisas 

parecem cinzas/monótonas/sem cor”) correlacionou com o item (“sinto-me deprimido/triste”), 

na pesquisa realizada pelos autores Barrick, Taylor e Correa (2002). Além disto, a 

caracterização anatomofisiológica do SVH (especialmente quando estão envolvidas condições 

que afetem o bem estar psicológico do indivíduo) poderão sinalizar aspectos psicológicos do 

indivíduo em sofrimento, de modo que a caracterização de um padrão de resposta do SVH 

quando do TDM permitirá que o diagnóstico em psicologia/psiquiatria seja mais criterioso, 

menos subjetivo. Finalmente, havendo concordância quanto ao comprometimento e possíveis 

padrões de resposta do SVH quando da condição depressiva, pode-se verificar a possibilidade 
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de acompanhar a evolução da enfermidade depressiva a partir de testes que forneçam bons 

rastreamentos acerca das funções visuais destes pacientes. 

Em suma, a presente pesquisa possui caráter inicial e deve ser criteriosamente 

analisada. É possível que todas as limitações encontradas neste trabalho tenham sido 

proeminentes em relação aos resultados, de modo que se torna fundamental continuar 

pesquisando o tema a fim de acumular uma ampla quantidade de informações, no sentido de 

que as amplas formas de ocorrência da enfermidade depressiva sejam reavaliadas em termos 

de funcionamento da percepção visual. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

TITULO DA PESQUISA: EFEITO DO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR NA 

PERCEPÇÃO DE COR EM ADULTOS. 

 

O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa na condição de 

voluntário(a). Esta pesquisa deseja conhecer melhor como o sistema visual humano funciona 

em determinados contextos, especialmente quando estão envolvidas condições que afetem o 

bem estar psicológico do indivíduo. Sua contribuição é de extrema importância para o 

desenvolvimento deste trabalho, haja vista proporcionar discussões mais sistemáticas para 

uma melhor caracterização da enfermidade depressiva. 

 

Esta pesquisa não oferecerá riscos a sua integridade física ou psicológica, de acordo com a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e tampouco seus dados serão 

disponibilizados publicamente, garantindo o sigilo das suas informações antes/durante/após o 

estudo. Qualquer forma de referencia aos seus dados será tratada através de números e/ou 

codinomes, que quando utilizada servirá para ocultar sua verdadeira identificação. 

 

Registre-se que o(a) senhor(a) não será obrigado(a) a permanecer, dar continuidade, 

prosseguir, ou mesmo continuar, para a execução deste trabalho. 

 

Em sendo assim, Eu ______________________________________________________ dou 

meu Consentimento Livre e Esclarecido para participar da pesquisa acima em epígrafe, como 

voluntário (a), sob a responsabilidade do pesquisador Everton de Lira Espínola, aluno de 
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mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, e do orientador desta pesquisa, o Professor 

Doutor Natanael Antônio dos Santos/UFPB. 

 

Assino o presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ciente de que: 

1. Participarei do experimento a ser realizado no Laboratório de Percepção e Neurociências 

do Comportamento (LPNeC), da Universidade Federal da Paraiba. 

2. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 

participação na referida pesquisa. 

3. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo. Os resultados obtidos através da pesquisa 

serão utilizados apenas para alcançar o objetivo do trabalho exposto acima, incluindo sua 

publicação na literatura científica especializada. 

4. Terei acesso aos resultados da pesquisa, assim que concluída, através do pesquisador 

responsável pelo projeto. 

5. Poderei contatar o Comitê de Ética da UFPE e apresentar recursos ou reclamações em 

relação à pesquisa, se achar necessário, o qual encaminhará o procedimento adequado. 

 

Contato com o Pesquisador Responsável: 

Everton de Lira EspínolaTelefone: (83) 8764-4565(83) 8760-8386 

Endereço: R.Manoel Firmino do Nascimento, 166 - Bancários, João Pessoa/PB 

 CEP: 58051-060.          E-mail: evertonster@gmail.com 

Contato com os Comitês de Ética em Pesquisa: 

 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Telefone (81) 2126-8588 – Endereço: Av. da Engenharia, S/N, 1º. andar, 

Cidade Universitária, Recife/PE. CEP: 50740-600. 

 Hospital Universitário Lauro Wanderley – HULW (UFPB) 

Telefone (83) 3216-7964 – Endereço: Cidade Universitária, S/N – HULW, 4º andar (Campus 

I). Castelo Branco, João Pessoa/PB. CEP: 58050-081. 

 

João Pessoa, ___ de ______________ de 2013. 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Assinatura do (a) Participante Assinatura do Pesquisador 

mailto:evertonster@gmail.com
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

Questionário Sócio-Demográfico 

 

Dados Pessoais: 

1. Data do preenchimento do questionário: __/__/__ Horário: __:__ 

1.1. Nome: _____________________________________________________________ 

1.2. Sexo: Masc. ( ) Fem. ( ) 

1.3. Idade:__________ 

1.4. Estado civil: Solteira/o ( ) Casado/a ( ) Companheiro/a ( ) Separado/a ou Divorciado/a ( ) 

Viúvo/a ( )  Outros ( ) 

1.5. Você se considera: Indígena ( ) Negro/a ( ) Pardo/a ( ) Amarelo/a ( ) Mulato/a ( ) 

Branco/a ( ) 

1.6. Tem filhos/as: Sim ( ) Não ( ) Quantos? ________ Masculino (___) Feminino (___) 

 

Dados Profissionais: 

2. Profissão:_______________________________________________ 

2.1. Função ou Cargo atual que exerce __________________________ 

2.2. Há quanto tempo você trabalha na sua função atual? ____________ 

2.3. Você tem outra atividade remunerada? Sim ( ) Não ( ) 

2.4. Trabalhou em contato com solventes orgânicos ou derivados do petróleo, como exemplo: 

mercúrio, benzeno, tolueno, polietileno, xileno? Sim ( )  Não ( ) 

 Raramente ( )   1-2 vezes por mês ( )   1 vez por semana ( ) 

 2-3 vezes na semana ( )   4-7 vezes na semana ( ) 
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2.5. Já Trabalhou: 

 Com máquinas de Raio-X  Sim ( )  Não ( ) 

 Em indústria petroquímica  Sim ( )  Não ( ) 

 Em indústria automobilística  Sim ( )  Não ( ) 

 Em gráficas    Sim ( )  Não ( ) 

 

3. Escolaridade (Possuo Ensino): 

3.1. Fundamental: completo ( ) incompleto ( ) Médio: completo ( ) incompleto ( ) 

Superior: completo ( ) incompleto ( ) Qual curso? ________________________ 

3.4. Pós-Graduação: Sim ( ) Não ( ) Especialização em: _________________________ 

3.5. Mestrado ( ) Doutorado ( ) em: _________________________________________ 

 

Dados Demográficos: 

4. Mora em que bairro? _______________________ 

4.1. Quantas pessoas moram com você? __________ 

 

Histórico Hospitalar/Ambulatorial 

5. Faz uso de alguma medicação controlada? Sim ( )  Não ( ) 

5.1. Que(ais) medicação(ões) toma?__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.2. Dosagem da(s) medicação(ões) _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.3. Há quanto tempo toma essa(s) medicação(ões)? ____________________________ 

5.4. Tem parentes próximos com histórico de depressão? Sim ( )  Não ( )  ___________ 

5.5. Temhistórico de depressão? Sim ( )  Não ( ) Há quanto tempo? ________________ 

5.6. Atualmente, está com depressão? Sim ( )  Não ( ) Há quanto tempo? ____________ 

5.7. Faz algum tratamento psicológico? Sim ( )  Não ( ) Há quanto tempo? ___________ 

5.8. Faz algum outro tipo de terapia? Sim ( )  Não ( ) Qual? _____________________ 
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5.9. Fuma ou já fumou? Sim ( )  Não ( ) 

 Raramente ( )   1-2 vezes por mês ( )   1 vez por semana ( ) 

 2-3 vezes na semana ( )   4-7 vezes na semana ( ) 

5.10. Há quanto tempo fuma? ____________ 

5.11. Utiliza(ou) alguma droga (crack, maconha, heroína, haxixe) Sim ( )  Não ( ) 

 Raramente ( )   1-2 vezes por mês ( )   1 vez por semana ( ) 

 2-3 vezes na semana ( )   4-7 vezes na semana ( ) 

5.12. Há quanto tempo usa droga? ___________ 

5.13. Fez/Faz uso de alguma bebida alcoólica? Sim ( )  Não ( ) 

 Raramente ( )   1-2 vezes por mês ( )   1 vez por semana ( ) 

 2-3 vezes na semana ( )   4-7 vezes na semana ( ) 

5.14. Há quanto tempo ingere bebida alcóolica? ___________ 

5.15. É diabético(a) Sim ( )  Não ( ) 

5.16. Histórico na família com diabetes? Sim ( )  Não ( ) 

5.17. Tem pressão alta ou pressão baixa? Sim ( )  Não ( ) 

5.18. Histórico na família com hipertensão/hipotensão? Sim ( )  Não ( ) 

5.19. Sofre de Esclerose Múltipla? Sim ( )  Não ( ) 

5.20. Histórico na família com EM? Sim ( )  Não ( ) 

 

Dados oftalmológicos 

6. Alguém na família apresenta problema de visão? Sim ( ) Não ( ) 

Quem? _____________ Qual o problema? ____________________ 

6.1. Já fez algum tratamento oftalmológico? Sim ( ) Não ( )  Qual? ________________ 

6.2. Usa algum tipo de colírio? Sim ( ) Não ( ) Qual? ___________________________ 

6.3. Fez alguma cirurgia nos olhos? Sim ( ) Não ( ) Qual? _______________________ 

6.4. Quando foi a ultima vez que foi ao oftalmologista? __________ 

6.5. Faz revisões periódicas? Sim ( ) Não ( ) 

6.6. Acuidade visual: OD ______OE _______ 
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APÊNDICE C 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

Inventário de Depressão de Beck 

 

Nome: _______________________________________________ Idade: ____________ 

Estado Civil: _____________ 

Profissão: ________________ Escolaridade: _______________ 

Data de aplicação: __/__/____          Pontuação: _____ 

 

Instruções 

Neste questionário existem grupos de afirmações. Por favor, leia cuidadosamente cada uma 

delas. A seguir selecione a afirmação, em cada grupo, que melhor descreve como se sentiu 

NA SEMANA QUE PASSOU, INCLUINDO O DIA DE HOJE. Desenhe um círculo em 

torno do número ao lado da afirmação selecionada. Se escolher dentro de cada grupo várias 

afirmações, faça um círculo em cada uma delas. Certifique-se de que leu todas as afirmações 

de cada grupo antes de fazer a sua escolha. 

 
1. 

0 Não me sinto triste. 

1 Sinto-me triste. 

2 Sinto-me triste o tempo todo e não 

consigo evitá-lo. 

3 Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar. 

 

2.  

0 Não estou particularmente 

desencorajado(a) em relação ao futuro. 

1 Sinto-me desencorajado(a) em relação 

ao futuro. 

2 Sinto que não tenho nada a esperar. 

3 Sinto que o futuro é sem esperança e 

que as coisas não podem melhorar. 

12.  

0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

1 Interesso-me menos do que costumava 

pelas outras pessoas. 

2 Perdi a maior parte do meu interesse nas 

outras pessoas. 

3 Perdi todo o meu interesse nas outras 

pessoas. 

 

 

13.  

0 Tomo decisões como antes. 

1 Adio as minhas decisões mais do que 

costumava. 

2 Tenho maior dificuldade em tomar 

decisões do que antes. 
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3.  

0 Não me sinto fracassado(a). 

1 Sinto que falhei mais do que um 

indivíduo médio. 

2 Quando analiso a minha vida passada, 

tudo o que vejo é uma quantidade de 

fracassos. 

3 Sinto que sou um completo fracasso. 

 

4. 

0 Eu tenho tanta satisfação nas coisas, 

como antes. 

1 Não tenho satisfações com as coisas, 

como costumava ter. 

2 Não consigo sentir verdadeira satisfação 

com alguma coisa. 

3 Estou insatisfeito(a) ou entediado(a) 

com tudo. 

 

5. 

0 Não me sinto particularmente 

culpado(a). 

1 Sinto-me culpado(a) grande parte do 

tempo. 

2 Sinto-me bastante culpado(a) a maior 

parte do tempo. 

3 Sinto-me culpado(a) durante o tempo 

todo. 

 

6. 

0 Não me sinto que esteja a ser punido(a). 

1 Sinto que posso ser punido(a). 

2 Sinto que mereço ser punido(a). 

3 Sinto que estou a ser punido(a). 

 

7. 

0 Não me sinto desapontado(a) comigo 

mesmo(a). 

1 Sinto-me desapontado(a) comigo 

mesmo(a). 

2 Sinto-me desgostoso(a) comigo 

mesmo(a). 

3 Eu odeio-me. 

 

8.  

0 Não sinto que seja pior que qualquer 

outra pessoa. 

1 Critico-me pelas minhas fraquezas ou 

3 Já não consigo tomar qualquer decisão. 

 

14. 

0 Não sinto que a minha aparência seja 

pior do que costumava ser. 

1 Preocupo-me porque estou a parecer 

velho(a) ou nada atraente. 

2 Sinto que há mudanças permanentes na 

minha aparência que me tornam nada 

atraente. 

3 Considero-me feio(a). 

 

15.  

0Sou capaz de trabalhar tão bem como 

antes. 

1 Preciso de um esforço extra para começar 

qualquer coisa. 

2 Tenho que me forçar muito para fazer 

qualquer coisa. 

3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

16.  

0 Durmo tão bem como habitualmente. 

1 Não durmo tão bem como costumava. 

2 Acordo 1 ou 2 horas antes que o habitual 

e tenho dificuldade em voltar a adormecer. 

3 Acordo várias vezes mais cedo do que 

costumava e não consigo voltar a dormir. 

 

17.  

0 Não fico mais cansado(a) do que o 

habitual. 

1 Fico cansado(a) com mais dificuldade do 

que antes. 

2 Fico cansado(a) ao fazer quase tudo. 

3 Estou demasiado cansado(a) para fazer 

qualquer coisa. 

 

18. 

0 O meu apetite é o mesmo de sempre. 

1 Não tenho tanto apetite como costumava 

ter. 

2 O meu apetite, agora, está muito pior. 

3 Perdi completamente o apetite. 

 

19. 

0 Não perdi muito peso, se é que perdi 

algum ultimamente. 
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erros. 

2 Culpo-me constantemente pelas minhas 

faltas. 

3 Culpo-me de todas as coisas más que 

acontecem. 

 

9.  

0 Não tenho qualquer ideia de me matar. 

1 Tenho ideias de me matar, mas não sou 

capaz de as concretizar. 

2 Gostaria de me matar. 

3 Matar-me-ia se tivesse uma 

oportunidade. 

 

10. 

0 Não costumo chorar mais do que o 

habitual. 

1 Choro mais agora do que costumava 

fazer. 

2 Actualmente, choro o tempo todo. 

3 Eu costumava conseguir chorar, mas 

agora não consigo, ainda que queira. 

 

11. 

0 Não me irrito mais do que costumava. 

1 Fico aborrecido(a) ou irritado(a) mais 

facilmente do que costumava. 

2 Actualmente, sinto-me 

permanentemente irritado(a). 

3 Já não consigo ficar irritado(a) com as 

coisas que antes me irritavam. 

 

1 Perdi mais de 2,5 kg. 

2 Perdi mais de 5 kg. 

3 Perdi mais de 7,5 kg. 

 

Estou propositadamente a tentar perder 

peso, comendo menos. 

Sim ____                Não ____ 

 

20. 

0 A minha saúde não me preocupa mais do 

que o habitual. 

1 Preocupo-me com problemas físicos, 

como dores e aflições, má disposição do 

estômago, ou prisão de ventre. 

2 Estou muito preocupado(a) com 

problemas físicos e torna-se difícil pensar 

em outra coisa. 

3 Estou tão preocupado(a) com os meus 

problemas físicos que não consigo pensar 

em qualquer outra coisa. 

 

21. 

0 Não tenho observado qualquer alteração 

recente no meu interesse sexual. 

1 Estou menos interessado(a) na vida 

sexual do que costumava. 

2 Sinto-me, actualmente, muito menos 

interessado(a) pela vida sexual. 

3 Perdi completamente o interesse na vida 

sexual. 

 

 

 

 

 

Total: ______   Classificação: __________________________________ 
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APÊNDICE D 

ESCALA DE AVALIAÇÃO PARA DEPRESSÃO DE HAMILTON 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

Escala de Avaliação para Depressão de Hamilton 

Guia de entrevista estruturada para a Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton 

 

Nome do paciente: _______________________________________________________ 

Entrevistador: __________________________________________________________ 

Data: ____/____/____ 

 

Introdução: 

Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a última semana. Como você tem se sentido 

desde a última (dia da semana)? Se paciente ambulatorial: Você tem trabalhado? Se não: 

Especifique por que não? 

1. Como tem estado seu humor na última semana? 

Você tem se sentido para baixo ou deprimido? 

Triste? Sem esperança? 

Na última semana, com que frequência você se sentiu (utilize a palavra referida pelo 

paciente)? Todos os dias? O dia inteiro? 

Você tem chorado? 

Humor depressivo (tristeza, desesperança, desamparo, inutilidade) 

0- ausente 

1- sentimentos relatados somente se perguntados 

2- sentimentos relatados espontaneamente, com palavras 

3- comunica os sentimentos não com palavras, mas com expressão facial, postura, voz e 

tendência ao choro 

4- o paciente comunica quase que exclusivamente esses sentimentos, tanto em seu relato 

verbal como na comunicação não-verbal 
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Se pontuou de 1 a 4, pergunte: Há quanto tempo você tem se sentido desta maneira?  

2. Você tem se sentido especialmente autocrítico nesta última semana, sentindo que fez coisas 

erradas ou decepcionou outras pessoas? 

SE SIM: quais foram esses pensamentos? 

Você tem se sentido culpado em relação a coisas que fez ou não fez? 

Você tem pensado que, de alguma forma, você é responsável pela sua depressão? 

Você sente que está sendo punido ficando doente? 

Sentimentos de culpa: 

0- ausente  

1- auto recriminação, acha que decepcionou outras pessoas 

2- ideias de culpa ou ruminações de erros ou ações pecaminosas (más) no passado 

3- paciente acha que a doença atual é uma punição (castigo). Delírio de culpa 

4- ouve vozes que o acusam ou denunciam e/ou tem alucinações visuais ameaçadoras 

3. Nessa última semana, você teve pensamentos de que não vale a pena viver ou que você 

estaria melhor morto? Ou pensamentos de se machucar ou até de se matar? 

SE SIM: o que você tem pensado sobre isso? Você já se machucou? 

Suicídio: 

0- ausente 

1- acha que não vale a pena viver 

2- deseja estar morto ou pensa em uma possível morte para si 

3- ideias ou atitudes suicidas  

4- tentativas de suicídio 

4. Como tem sido seu sono na última semana?Você teve alguma dificuldade em iniciar o 

sono? Após se deitar, quanto tempo leva para conseguir dormir?Em quantas noites nesta 

última semana você teve problemas para iniciar o sono? 

Insônia inicial: 

0- sem dificuldades para iniciar o sono  

1- queixa de dificuldade ocasional para iniciar o sono, ou seja, mais que meia hora 

2- queixa de dificuldade para iniciar o sono todas as noites 

5. Durante essa última semana, você tem acordado no meio da noite? 

SE SIM: você sai da cama? o que você faz? (somente vai ao banheiro?) 

Quando volta para a cama, você volta a dormir logo? 

Você sente que seu sono é agitado ou perturbado em algumas noites? 
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Insônia intermediária: 

0- sem dificuldade 

1- queixa de agitação e perturbação durante a noite 

2- acorda durante a noite – qualquer saída da cama (exceto por motivos de necessidade 

fisiológica) 

6. A que horas você tem acordado pela manhã na última semana? 

Se cedo: acorda com despertador ou sozinho? A que horas você normalmente acordava (ou 

seja, antes de ficar deprimido)? 

Insônia tardia: 

0- sem dificuldade 

1- acorda durante a madrugada, mas volta a dormir  

2- não consegue voltar a dormir se levantar da cama durante a noite 

7. Como você tem passado seu tempo na última semana (quando não está no trabalho)? 

Você se sente interessado em fazer (essas atividades) ou você tem de se forçar? 

Você parou de fazer atividades que costumava fazer? SE SIM: Por quê? 

Há alguma coisa que você aguarda ansiosamente? 

(no seguimento): Seu interesse voltou ao normal? 

Trabalho e atividades: 

0- sem dificuldades 

1- pensamentos e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza, relacionados a atividades, 

trabalho ou passatempos 

2- perda de interesse em atividades, passatempos ou trabalho, quer relatado diretamente pelo 

paciente, quer indiretamente por desatenção, indecisão ou vacilação (sente que precisa se 

esforçar para o trabalho ou outras atividades) 

3- diminuição no tempo gasto em atividades ou queda de produtividade. No hospital, o 

paciente ocupa-se por menos de três horas por dia em atividades (trabalho hospitalar ou 

passatempos) com exceção das tarefas rotineiras da enfermaria 

4- parou de trabalhar devido à doença atual. No hospital, sem atividades, com exceção das 

tarefas rotineiras da enfermaria, ou se não consegue realizá-las sem ajuda 

8. Avaliação baseada na observação durante a entrevista: 

Retardo (lentificação do pensamento e da fala, dificuldade de concentração,diminuição da 

atividade motora): 

0 pensamentos e fala normais 

1 lentificação discreta à entrevista 

2 lentificação óbvia durante à entrevista 

3 entrevista difícil 

4 estupor completo 
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9. Avaliação baseada na observação durante a entrevista: 

Agitação: 

0 nenhuma 

1 inquietação 

2 mexe as mãos, cabelos etc. 

3 movimenta-se bastante, não consegue permanecer sentado durante a entrevista 

4 retorce as mãos, rói as unhas, puxa os cabelos, morde os lábios 

10. Você tem se sentido especialmente tenso ou irritado nesta última semana? 

Você tem estado preocupado com coisas pouco importantes com as quais normalmente não se 

preocuparia? SE SIM: Como com o quê, por exemplo? 

Ansiedade psíquica: 

0 sem dificuldade 

1 tensão e irritabilidade subjetivas 

2 preocupa-se com trivialidades 

3 atitude apreensiva aparente no rosto ou na fala 

4 paciente expressa medo sem ser perguntado 

11. Na última semana, você sofreu de alguns dos seguintes sintomas físicos? 

Leia a lista, parando após cada sintoma para resposta. 

O quanto esses sintomas o incomodaram na última semana? Quão intensos foram? Quanto 

tempo ou com que frequência os teve? 

Nota: não considerar se claramente relacionados à medicação (por exemplo, boca seca e 

imipramina) 

Ansiedade - somática: 

Concomitantes fisiológicos da ansiedade, como: 

GI: boca seca, flatulência, indigestão, diarreias, cólicas, eructações 

CV: palpitação, cefaleias 

Respiratórios: hiperventilação, suspiros 

Ter de urinar frequentemente 

Sudorese 

0 ausente 

1 duvidoso ou trivial: sintomas menores, relatados quando questionados 

2 leve: paciente descreve espontaneamente os sintomas, que não são acentuados ou 

incapacitantes  

3 moderado: mais do que 2 sintomas e com maior frequência. São acompanhados de estresse 

subjetivo e prejudicam o funcionamento normal 

4 grave: numerosos sintomas, persistentes e incapacitantes na maior parte do tempo, ou 

ataques de pânico quase diariamente 
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12. Como tem estado seu apetite nesta última semana? (Como se compara ao seu apetite 

habitual?) 

Você tem tido que se força a comer? 

As outras pessoas têm insistir para você comer? 

Sintomas gastrointestinais – somáticos: 

0 nenhum 

1 perda de apetite, mas come sem necessidade de insistência 

2 dificuldade para comer se não insistirem 

13. Como tem estado sua "energia" nesta última semana? 

Você se sente cansado o tempo todo? 

Nesta última semana, você teve dor nas costas, dor de cabeça ou dor muscular? 

Nesta última semana, você tem sentido um peso nos membros, nas costas ou na cabeça? 

Sintomas somáticos gerais: 

0 nenhum 

1 peso em membros, costas ou cabeça; dor nas costas, na cabeça ou nos músculos. Perda de 

energia e fatigabilidade 

2 qualquer sintoma bem caracterizado e nítido 

14. Como tem estado seu interesse por sexo nesta semana? (não estou lhe perguntando sobre 

seu desempenho, mas sobre seu interesse por sexo- o quanto você tem pensado nisso?) 

Houve alguma mudança em seu interesse por sexo (em relação à época em que você não 

estava deprimido)? 

Isso é algo em que você tem pensado muito? Se não: isso é pouco habitual para você? 

Sintomas Genitais – (como perda de libido, distúrbios menstruais): 

0 ausentes 

1 leves ou infrequentes: perda de libido, desempenho sexual prejudicado 

2 óbvio e graves: perda completa do interesse sexual 

15. Na última semana, o quanto seus pensamentos têm focalizado na sua saúde física ou no 

funcionamento de seu corpo (comparado ao seu pensamento habitual) 

Você se queixa muito de sintomas físicos? 

Você tem-se deparado com situações em que você pede ajuda para fazer coisas que poderia 

fazer sozinho? 

SE SIM: Como o quê, por exemplo? Com que frequência isso tem ocorrido? 

Hipocondria: 

0 ausente 

1 auto-observação aumentada (com relação ao corpo) 

2 preocupação com a saúde 
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3 queixas frequentes, pedidos de ajuda etc. 

4 delírios hipocondríacos 

16. Você perdeu algum peso desde que essa (DEPRESSÃO) começou? SE SIM: Quanto? 

SE INCERTO: Você acha que suas roupas estão mais folgadas? 

No Seguimento: Você voltou a ganhar peso? 

Perda de Peso (desde o início da doença ou da última avaliação) 

0 sem perda de peso ou perda de peso NÃO causada pela doença atual 

1 perda de peso provavelmente causada pela doença atual. Perda de menos de meio quilo 

2 perda de peso definitivamente causada pela doença atual. Perda de meio quilo ou mais 

17. Avaliação baseada na observação 

Crítica (Consequência da doença): 

0 reconhece estar deprimido e doente OU não estar deprimido no momento 

1 reconhece estar, mas atribui a causa à má alimentação, ao clima, ao excesso de trabalho, a 

um vírus, à necessidade de descanso etc. 

2 nega estar doente 
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ANEXO E 

ESPAÇO DE CORES CIE 1976 U’ V’ 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
MESTRADO EM PSICOLOGIA 
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ANEXO F 

TRIVECTOR TEST 
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ANEXO G 

MACADDAM ELLIPSE 
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ANEXO H 

EIXOS DE CONFUSÃO 
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ANEXO I 

ISHIHARA TEST FOR COLOR BLINDNESS 
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