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“En este mundo traidor 

Nada es verdade ni mentira 

Todo es según el color 

del cristal con que se mira” 

Calderón de la Barca 

 



 

RESUMO 

 

Pesquisas recentes vêm apontando para prejuízos no processamento visual em pessoas com 

esquizofrenia. O Teste de Percepção Visual Dalí-Simas tem apresentado diferenças 

significantes na percepção de forma entre pessoas com e sem esquizofrenia. Pessoas com 

esquizofrenia tendem a ver figuras maiores do que pessoas sem o transtorno. O presente 

estudo visa apresentar uma nova padronização para o instrumento buscando verificar a 

compatibilidade com os escores encontrados nas pesquisas anteriores. Composto por 10 

quadros do pintor Salvador Dalí, o teste teve sua apresentação feita de forma informatizada 

(em um ipad) e cuja marcação das respostas foi realizada pelo próprio participante. A tarefa 

consistiu em contornar com uma caneta para ipad a primeira figura percebida em cada 

quadro. A amostra total coletada foi de 68 pessoas, sendo composta pelos grupos Clínico (de 

pessoas com diagnóstico de esquizofrenia) e Controle (de pessoas sem histórico de 

transtornos neuropsiquiátricos) em idêntico número. Durante a triagem, a entrevista semi-

estruturada, a aplicação do Mini-Exame do Estado Mental e da Tabela de Snellen visaram 

detectar a presença de histórico de doença oftalmológica não corrigida ou transtorno 

neuropsiquiátrico, transtorno demencial e acuidade visual reduzida, respectivamente. Após a 

triagem, a aplicação do Teste de Percepção Visual Dalí-Simas e das imagens das pranchas de 

Rorschach constituíram o material para uma análise comparativa entre os Grupos Clínico e 

Controle. A partir da análise dos dados, os resultados obtidos mostraram que o grupo clínico 

apresentou marcações com diâmetros cerca de 27% maiores em comparação ao grupo 

controle. Comparando os resultados obtidos com os quadros de Dalí, as porcentagens para o 

perímetro e a área foram 33% e 82% maiores, respectivamente, para o grupo clínico. Desta 

forma, foi possível verificar que o grupo de pessoas com esquizofrenia percebeu figuras 

maiores que o grupo de pessoas sem o transtorno, em todas as dimensões de análise. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Percepção visual. Esquizofrenia. Neuropsicologia. Testes 

psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Recent researches have pointed to losses in the processing of visual perception in 

schizophrenics. The Dalí-Simas Visual Perception Test has shown significant differences in 

the perception of form between people with and without schizophrenia. Schizophrenics tend to 

see larger figures than people without the disorder. The present study aims to present a new 

standardization of the tool to verify compatibility with the scores found in previous 

researches. Comprising 10 paintings of Salvador Dali, the test had its computerized 

presentation (on an ipad) and whose marking of responses was performed by the participant. 

The task consisted of work around with a pen for ipad the first figure perceived in each frame. 

The total sample was collected from 68 people, composed by Clinical groups (people with 

schizophrenia) and Control (people without a history of neuropsychiatric disorders) in equal 

number. During the screening, the semi-structured interview, the application of the Mini-

Mental State Examination and the Snellen chart aimed at detecting the presence of a history 

of eye disease or uncorrected neuropsychiatric disorder, dementia disorder, and reduced 

visual acuity, respectively. After screening, the implementation of the Dalí-Simas Visual 

Perception Test and images of the planks Rorschach formed the material for a comparative 

analysis between the Clinical and Control Groups. From the data analysis, the results showed 

that the clinical group showed markings with diameters about 27% larger compared to the 

control group. Comparing our results with the paintings of Dalí, the percentages for the 

perimeter and area were 33% and 82% larger, respectively, for the clinical group. Thus, it 

was possible to verify that the group of people with schizophrenia realized larger figures than 

the group of people without the disorder, in all dimensions of analysis. 

 

KEYWORDS: Visual Perception. Schizophrenia. Neuropsychology. Psychological tests. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A percepção é compreendida como a capacidade de associar as informações sensoriais à 

memória e à cognição formando, desta forma, conceitos sobre o mundo e sobre si mesmo 

(LENT, 2010). Durante muitos séculos a psicologia considerava que pensamentos e 

sentimentos encobertos não poderiam ser acessíveis a uma análise. Entretanto as sensações 

sempre foram objeto de exploração para o seu conhecimento, sendo a psicofísica a ciência 

que se propunha a estudar a amplitude das sensações. O presente trabalho se situa no campo 

dos processos básicos e das neurociências fazendo um intercâmbio mais contundente com a 

psicofísica e a psicometria, ciências fundamentais para a compreensão do instrumento em 

questão. 

 

A Psicofísica surge a partir desta dicotomia entre o interno e o externo, entre sujeito e objeto. 

De acordo com Canguilhem (1973), a psicologia começa como psicofísica porque ela não 

pode ser menos que uma física para ser levada a sério pelos físicos. Neste período, a 

psicologia estava interessada em mensurar e quantificar aspectos internos, acessíveis por 

introspecção. Procurava determinar constantes quantitativas da sensação e das relações entre 

estas constantes. A psicologia como ciência nasce de uma tentativa de aproximação com as 

ciências naturais. A psicofísica é o próprio fruto deste processo. A discussão dos aspectos 

epistemológicos da psicologia é permeada por esta dicotomia entre sujeito e observador. 

 

Atualmente, a Neuropsicologia é definida como a ciência que estuda a expressão 

comportamental das disfunções cerebrais. Considera que a expressão comportamental dos 

processos mentais só pode ser compreendida a partir do contexto de interação do organismo 

com o seu meio. O Neuropsicólogo utiliza instrumentos padronizados para avaliação das 

funções neuropsicológicas, envolvendo habilidades de atenção, percepção, linguagem, 

raciocínio, abstração, memória, aprendizagem, habilidades acadêmicas, processamento da 

informação, visuoconstrução, afeto, funções motoras e executivas (THIERS; ARGIMON; 

NASCIMENTO, 2005). 

 

As sensações correspondem à decodificação do mundo externo em linguagem neural a partir 

da tradução das diversas formas de energia. Assim, modalidades sensoriais como a visão, 

audição e olfação são, na realidade, luz, energia mecânica e substâncias químicas 

transformadas na linguagem que o cérebro domina. As submodalidades sensoriais são os 
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aspectos qualitativos de cada modalidade, é o que nos permite detectar a forma de um objeto, 

identificar um tom musical ou discriminar entre um gosto azedo ou amargo. O mundo 

enquanto instância externa e física não passaria de energia não percebida caso o nosso sistema 

sensorial não dispusesse de neurônios especializados para a sua decodificação. Assim, 

morcegos conseguem perceber ultrassons (e mesmo se localizar a partir deles), mas o ouvido 

humano é incapaz de ouvir esta faixa de sons; as cobras possuem receptores térmicos e os 

gatos, apesar de enxergarem muito bem na penumbra, apresentam uma visão de cores mais 

precária que a retina humana (LENT, 2010).  

 

A percepção consiste em um nível mais avançado de complexidade em relação à sensação, 

visto que envolve partes mais altas do processamento da informação visual, como o córtex 

associativo. As áreas sensoriais primárias contém mapas do mundo visual, veiculando as 

informações captadas para as áreas subsequentes com um nível de complexidade perceptual 

aumentado. Esta hipótese sequencial hierárquica afirma que os estímulos necessários para 

disparar os neurônios de cada área subsequente (p. ex. V2 em relação a V1) sejam cada vez 

mais complexos. Além da hipótese sequencial hierárquica também já estão bem estabelecidas 

as vias paralelas de processamento da informação visual. São vias cooperativas, mas que 

possuem funções mais específicas: a via dorsal é responsável por processar as informações 

referentes à localização espacial de objetos e de si mesmo, enquanto a via ventral processa as 

informações de reconhecimento dos objetos visuais. A identificação da forma dos objetos 

consiste na combinação das atividades das vias magnocelular e parvocelular  do sistema 

visual; envolve a identificação das bordas de contraste através do mecanismo de inibição 

lateral e a avaliação tridimensional do objeto em relação ao ambiente (LENT, 2010). 

 

Neste estudo apresentamos um instrumento voltado para a avaliação da percepção de formas, 

utilizando estímulos visuais complexos, em uma amostra de pessoas com esquizofrenia. Um 

dos processos básicos da organização perceptual é a percepção de formas. É através da 

possibilidade de perceber contornos e contrastes que conseguimos discriminar objetos e 

figuras de seus fundos. A hipótese levantada por este estudo é a de que há uma alteração na 

percepção de forma em pessoas com esquizofrenia, o que levaria este grupo de pessoas a 

perceber figuras maiores em relação a indivíduos sem o transtorno. 

 

O teste Dalí-Simas faz uso de pinturas de Salvador Dali para avaliar a percepção de forma e 

tamanho e tem mostrado resultados consistentes quanto ao prejuízo dessas competências em 
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esquizofrênicos. As obras deste artista foram usadas como estímulo por apresentarem uma 

grande diversidade de formas e tamanhos e por formarem concatenações ou pareidolias em 

um complexo arranjo de imagens figura-fundo.  

 

O propósito fundamental do presente estudo foi averiguar o comportamento perceptual em 

resposta aos estímulos físicos supracitados por meio de um método psicofísico. As bases 

neuroanatômicas e neurofuncionais inerentes a este processamento serão abordadas ao longo 

do texto a partir de pesquisas, sob a perspectiva neuropsicológica, que contribuem para o 

embasamento e a compreensão do objeto de estudo. 

 

As pesquisas na área se justificam pois, no Brasil, há um prejuízo no diagnóstico 

neuropsicológico decorrente da carência de testes desenvolvidos e padronizados no contexto 

sociocultural e linguístico do país (FONSECA et. al., 2008). Mäder (1996) afirma que apesar 

da limitação de testes neuropsicológicos traduzidos e publicados no Brasil, a elaboração de 

um material próprio para o contexto a que se insere pode ser bastante útil para a compreensão 

dos problemas específicos da população. Seabra e Capovilla (2009) ressaltam que, apesar da 

grave escassez de instrumentos validados para avaliação neuropsicológica no Brasil, trabalhos 

de diferentes grupos de pesquisa em centros e universidades têm contribuído para o 

desenvolvimento da área. 

 

Por outro lado, nos Estados Unidos da América, o Instituto Nacional de Saúde Mental 

(NIMH), em 2002, desenvolveu a Pesquisa de Avaliação e Tratamento para Melhora da 

Cognição na Esquizofrenia (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in 

Schizophrenia - MATRICS) com o objetivo de buscar um consenso em relação aos domínios 

cognitivos mais atingidos na esquizofrenia e às baterias neuropsicológicas mais adequadas 

para avaliá-los. Inicialmente foram definidas sete dimensões cognitivas que estão acometidas 

na esquizofrenia, e posteriormente a percepção foi incluída como domínio, sendo dois testes 

inclusos na MATRICS exclusivamente para a sua avaliação (GREEN et. al., 2004; 

MARDER; FENTON, 2004; NUECHTERLEIN et. al., 2004). Iniciativas como a MATRICS 

corroboram a concepção de que a construção de instrumentos e baterias psicológicas capazes 

de avaliar a cognição de pessoas com esquizofrenia podem fornecer subsídios para o 

aprimoramento dos diversos domínios atingidos neste transtorno. A percepção visual é um 

dos domínios atingidos na esquizofrenia. 
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Desta forma, a dissertação se divide em 11 capítulos, sendo os capítulos teóricos compostos 

por: 1) uma breve conceituação da esquizofrenia (histórico, subtipos, sintomas, etiologia e 

hipótese dopaminérgica); 2) pesquisas anteriores que foram realizadas com o instrumento 

Dalí-Simas; 3) conceitos da testagem psicológica importantes para a construção do 

instrumento e análise dos dados; 4) um breve histórico da avaliação neuropsicológica seguido, 

por fim, de um capítulo sobre as (5) pesquisas mais recentes na área da percepção visual na 

esquizofrenia (revisão da literatura não-sistemática dos artigos mais recentes encontrados na 

base de dados PUBMED sobre integração de contorno na esquizofrenia e organização 

perceptual) articuladas a conceitos provindos de livros-texto da área. Segue-se aos capítulos 

teóricos a apresentação dos Objetivos, Método, Discussão e Considerações Finais. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ESQUIZOFRENIA  

 

A Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos estão descritos e agrupados em um dos eixos 

de classificação do DSM-IV, que abarca: Esquizofrenia; Transtorno Esquizofreniforme; 

Transtorno Esquizoafetivo; o Transtorno Psicótico Devido a uma Condição Médica Geral; 

Transtorno Psicótico Induzido por Substâncias e Transtorno Psicótico sem Outra 

Especificação. O diagnóstico diferencial entre os transtornos citados acima contempla a 

duração e etiologia dos sintomas, bem como o acompanhamento do curso da doença. Desta 

forma, o transtorno esquizofreniforme difere da esquizofrenia pelo tempo de duração total da 

doença (necessariamente inferior a 6 meses), assim como para o transtorno psicótico breve 

faz-se necessário que os sintomas não durem mais que um mês. No caso do Transtorno 

Esquizoafetivo a presença dos sintomas de humor é critério essencial para a sua 

caracterização. Esta série de delimitações a partir do perfil nosográfico do paciente traçam a 

terapêutica mais adequada para o seu tratamento. Todos os transtornos supracitados, apesar 

das suas especificidades, fazem parte de um mesmo espectro que é o dos transtornos com a 

presença de sintomas psicóticos (APA, 2000). 

 

Por “sintomas psicóticos” compreende-se um conjunto de sintomas, tais como alucinações, 

delírios, comportamento desorganizado ou catatônico e etc.  que caracterizam a esquizofrenia. 

Segundo o DSM-IV, o termo psicótico pode conceber distintos significados de acordo com o 

transtorno ao qual se refere: pode simbolizar desde “delírios” e “alucinações que não são 

acompanhadas de insight” para o Transtorno Psicótico Induzido por Substância até, por 

exemplo, receber a denominação de “delirante” para o Transtorno Psicótico Induzido e para o 

Transtorno Delirante. A variabilidade sintomática que o termo “psicótico” contempla é ampla, 

mas na Esquizofrenia, no Transtorno Esquizofreniforme, no Transtorno Esquizoafetivo e no 

Transtorno Psicótico Breve se restringe a “delírios”, “quaisquer alucinações proeminentes”, 

“discurso desorganizado”, comportamento desorganizado” ou “comportamento catatônico” 

(APA, 2000). 

 

Kraepelin foi um dos grandes nomes da sistematização nosográfica na psiquiatria. Em 1896 

nomeia como Demência Precoce  a reunião de três transtornos conceituados anteriormente por 

Morel (1860), Kalhbaum (1874) e por Hecker (1871): a Demência Precoce, a Catatonia e a 

Hebefrenia, respectivamente. Kraepelin levava em consideração critérios como a 

sintomatologia, a etiologia e a evolução da doença. Anteriormente conhecidas como doenças 
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distintas, passam a serem compreendidas como subtipos (hebefrênica, catatônica e paranoide) 

da Demência Precoce (SHIRAKAWA; RAZZOUK, 2001; SILVA, 2006). 

 

Em 1911 Bleuler adiciona o subtipo simples e subverte a concepção da degeneração 

intelectual decorrente da doença, mudando o nome do transtorno para Esquizofrenia. A 

nomenclatura anterior, Demência Precoce, destacava os deficit cognitivos do transtorno, 

enquanto Bleuler defendia a recuperação parcial dos deficit. O termo esquizofrenia 

(esquizo=divisão, phrenia=mente) demarca uma partição entre os pensamentos, a emoção e os 

comportamentos dos pacientes. Os critérios diagnósticos definidos pelo autor foram divididos 

em sintomas fundamentais (ou primários) e sintomas acessórios (ou secundários). Os 

primeiros foram: associação frouxa de ideias, ambivalência, autismo e alterações do afeto, 

enquanto os últimos incluíam as alucinações e delírios. Outras contribuições de Bleuler foram  

o modelo de uma esquizofrenia heterogênea cuja etiologia seria multifatorial, admitindo assim 

a existência de várias esquizofrenias (ou vários subtipos da mesma) (SHIRAKAWA; 

RAZZOUK, 2001; SILVA, 2006).  

 

Jaspers, em 1913, acrescenta que os delírios seriam dotados de uma incompreensibilidade 

devida às vivências primárias, o que significa dizer que o delírio seria produto de uma 

convicção absoluta e um juízo falso, não sendo passível de correção. As vivencias primárias 

seriam mudanças na personalidade com atribuições de significados novos às percepções, 

aliadas as alterações da consciência do eu, como unidade do eu e oposição eu/não eu. 

Schneider, na década de 30, tem seu trabalho influenciado por Jaspers e descreve como 

sintomas de primeira ordem na esquizofrenia: percepção delirante, alucinações auditivas 

características, eco do pensamento, difusão do pensamento, roubo do pensamento e vivências 

de influência na esfera corporal ou ideativa (SHIRAKAWA; RAZZOUK, 2001; 

DALGALARRONDO, 2008). 

 

Os avanços tecnológicos e o próprio caráter acumulativo da ciência têm possibilitado uma 

definição mais objetiva dos sintomas na esquizofrenia. Shirakawa e Razzouk (2001) apontam 

que a partir da década de 60-70 pesquisas clínicas e epidemiológicas baseadas em entrevistas 

e escalas de diagnósticos começaram a ser construídas e validadas para identificar, 

quantificando estatisticamente, os sintomas descritos anteriormente apenas clinicamente, de 

forma qualitativa.  
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Atualmente considera-se os subtipos Síndrome Negativa (deficitária), Síndrome Positiva 

(produtiva) e Síndrome Desorganizada. Proposta por Crow em 1980, a dicotomização da 

esquizofrenia em subtipos positivo e negativo considerava a etiologia e o prognóstico 

distintos para os subtipos. No início da década de 90, Liddle, através da análise fatorial, 

acrescentou a forma desorganizada à classificação. A Síndrome Desorganizada se caracteriza 

por um pensamento progressivamente desorganizado, comportamentos desorganizados e 

incompreensíveis, afeto inadequado e/ou afeto pueril (SHIRAKAWA; RAZZOUK, 2001; 

SILVA, 2006; DALGALARRONDO, 2008). 

 

Os pacientes com Síndrome Positiva apresentam manifestações produtivas, como alucinações, 

ideias delirantes, comportamento bizarro, agitação psicomotora, neologismos e parafasias. 

Segundo Crow (1985) apud Shirakawa (2001), a este tipo de esquizofrenia se relacionaria um 

antecedente pré-mórbido bom, início agudo, cognição intacta e boa resposta ao tratamento 

com neurolépticos. Os pacientes com Síndrome Negativa se caracterizam pela perda de 

funções psíquicas e pelo empobrecimento da vida afetiva, cognitiva e social, apresentando 

como principais sintomas: distanciamento afetivo, retração social, alogia, diminuição da 

fluência verbal, avolição e hipopragmatismo, negligência quanto a si mesmo, lentificação e 

empobrecimento psicomotor. Este grupo estaria mais relacionado a um antecedente pré-

mórbido ruim, início insidioso, cognição prejudicada e má resposta ao tratamento 

(DALGALARRONDO, 2008; SHIRAKAWA; RAZZOUK, 2001). 

 

A Associação Psiquiátrica Americana (2000) descreve a presença de pelo menos dois dos 

seguintes sintomas característicos, durante o período de um mês, como critérios diagnósticos 

para a esquizofrenia: delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento 

amplamente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos. Dentre as síndromes 

psicóticas, a esquizofrenia se apresenta como a principal em termos de frequência entre a 

população. A sua prevalência é estimada entre 0,5 e 1%.  

 

Os sintomas característicos envolvem uma série de disfunções cognitivas e emocionais que 

acometem a percepção, o raciocínio lógico, a linguagem e a comunicação, o controle 

comportamental, o afeto, a fluência e produtividade do pensamento e do discurso, a 

capacidade hedônica, a volição, o impulso e a atenção. Por isto, o prejuízo ou deterioração no 

desempenho social ou ocupacional é fator importante de diagnóstico, uma vez que nenhum 

sintoma isolado é patognomônico da esquizofrenia (APA, 2000). 
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Os subtipos para a Esquizofrenia são: Paranóide, Desorganizado, Catatônico, Indiferenciado e 

Residual, definidos de acordo com a sintomatologia presente. Como características 

proeminentes do tipo Paranóide, há a presença de delírios ou alucinações, mantendo-se 

preservado o funcionamento cognitivo e afetivo. O tipo Desorganizado, entretanto, tende a ser 

o mais grave, com afeto embotado ou inadequado e desorganização comportamental que pode 

levar a uma perturbação na capacidade de executar atividades simples da vida diária. O tipo 

Catatônico apresenta uma acentuada perturbação psicomotora, podendo envolver mutismo, 

ecolalia, ecopraxia, atividade motora excessiva, imobilidade motora e etc. O tipo 

Indiferenciado se caracteriza quando os sintomas característicos da esquizofrenia estão 

presentes mas não satisfazem os critérios para os tipos anteriormente citados. O tipo Residual 

ocorre quando os sintomas não se encontram mais na fase ativa, porém o paciente ainda não 

se encontra em uma remissão completa (APA, 2000). 

 

A esquizofrenia Paranóide é o subtipo mais comum em muitas partes do mundo. Apresenta 

um quadro clínico dominado por delírios relativamente estáveis, usualmente acompanhados 

por alucinações e perturbações da percepção. Possui também um prognóstico 

consideravelmente melhor do que os outros subtipos da esquizofrenia com relação ao 

funcionamento ocupacional e à capacidade autonômica; geralmente apresenta menor prejuízo 

na testagem neuropsicológica ou em outros testes cognitivos quando comparada aos outros 

subtipos (OMS, 1996; APA, 2000). 

 

A esquizofrenia não possui apenas uma causa para o seu surgimento. Múltiplas etiologias 

como: fatores genéticos, ambientais e de desenvolvimento podem contribuir para o 

desencadeamento da doença (YUDOFSKY; HALES, 2006).  Estudos apontam para um risco 

10 vezes maior, em média, para parentes de pacientes serem também diagnosticados com 

esquizofrenia (VARMA; ZAIN; SINGH, 1997; KENDLER et al., 1993; FRANGOS et al., 

1985). Estudos comparando o fenótipo de gêmeos monozigóticos e dizigóticos apontam para 

a contribuição da genética à etiologia da esquizofrenia, uma vez que gêmeos monozigóticos 

tendem a apresentar taxas de concordância para a esquizofrenia superiores em relação aos 

dizigóticos (ONSTAD et al., 1991; SHIELDS; GOTTESMAN, 1972; FISCHER, 1973).  

Apesar de avanços no mapeamento genético e de uma quantidade significativa de estudos que 

comprovam a participação do componente genético, ainda não é possível definir quais são os 

genes envolvidos e como estes atuam para o desencadeamento da esquizofrenia. 
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Outro dado relevante dos estudos com gêmeos monozigóticos indicam que fatores ambientais 

devem ter um papel muito importante na etiologia do transtorno, uma vez que a concordância 

para gêmeos idênticos é entre 40 e 60%. Esta taxa de concordância para gêmeos 

monozigóticos sugere também uma taxa de discordância significativa (para indivíduos que 

possuem uma carga genética idêntica), e esta variabilidade seria decorrente de fatores 

ambientais. A hipótese de que os fatores causais para a ocorrência da esquizofrenia estariam 

relacionados a eventos ocorridos durante o desenvolvimento cerebral se apoiam em estudos 

que apontam risco aumentado a partir da exposição pré-natal a viroses, a complicações de 

gravidez e parto e a privação de nutrientes durante o período pré-natal (SHIRAKAWA; 

RAZZOUK, 2001). Em resumo, “essencialmente, parece que os pacientes esquizofrênicos 

têm vulnerabilidade genética para desenvolver o transtorno, que se manifesta posteriormente 

na vida, se e quando certas condições ambientais ocorrerem” (PATTERSON et al., 2010, p. 

83). 

 

Pacientes com esquizofrenia apresentam similaridades em determinadas características 

neuroanatômicas, sendo possível, a partir do uso de técnicas de imagens estruturais, apontar 

as seguintes: redução do tamanho do lobo temporal e hipocampo; aumento dos gânglios 

basais e diminuição global do cérebro. Já com a utilização de técnicas de imagens funcionais 

é possível constatar fluxo sanguíneo ou utilização de glicoses anormais em regiões cerebrais 

específicas, como o córtex pré-frontal (SHULTZ; ANDREASEN, 1999). Os estudos de 

neuroimagem em pessoas com esquizofrenia mostram alargamento ventricular e redução de 

volume em regiões como o córtex pré-frontal, o corpo estriado, as estruturas do lobo temporal 

medial, o tálamo, o giro do cíngulo e o giro temporal superior (FUENTES et al., 2008). 

 

Anormalidades neuroquímicas estão relacionadas ao transtorno, sendo o sistema de 

neurotransmissores dopaminérgico o mais estudado. A hipótese dopaminérgica postula que o 

excesso de dopamina no sistema mesolímbico leva ao surgimento dos sintomas positivos e a 

redução de dopamina no trato mesocortical desencadeia o aparecimento dos sintomas 

negativos. As drogas antipsicóticas, responsáveis pelo tratamento dos sintomas positivos e 

negativos, atuam nestas duas vias (mesolímbica e mesocortical). As outras duas vias 

dopaminérgicas, o trato nigroestriatal e o trato tuberoinfundibular, também são propensas a 

serem afetadas por essas drogas, resultando em alguns dos efeitos colaterais (PATTERSON et 

al., 2010).  
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Os primeiros antipsicóticos foram introduzidos na década de 50 (com a descoberta da 

clorpromazina) e representaram o surgimento de um grupo de medicamentos eficaz ao 

tratamento da esquizofrenia ao atuar na inibição da neurotransmissão dopaminérgica. Os 

Antagonistas dos Receptores de Dopamina (ARD) também atuam bloqueando os receptores 

noradrenérgicos, colinérgicos e histaminérgicos, podendo ocasionar por isto vários efeitos 

colaterais indesejados como a distonia aguda, a acatisia, o pseudoparkinsonismo e a discinesia 

tardia (PATTERSON et al., 2010; SADOCK; SADOCK; SUSSMAN, 2013). 

 

Os antipsicóticos de segunda geração, também conhecidos como Antagonistas de Serotonina 

e Dopamina (ASD), são considerados um avanço no tratamento da esquizofrenia, pois 

fornecem um menor risco de efeitos colaterais extrapiramidais para os pacientes. Os seus 

mecanismos de ação são mais específicos para o sistema mesolímbico  e estão relacionados a 

uma dissociação rápida dos receptores D2 (SADOCK; SADOCK; SUSSMAN, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

3 A CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DALÍ-SIMAS 

 

O instrumento Dalí-Simas passou por um processo de transformação até ser configurado no 

formato que nesta dissertação se apresenta. A ideia de utilizar quadros de Salvador Dalí foi 

concebida pela Dra. Maria Lucia de Bustamante Simas a partir da sua própria experiência 

pessoal, onde percebeu que durante o agravo dos sintomas característicos da esquizofrenia 

ocorria a percepção de imagens concatenadas, semelhantes a pareidolias em tamanhos 

grandes (MODESTO, 2012). 

 

Em 2006, o primeiro estudo que buscou sistematizar o instrumento utilizou 24 quadros de 

Salvador Dali fotografados e ampliados na dimensão 10x15 cm (com uma moldura de 30x20 

cm) e evidenciou discrepâncias significativas na percepção de pacientes com esquizofrenia 

quando comparados com pessoas sem o transtorno. Os quadros foram selecionados a partir de 

critérios como os que apresentavam figuras com tamanhos diferentes e imagens sobrepostas 

(NOGUEIRA, 2006). 

 

A aplicação do instrumento consistiu em apresentar as imagens aos voluntários sem limite de 

tempo e a uma distância de 30 cm, solicitando que este indicasse a primeira figura que 

chamou a sua atenção em cada um dos quadros. Ao todo participaram do estudo 60 

participantes, sendo 30 do grupo controle (saudáveis) e 30 do grupo experimental (pacientes 

com esquizofrenia). Todos os voluntários apresentavam visão normal ou corrigida e os 

voluntários do grupo experimental estavam em acompanhamento contínuo no Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), fazendo uso de medicação antipsicótica e sem diagnóstico de 

nenhum outro transtorno mental concomitante; os voluntários do grupo controle não possuíam 

nenhum parente de primeiro grau com esquizofrenia ou outro transtorno mental 

(NOGUEIRA, 2006). 

 

Para análise dos dados, os tamanhos das figuras percebidas foram medidos em milímetros e 

transformados em graus de ângulo visual. A análise de variância para medidas repetidas 

(Repeated Measures ANOVA) indicou uma diferença significativa entre o grupo controle e o 

grupo experimental (F1,58=550,62, p<0,001). O teste t para amostras independentes também 

indicou que pacientes com esquizofrenia preferem figuras que apresentam um maior grau de 

ângulo visual em comparação a pessoas saudáveis (p<0,005). O Grupo Experimental (GE) 

tendia a preferir figuras cujo grau de ângulo visual era maior que 10, enquanto o Grupo 
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Controle (GC) demonstrou preferência por figuras com 3 a 5 graus de ângulo visual. Desta 

forma, os pacientes com esquizofrenia eram mais sensíveis a figuras em média três vezes 

maiores em comparação às pessoas saudáveis (NOGUEIRA, 2006).  

 

O segundo estudo utilizando as figuras de quadros de Salvador Dalí foi realizado por Lacerda 

(2008) com uma população de pacientes depressivos em clínicas de saúde do Sistema Único 

de Saúde (SUS) localizados em João Pessoa, na Paraíba. Participaram do estudo 40 

voluntários com idades entre 19 e 62 anos, sendo 20 deles diagnosticados por médicos 

psiquiatras de acordo com a CID-10 com episódio depressivo e 20 não acometidos por 

episódios depressivos. Os critérios de inclusão para o grupo experimental (com episódio 

depressivo) foi terem sido diagnosticados dentro das categorias F31.4, F32 e F33 na CID-10; 

para o grupo controle (sem episódio depressivo) foi a avaliação a partir do Inventário de 

Depressão de Beck (BDI), além de não tomar nenhuma medicação controlada e não ter 

diagnóstico de patologia neuropsiquiátrica (LACERDA, 2008). 

 

O instrumento consistiu de 24 figuras de quadros de Salvador Dalí fotografados e ampliados 

na dimensão 15x10 cm. As figuras selecionadas foram as mesmas utilizadas no estudo de 

Nogueira (2006) (LACERDA, 2008). Uma modificação na metodologia de aplicação do 

instrumento apresentada por Lacerda (2008) foi a utilização de um apoio para que as figuras 

ficassem na altura dos olhos dos participantes (uma estante de música para partitura). Desta 

forma, as fotografias foram apresentadas aos participantes na estante a uma distância de 30cm 

dos olhos sendo fornecida a seguinte instrução padronizada: “Você vai ver fotografias de 

quadros de um pintor e depois de olhar cada uma, você deverá indicar a primeira figura, ou a 

parte de uma figura, ou a primeira coisa que mais lhe chamou atenção” (LACERDA, 2008, p. 

40).  A pesquisadora então circulava a partir da indicação do voluntário. As imagens seguiam 

sempre a mesma ordem de apresentação (LACERDA, 2008). 

 

Para análise dos dados, após a conversão dos tamanhos percebidos de milímetros para ângulos 

visuais, foi calculada a análise de variância para medidas repetidas (ANOVA). Os grupos 

apresentaram diferença significante [F(1,38)= 4,28; p=0,04] com a ANOVA: a média geral de 

respostas do grupo experimental foi de 10,22 graus de ângulo visual e para o grupo controle 

de 8,12 graus de ângulo visual. Não foram encontradas diferenças significantes em nenhum 

dos quadros especificamente com a análise do teste post hoc Tukey. (LACERDA, 2008).  
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A pesquisa realizada se refere ao grupo de pacientes que apresentaram episódios depressivos 

em comparação ao grupo de pessoas sem histórico de patologias neuropsiquiátricas. Apesar 

de haver uma diferença significativa entre os grupo com e sem a presença da patologia, esta 

diferença foi menor do que a apresentada por Nogueira (2006) em seu estudo com pacientes 

com esquizofrenia. Além disso, a pesquisa de Nogueira (2006) encontrou diferença 

significativa entre todos os quadros, exceto um, enquanto a pesquisa de Lacerda (2008) não 

encontrou diferença significativa em nenhum dos quadros. Tais dados sugerem, apesar de não 

ter sido feita uma análise estatística comparativa entre as pesquisas, que o grupo de pessoas 

com esquizofrenia percebe figuras maiores que o grupo de pessoas com episódios 

depressivos. 

 

Um segundo estudo utilizando os quadros de Salvador Dalí em uma amostra de pessoas com 

esquizofrenia (n=22) em comparação com voluntários isentos de patologias 

neuropsiquiátricas (n=22) foi realizada no Ambulatório de Neuropsiquiatria do Hospital das 

Clínicas da UFPE. Ambos os grupos foram pareados por idade (30-60 anos) e escolaridade 

(70% não alfabetizados, 28% com o ensino fundamental e 2% com o ensino técnico). Para a 

aplicação do instrumento, foram apresentadas 24 figuras dos quadros de Salvador Dalí na 

dimensão 10x15 cm a uma distância de 30 cm do nariz do voluntário. As figuras ficavam 

dentro de pastas transparentes (onde era feita a marcação) e apoiadas em uma estante de 

música para partituras para alcançar a altura necessária (MENEZES, 2009). A instrução 

padronizada que era fornecida ao participante foi a mesma utilizada por Lacerda (2008) e 

supracitada neste texto. De forma geral, a método de aplicação do instrumento neste estudo 

não diferiu do utilizado por Lacerda (2008), sendo a principal diferença entre os trabalhos a 

patologia em estudo. 

 

A análise de variância para medidas mostrou diferença significante entre os dois grupos 

[F(23,96) = 12,22; p<0,00]. Em todos os quadros o GE escolheu figuras maiores que o GC 

(média geral de 11,93 e 7,91, respectivamente). Ou seja, o GE percebeu figuras em média 

50% maiores em relação ao GC (MENEZES, 2009).  

 

Modesto (2012) apresentou um estudo utilizando outros estímulos visuais complexos além de 

quadros de Salvador Dalí, como os quadros da pintora Bev Doolittle e as pranchas do teste 

projetivo Rorschach. A amostra foi composta por 67 voluntários, sendo 29 pacientes com 

diagnóstico de esquizofrenia do Hospital Escola Dr. Portugal Ramalho (HEPR) da 
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Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas (UNCISAL) e 16 de 

CAPS do estado de Alagoas; 22 sujeitos sem histórico de transtornos neuropsiquiátricos 

foram incluídos no grupo controle. As imagens a seguir foram apresentadas na dimensão 

10x15 cm: 24 quadros de Salvador Dalí; 15 quadros de Bev Doolittle; 10 pranchas de 

Rorschach. As imagens foram apresentadas em uma estante de partitura a 30 cm de distância 

dos voluntários e em refis para foto para a marcação das figuras. A instrução fornecida ao 

participante era a seguinte: “Você vai ver figuras de quadros de um pintor e depois de olhar 

cada uma, você deverá circular a primeira figura que você viu”, após a qual o mesmo deveria 

circular a figura sobre o refil com um marcador permanente. 

 

O tratamento estatístico dos dados foi feito através da análise de variância para medidas 

repetidas (ANOVA) no programa Statistica. Foram encontradas diferenças significantes entre 

o grupo experimental do hospital e o grupo controle para todas as categorias de estímulos: 

Dalí [(F23,12)=6,9199, p<0,0000]; Bev [(F14,78)=3,8769, p<0,0000] e Rorschach 

[(F9,50)=4,5471, p<0,0000]. Quando comparados o grupo experimental dos CAPS em 

relação ao grupo controle também foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

(em média 50% maiores na categoria Salvador Dalí e quase 100% maiores na categoria 

Rorschach para o grupo experimental). Desta forma, ambos os grupos experimentais 

apresentaram médias maiores em relação ao grupo controle, sendo a categoria Rorschach a 

que apresentou maior disparidade entre as médias gerais (MODESTO, 2012). 

 

Mais recentemente, Silva (2013) buscou investigar voluntários com estresse crônico através 

do Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL) fazendo uso dos quadros 

de Salvador Dalí. O estudo foi realizado com professores e outros funcionários da Escola 

Maria da Conceição do Rêgo Barros Lacerda, sendo 14 voluntários incluídos no grupo 

experimental por terem se apresentado em estresse crônico, ou na fase de resistência (de 

acordo com o inventário aplicado), e 16 voluntários incluídos no grupo controle. Foram 

utilizados como instrumentos da fase de seleção a Tabela de Snellen, para avaliar a acuidade 

visual, e o Mini-Exame do Estado Mental, teste de rastreio cognitivo. A fase de coleta 

consistiu na apresentação de 10 imagens de Salvador Dalí e das 10 pranchas de Rorschach nas 

dimensões 10x15cm em uma tela de 15” de notebook à distância de 30 cm dos olhos do 

observador. A instrução dada foi a seguinte: “Você vai ver dez fotografias de quadros de um 

pintor e dez manchas de tintas e depois de olhar cada uma, você deverá contornar com o dedo 

sobre a tela, a primeira figura que você viu”, sendo a marcação feita pelo pesquisador. Na 
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análise dos dados utilizando a ANOVA não foram encontradas diferenças significativas entre 

os grupos experimental e controle (com e sem estresse crônico respectivamente) (SILVA, 

2013). 

 

Destarte, nos estudos apresentados se buscou avaliar diferenças na percepção de tamanho em 

pacientes com esquizofrenia em relação aos controles a diferença foi em média uma vez e 

meia (NOGUEIRA, 2006; MODESTO, 2012) a três vezes (MENEZES, 2009) maior para o 

grupo de pessoas com esquizofrenia. Apesar dos estudos apresentarem locais de pesquisa, 

amostras, medicações utilizadas pelos sujeitos e formas de aplicação distintos, 

estatisticamente os resultados se apresentam convergentes nos termos da percepção de 

tamanho em pacientes com esquizofrenia. 

 

O objetivo do presente capítulo foi descrever as peculiaridades inerentes aos métodos 

propostos por cada uma das pesquisas anteriores, de modo a destacar convergências e 

discrepâncias tanto na aplicação do instrumento quanto em relação aos procedimentos 

utilizados, análise dos dados e resultados encontrados. Desta forma, é possível observar 

bastante similaridade na forma de aplicação das imagens de quadros de Salvador Dalí, onde, 

exceto no trabalho de Silva (2013), estas foram apresentadas em papel na dimensão 10x15cm 

e exibidas a 30 cm do observador. A instrução padronizada também não diferia muito entre os 

trabalhos. Modesto (2012) trouxe nova contribuição ao inserir outros estímulos visuais 

complexos e Silva (2013) ao reduzir o seu formato às 10 imagens de Salvador Dalí que 

apresentaram maior discrepância de tamanho entre os grupos nos trabalhos anteriores (ao 

invés das 24 imagens anteriormente apresentadas). Outra mudança no método, proposta por 

Silva (2013), foi a apresentação das imagens em slides, utilizando um notebook. 

 

Desta forma, levando-se em consideração todo o seu histórico, os percursos que foram 

percorridos até que se chegasse ao formato que aqui o apresentaremos, o instrumento foi 

sendo modificado e construído “a muitas mãos”. Aqui o batizamos Dalí-Simas para que 

levasse o nome dos seus autores: Salvador Dalí, autor das imagens que o constituem e Maria 

Lúcia de Bustamante Simas, idealizadora na construção de um instrumento que pudesse 

avaliar as alterações na percepção visual de pessoas com esquizofrenia. 
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4 CONCEITOS DA TESTAGEM PSICOLÓGICA 

 

Testes psicológicos são, segundo Anastasi (1977), medidas objetivas e padronizadas de um 

aspecto específico do comportamento. A mensuração é feita a partir de indicadores (também 

conhecidos como itens) que apresentam uma estreita correspondência com o domínio que se 

pretende avaliar (como a inteligência, memória, percepção visuoespacial e etc). Cronbach 

(1996), por sua vez, conceitua testes psicológicos como o procedimento sistemático de 

observação e descrição do comportamento com o uso de escalas numéricas ou categorias 

fixas. Ou seja, os testes são úteis para que possamos fazer inferências acerca dos 

comportamentos e das pessoas. 

 

Os testes podem se caracterizar segundo: a objetividade e padronização; a forma de resposta; 

o construto que medem. Na primeira categoria, os testes psicométricos e impressionistas se 

enquadram. Os psicométricos se fundamentam na estatística, na teoria da medida, na 

psicometria,  ou seja, na utilização de números para descrever os fenômenos psicológicos. 

Enquanto os testes impressionistas não fazem uso obrigatório de tais procedimentos, se 

fundamentam na descrição linguística. Os psicometristas se baseiam na suposição de que os 

traços, ou construtos que eles buscam medir, são grandezas que podem ser expressas em 

números. Já que tudo que existe, existe em uma certa quantidade, e tudo que existe em uma 

certa quantidade pode ser medido, esta máxima se aplicaria também à mensuração de 

dimensões de construtos como memória, criatividade, atenção e etc. Outra diferença 

fundamental se deve à padronização dos testes psicométricos em suas tarefas e interpretações, 

de forma a chegar aos mesmos resultados independente do aplicador. Nos testes 

impressionistas há uma diversidade maior de respostas do sujeito (devido às tarefas não-

estruturadas) possibilitando um enriquecimento de informações fornecidas, o que, por outro 

lado, também aumenta a possibilidade de ambiguidades ou diferenças nas avaliações de 

diferentes examinadores. Desta forma, o psicometrista prima pela objetividade, na 

interpretação dos resultados a partir dos escores derivados de pesquisas anteriores com outros 

grupos de pessoas, enquanto o psicólogo impressionista trabalha com a subjetividade, os 

resultados são dependentes também do avaliador (PASQUALI, 2001). 

 

O tipo de resposta mais comum utilizado em testes psicológicos é o lápis-e-papel. A 

vantagem principal deste tipo de teste é a possibilidade de aplicação em uma quantidade 

grande de sujeitos, em uma aplicação coletiva. Ainda podem ser elencadas as respostas 
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verbais, como ocorre em entrevistas, e motoras, nos casos dos testes de psicomotricidade, 

onde se faz necessária a observação do movimento para coleta de informações. O computador 

tem se mostrado uma ferramenta interessante para aplicação automatizada ou para a testagem 

adaptativa. Os pontos positivos são a agilidade e confiança na forma de apresentação, 

correção das respostas, capacidade de acessar uma quantidade maior de pessoas 

geograficamente distantes, entre outros. Além de mero aplicador de testes, o computador 

também pode trabalhar como um “criador” de testes, fazendo uma inclusão dos itens mais 

adequados para cada sujeito. Para isto, o pesquisador deve ter um banco de itens grande o 

suficiente para que a máquina possa utilizar o algoritmo de sorteio com base na qualidade 

psicométrica de cada item (PASQUALI, 2001). 

 

Segundo o construto que medem, os testes psicológicos podem ser divididos em testes de 

capacidade intelectual (aptidão geral, aptidões específicas, desempenho acadêmico, 

neuropsicológicos) e testes de preferência individual (personalidade, atitudes, interesses, 

projetivos e situacionais). A testagem neuropsicológica responde ao intuito de detectar 

possíveis deficiências ou aspectos preservados da cognição dos sujeitos. A testagem 

neuropsicológica não detecta a presença ou ausência de lesão cerebral, mas embasa os 

diagnósticos a partir da avaliação dos aspectos da cognição que se relacionam a áreas 

específicas sabidamente responsáveis por fazer o processamento destas informações. Desta 

forma, uma avaliação neuropsicológica não verifica alterações estruturais, como fazem as 

técnicas de imageamento cerebral, mas a partir da avaliação dos comportamentos do paciente 

indica possíveis alterações nos substratos orgânicos responsáveis pelo processamento destes 

comportamentos avaliados (PASQUALI, 2001; HOGAN, 2006).  

 

A padronização, processo que embasa a aplicação e avaliação dos testes, implica em oferecer 

a todos os indivíduos as mesmas condições, controlando assim as variáveis externas. Desta 

forma, é bastante comum que os manuais dos testes apresentem descritivamente as instruções 

que devem ser dadas aos participantes, possíveis dúvidas que possam surgir e respostas 

adequadas, assim como um preciosismo em relação aos procedimentos que devem ser 

adotados durante a aplicação do teste e sua avaliação. A uniformidade na aplicação das 

instruções e dos procedimentos é importante para que se assegure que a variável independente 

seja o indivíduo que participa da testagem (ANASTASI, 1977). 
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A normatização consiste em estabelecer parâmetros (como os resultados médios e os seus 

desvios) a partir da amostra de padronização. Dito de outra forma, um grupo grande e 

representativo de sujeitos constitui uma amostra cujos resultados no teste vão servir de 

comparativo. Desta forma, a “norma” são os resultados típicos, mais encontrados para 

determinadas faixas de indivíduos (como faixas etárias, escolares e etc). Importante destacar 

que resultados de testes de aptidão sem erros não são a norma e que os resultados médios não 

necessariamente são o ideal em testes de personalidade (ANASTASI, 1977). 

 

O erro, apesar de todos os procedimentos para a padronização do teste, deve ser considerado 

como algo inerente. Basicamente, o que a teoria clássica dos testes considera é a noção de um 

escore verdadeiro, que seria uma mensuração totalmente livre de erros, e portanto, hipotética. 

Como na prática o que se obtém dos testes são os escores observados, é possível derivar 

escores que sejam confiáveis desde que considerados os valores da variância. O termo 

fidedignidade define justamente a precisão e consistência na mensuração. As fontes de erro 

que mais influenciam os escores são: o contexto da testagem, o testando e o teste em si. A 

padronização e uniformização na aplicação e avaliação do teste reduz as chances de tais 

fontes de erros se manifestarem, entretanto, alguns fatores aleatórios ou casuais estão fora do 

controle do pesquisador. Por isto, existem técnicas apropriadas para avaliar estas possíveis 

fontes de erros que podem tornar o teste inconsistente (URBINA, 2007).  

 

Por validade compreende-se o grau em que o teste mede o que se propõe a medir. Sempre em 

termos de “grau”, já que a estatística não é uma ciência de tudo ou nada. A validade de um 

teste é definida a partir de sua aplicação em um propósito particular, por exemplo, um teste de 

inteligência pode ser validado para uma população específica com escores específicos para 

determinada faixa etária. Ao aplicar o instrumento em um contexto diferente do qual foi 

validado pode-se incorrer em uma interpretação equivocada dos escores. Desta forma, não é o 

teste em si que é validado, o que são validados são os escores do teste para propósitos 

específicos em populações definidas. Outra questão é a gradação da validade, uma vez que os 

escores dos testes podem ter uma validade pequena, moderada ou considerável, devendo estes 

níveis serem suficientes para que a sua utilização seja confiável (HOGAN, 2006). 

 

Segundo Urbina (2007), mesmo que um teste obtenha escores consistentes e precisos, sendo 

portanto considerado fidedigno, é possível que ele não seja considerado válido. Apresentar 

baixos índices de erros de mensuração não são os únicos critérios para que um teste seja 
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considerado válido. Na verdade, quando se fala em validação o que é validado são os escores 

e não o teste em si. A definição tradicional de validade passou a considerar a validade do teste 

e não dos escores, independente do que se pretendesse fazer com ele, como se o teste 

estivesse válido para todo e qualquer objetivo e aplicação, ignorando a ligação entre os 

escores e as interpretações que se poderia retirar deles. Entretanto, desde a década de 1970 

profissionais da testagem se reúnem para fornecer uma abordagem mais atual e integrativa 

sobre o conceito de validação. 

 

Os processos de determinação da validade de um teste podem ser denominados: validade de 

conteúdo, validade relativa ao critério e validade de conceito. Mais de um tipo pode ou deve 

ser utilizado para uma validação, desde que observadas as características e requisitos próprios 

a cada um destes processos.  

 

A validade de conteúdo é bastante utilizada em testes de aproveitamento e refere-se ao exame 

sistemático do conteúdo do teste para determinar se a amostra do comportamento avaliado é 

representativa. Os primeiros passos para a construção são definir os conteúdos, explicitar os 

processos psicológicos a serem avaliados e determinar a proporção relativa de representação 

no teste de cada conteúdo. Só então é possível escolher os itens apropriados, a partir do estudo 

de livros e manuais sobre o assunto e da consulta a especialistas da área. Os testes de aptidão 

e de personalidade necessitam de confirmação empírica para sua validação, sendo pois a 

validade de conteúdo inadequada para estes casos, podendo resultar em dados errôneos caso 

seja feito este tipo de validação (ANASTASI, 1977; PASQUALI, 2001). 

 

A validade de critério avalia o grau de efetividade do teste em predizer um desempenho 

específico de um sujeito. Os testes de aptidões, como os testes de inteligência, de 

personalidade e de aptidões múltiplas, podem recorrer a este tipo de validação. Há dois tipos 

de validade de critério: concorrente e preditiva. Estas se diferenciam de acordo com o 

objetivo do teste: se o teste tem por característica avaliar o desempenho dos participantes no 

momento do teste, diz-se de uma validade concorrente (p. ex. testes diagnóstico), enquanto 

que se este se caracteriza por predizer um comportamento fala-se em validade preditiva (p. ex. 

testes para a seleção de pessoal). A análise de critério também é utilizada quando se quer 

introduzir uma nova versão de um teste. Como requisito, já deve preexistir um teste validado 

e mais complexo do que o teste novo que se pretende desenvolver. Pode ser útil para a 

aplicação coletiva, quando se necessita de uma versão mais simples e abreviada do teste 
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anterior. Outro ponto importante é que a validade de critério está sujeita a mudanças 

temporais, de modo que o indivíduo pode adquirir novos conhecimentos ou experiências e 

modificar as suas percepções e, consequentemente, respostas (ANASTASI, 1977; 

PASQUALI, 2001). 

 

A validade de construto, ou de conceito, verifica a representação comportamental da hipótese 

teórica; se baseia na teoria do traço latente. Por construto define-se um atributo ou qualidade 

que fundamenta o desenvolvimento do instrumento de medida. Antes da construção dos itens 

é importante que se busque as teorias que embasam o objeto de estudo em questão, ou seja, o 

construto. Só assim é possível estabelecer a dimensionalidade do construto, elaborar a sua 

definição constitutiva e operacional e, por fim, fazer o seu delineamento comportamental. A 

dimensionalidade diz respeito à estrutura semântica, de forma a decidir se o construto é uni ou 

multifatorial. A definição constitutiva situa o construto dentro de um aporte teórico e o define 

a partir da utilização de outros construtos. A definição operacional deve ser o mais abrangente 

possível; é feita a partir de operações concretas, como comportamentos definidos que devem 

ocorrer. A definição operacional representa a passagem do abstrato para o concreto, que vai 

ocorrer mais intensamente na fase da operacionalização do construto. Neste passo os itens são 

construídos, e uma vez levada em conta as etapas anteriores, estes devem ser uma 

representação dos traços latentes (PASQUALI, 1998). 

 

A validade de construto pode ser feita a partir da análise de representação comportamental do 

construto ou da análise por hipótese. Na análise de representação as técnicas que podem ser 

utilizadas são a análise da consistência interna ou a análise fatorial. A análise da consistência 

interna baseia-se na homogeneidade dos itens. Partindo do pressuposto da 

unidimensionalidade, ou seja, de que todos os itens representam o mesmo traço, obtém-se os 

escores da intercorrelação entre os itens. Quanto mais alta a correlação, maior a suposição de 

que os itens estejam medindo o mesmo construto. A análise fatorial verifica se a matriz de 

intercorrelações entre os itens pode ser explicada por um único fator, ou por quantos fatores 

ela poderia ser melhor explicada, demonstrando se o teste mede um único traço ou mais de 

um (PASQUALI, 2001). 

 

Na análise por hipótese as técnicas mais utilizadas que avaliam a capacidade do teste de 

predizer um critério externo são: a validade convergente-discriminante, idade, outros testes e 

experimentação. Na validação convergente-discriminante, a convergente é a demonstração da 



 32 

correlação do teste com as variáveis as quais ele deveria se relacionar, enquanto a  

discriminante é o processo oposto, é a demonstração da correlação com as variáveis que 

deveria diferir. A validação por idade é mais voltada para estudos que visem captar traços que 

dependam de mudanças no desenvolvimento afetivo/cognitivo. A utilização de outros testes 

que apresentam altos índices de correlação com o que se pretende validar, levam à conclusão 

de que medem o mesmo traço. A intervenção experimental se constitui como uma das 

melhores técnicas, uma vez que consiste em manipular experimentalmente grupos-critério e 

verificar se o teste consegue discriminá-los. Por exemplo, de forma simplificada, a título de 

exposição: um teste para avaliar a depressão deve possibilitar, através da exposição a 

estímulos com esse elemento a definição entre grupos (deprimidos e não deprimidos).  Por 

fim, quanto maior a quantidade de técnicas utilizadas, melhor para o instrumento, pois é a 

convergência dos resultados que vai dar uma garantia maior à validação (PASQUALI, 2001). 

 

A manipulação sistemática de uma variável de modo a verificar os efeitos desta em outra 

variável é denominado projeto experimental ou desenho de experimentos. A variável 

manipulada pelo experimentador é chamada variável independente (VI) e a modificação de 

seus valores influencia a variável dependente (VD). O objetivo do estudo é comprovar ou não 

a dependência de VD a VI. Outro delineamento de pesquisa também bastante comum é o 

estudo quase-experimental. A diferença deste desenho para o projeto experimental é que, 

porque algumas variáveis não podem ser manipuladas (como o sexo dos participantes, a 

idade, o tamanho e outras características), então não há uma alocação aleatória entre os 

participantes nas várias condições da variável independente. Dito de outra forma, se os 

participantes não puderem ser “sorteados” aleatoriamente para participar de uma condição ou 

de outra a qual busca-se fazer uma comparação, não é possível falar de um estudo com 

desenho experimental, mas sim quase-experimental. Outra diferença é que no delineamento 

experimental almeja-se encontrar diferenças entre as condições da VI, enquanto no 

delineamento quase-experimental objetiva-se verificar diferenças na VD entre as condições da 

VI (FREIXO, 2011; DANCEY; REIDY, 2013). 

 

A esta probabilidade de que haja relação entre as variáveis é conhecida como hipótese 

experimental (ou hipótese de pesquisa). A hipótese nula, calculada a partir dos testes 

estatísticos,  é o inverso e afirma que não existe relacionamento entre as variáveis. Após a 

Testagem da Hipótese Nula obtém-se uma probabilidade que, a depender do seu tamanho, 

pode ser devida à manipulação da variável independente ou simplesmente ao erro amostral. 
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No primeiro caso, a hipótese nula é falsa (ou seja, confirma-se a hipótese experimental) e no 

segundo caso ela é verdadeira (refuta-se a hipótese experimental). A hipótese de pesquisa 

também pode ser utilizada para comparar grupos de pesquisa, neste caso, a hipótese nula 

afirmaria que não existe diferença entre os dois grupos (DANCEY; REIDY, 2013). 

 

A hipótese da presente pesquisa é de que a variável dependente investigada – o tamanho 

percebido medido nas dimensões: perímetro, área e diâmetro – se relaciona com a variável 

independente (presença de sintomas característicos da esquizofrenia). Por não ser um estudo 

em que os mesmos participantes poderiam fazer parte de ambos os grupos (o caráter aleatório 

que define a pesquisa experimental), este se configura como um estudo quase-experimental. 

Desta forma, o grupo clínico é formado por pacientes com esquizofrenia enquanto o grupo 

controle por pessoas sem o transtorno, sendo esta separação bem definida e não 

intercambiável. Um exemplo contrário poderia acontecer em uma pesquisa experimental em 

que se investiga os efeitos de uma determinada medicação: os participantes pertencentes aos 

grupos experimental ou controle seriam selecionados de acordo com o contato que tivessem 

com a medicação (se ingeriram a droga ou o placebo) e não em relação a alguma 

característica presente nos próprios participantes. 

 

Para que se obtenha uma compreensão precisa destas relações (se há ou não relação entre as 

variáveis) é importante a escolha do melhor método de análise que se adeque aos objetivos e 

ao delineamento da pesquisa. Nesta pesquisa optamos pela Análise de Variância (ANOVA) 

para medidas repetidas, pois esta analisa as variações entre as médias dos grupos 

considerando a presença de vários estímulos. 

 

Segundo Dancey e Reidy (2013), as variações encontradas podem ser decorrentes de efeitos 

de tratamento, diferenças individuais e erro experimental. Na primeira condição, o efeito de 

tratamento é devido à manipulação experimental de modo a comprovar ou refutar se as 

diferenças encontradas entre as médias dos grupos são significantes e se são reflexo da 

manipulação. A segunda causa de variação entre os grupos se deve às diferenças individuais 

existentes entre os participantes da pesquisa, já que cada pessoa possui características, 

habilidades e competências que podem destoar em relação às outras, mesmo quando 

escolhidas ao acaso. A terceira causa de diferença na/nos resposta/resultados entre os grupos 

se deve ao erro experimental decorrente das falhas do pesquisador no momento de passar as 
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instruções, na padronização das condições da pesquisa ou a falhas nos equipamentos 

utilizados. 

 

O procedimento realizado pela ANOVA consiste no cálculo: das médias dos grupos e da 

média geral; das variâncias entre os grupos e dentro dos grupos. Dancey e Reidy (2013) 

destacam que para obter o valor de F deve-se utilizar a seguinte fórmula: 

Razão F = variância entre os grupos ÷ variância intragrupos 

 

Sendo que quanto maior o valor de F, melhor para o experimento, pois isto significa que a 

variância dentro dos grupos será pequena ou que a variância entre os grupos será bem maior 

do que a intragrupos, diminuindo a probabilidade de erro amostral. 

 

A ANOVA de medidas repetidas consiste em expor um grupo de participantes a várias 

condições (DANCEY; REIDY, 2013). Por exemplo, ao invés de apresentar apenas um 

estímulo aos participantes de dois grupos distintos e analisar as diferenças nas respostas 

obtidas, é possível fazer esta análise utilizando-se mais de um estímulo. Esta característica 

fornece ao teste mais sensibilidade e poder, devendo-se dar preferência à ANOVA de medidas 

repetidas sempre que possível. 

 

Na ANOVA de medidas repetidas a variância intragrupos se divide em variabilidade devido a 

diferenças individuais e devido ao erro aleatório. O fato de cada participante ser testado sob 

todas as condições, ou seja, ter sido exposto a vários estímulos, torna possível comparar o 

resultado global de cada participante com os escores globais dos demais participantes e obter 

assim a variabilidade das diferenças individuais (DANCEY; REIDY, 2013).  
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5 BREVE HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

 

O termo Neuropsicologia data como sua primeira utilização em 1913, quando Sir William 

Osler assim o proferiu em uma conferência nos Estados Unidos. Entretanto, o seu 

desenvolvimento enquanto denominação de um campo científico só começou a ser efetivo nos 

anos 40, com os trabalhos de Donald Hebb. Havia na psicologia, nesta época, uma corrente 

que almejava o status de ciência através da psicologia fisiológica, onde as ideias de Wundt 

exerciam influência predominante. Desta forma, em 1956 o termo Neuropsicologia passa a 

designar uma subárea das Neurociências, alcançando divulgação científica nos anos 60 

(KRISTENSEN; ALMEIDA; GOMES, 2001). 

 

O histórico das Neurociências, entretanto, apresenta-se na linha do tempo de forma bem mais 

ampla, uma vez que a curiosidade pela investigação da relação entre cérebro e cognição 

sempre permeou a humanidade. A arqueologia demonstra que já entre os povos pré-históricos 

(10.000 anos atrás) havia interesse pelo cérebro. Do período paleolítico há indícios de 

trepanação, com perfurações do crânio por instrumentos perfurantes (uma prévia das 

neurocirurgias). Durante a Idade Média este método foi difundido, sendo utilizado por 

cirurgiões que buscavam a “pedra da loucura” no cérebro dos pacientes. A técnica também 

era utilizada em uma tentativa de fazer com que os maus espíritos que habitavam o cérebro 

deixassem o corpo insano, através das perfurações do crânio (TONI; ROMANELLI; SALVO, 

2005). 

 

Na Grécia Antiga, os grandes filósofos discutiam “a morada da alma no corpo”. Diógenes da 

Apolônia (século IV a.C.) parece ter sido o primeiro a unificar as funções psíquicas, 

fisiológicas e cósmicas. Alcmeão (século IV a.C.) tem sido considerado o fundador da 

psicologia fisiológica: identificou veias, artérias, nervos e chamou atenção para as relações 

entre pensamentos, emoções e cérebro. A medicina de Hipócrates (460-355 a.C) considerava 

o cérebro a parte mais importante do corpo, a sede da inteligência. Demócrito (470-360 a.C.) 

localizou o pensamento no cérebro, a ira no coração e o desejo no fígado. Platão (428-347 

a.C.) acreditava ser a medula a parte mais importante do corpo. Aristóteles (384-322 a.C) 

desconhecia o sistema vascular e o cérebro foi descrito como ocupando uma posição inferior 

ao corpo, sobrecarregando o trabalho do coração (KRISTENSEN; ALMEIDA; GOMES, 

2001). 
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Uma contribuição maior da Idade Antiga se deve a Galeno, uma vez que suas teorias 

dominaram a medicina por quatorze séculos. De acordo com ele, os nervos originavam-se na 

medula, opondo-se à ideia do coração como centro nervoso de Aristóteles. Desta forma, os 

nervos conduziriam os fluidos secretados pelo cérebro e medula ao longo do corpo. Ou seja, o 

corpo como matriz da sensação, do movimento e do intelecto. A explicação de Galeno para a 

sensação e a percepção era a mudança qualitativa de um órgão sensitivo e a ação do cérebro 

como consciência dessa mudança, respectivamente (MÄDER, 1996; TONI; ROMANELLI; 

SALVO, 2005).  

 

A Idade Média inibiu os estudos de anatomia, assim como aconteceu com todas as outras 

ciências. No Império Romano a Biblioteca de Alexandria, principal sede dos estudos sobre 

medicina, foi invadida pelos bárbaros e coube aos árabes a preservação do material 

recuperado. Descartes (1596-1650), primeiro filósofo moderno, também foi anatomista. 

Pressupunha que a alma teria sua representação física em uma mente unificada, por isso 

elegeu como centro a glândula pineal (única a não ter correspondência nos dois hemisférios). 

Para ele, o telencéfalo teria unicamente a função de proteção para a pineal (MÄDER, 1996). 

 

O desenvolvimento nos estudos das relações entre cérebro e comportamento fica mais 

marcado a partir do início do século XIX com a criação da cranioscopia por Franz Gall. A 

frenologia, como foi posteriormente denominada, concebia a existência de uma 

correspondência direta entre protuberâncias e depressões do crânio e do cérebro. Apesar de 

ser uma concepção falha, foi importante por ser o primeiro passo para uma correlação entre 

funções mentais e localizações cerebrais. Além disso, Gall trouxe importantes contribuições 

como anatomista, como a diferenciação entre substância branca e substância cinzenta, 

descobriu a decussação das pirâmides e as ligações entre áreas do neocórtex e do tronco e do 

diencéfalo (MÄDER, 1996). 

 

Em relação aos métodos de investigação, o grande desenvolvimento das neurociências se 

deve ao estudo de pacientes com lesões cerebrais. Desta forma, considera-se o método 

patológico-experimental como sendo o principal da neuropsicologia. Recentemente, as 

técnicas de imagem e eletroencefalográficas (EEG, tomografia computadorizada, ressonância 

magnética e PET scan) têm se constituído como técnicas menos invasivas e mais precisas no 

diagnóstico e acompanhamento de neuropatias, bem como para a utilização em pesquisas. 

Atualmente, a Neuropsicologia é compreendida como a ciência que estuda a expressão 
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comportamental das disfunções cerebrais. Mas vai além, no sentido de que considera que a 

expressão comportamental dos processos mentais só pode ser compreendida a partir do 

contexto de interação do organismo com o seu meio (ALCHIERI, 2004). 

 

Desta forma, embora tenha uma história longa, a prática da Neuropsicologia Clínica é recente. 

Em 1967 é fundada a International Neuropsychological Society (INS), primeira organização 

profissional de neuropsicologia. A partir de 1987 a INS e a American Psychological 

Association (APA) passaram a desenvolver linhas para a educação e treino nos níveis de 

Doutorado, Residência e Pós-Doutorado. Em 1996 a Neuropsicologia Clínica alcança o 

reconhecimento como área de especialidade pela APA (THIERS; ARGIMON; 

NASCIMENTO, 2005). 

 

No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) regulamentou e oficializou a 

especialização em Neuropsicologia através da Resolução n° 02/2004. Assim, em 05/03/2004 

o CFP reconhece a Neuropsicologia como especialidade em Psicologia para finalidade de 

concessão e registro do título de especialista, sendo o Neuropsicólogo o profissional que: 

atual no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da cognição, das 

emoções, da personalidade e do comportamento, sob o enfoque da relação entre estes aspectos 

e o funcionamento cerebral (ALCHIERI, 2004). 

 

O Neuropsicólogo utiliza instrumentos especificamente padronizados para avaliação das 

funções neuropsicológicas, envolvendo habilidades de atenção, percepção, linguagem, 

raciocínio, abstração, memória, aprendizagem, habilidades acadêmicas, processamento da 

informação, visuoconstrução, afeto, funções motoras e executivas. Para tanto, o 

neuropsicólogo faz uso de uma metodologia de trabalho que inclui a avaliação psicológica. 

Para a solicitação do registro, o psicólogo deve cumprir alguns requisitos, como comprovar 

mais de 5 anos de experiência profissional na especialidade; ter sido aprovado em concurso de 

provas e títulos ou ter realizado um curso de especialização na área (THIERS; ARGIMON; 

NASCIMENTO, 2005). 

 

A avaliação neuropsicológica objetiva relacionar as funções preservadas e as prejudicadas, 

tentando sempre compreender como a lesão afeta a realização das atividades da vida diária e o 

desempenho escolar e vocacional. Nas décadas de 50 e 60 o enfoque era para encontrar sinais 

de organicidade. Com o desenvolvimento de técnicas mais especializadas, a busca começou a 
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ser para localizar as lesões nos hemisférios cerebrais. Na última década, ainda houve mais 

uma mudança de ênfase, passando a contemplar a natureza e a gravidade dos sintomas 

cognitivos e emocionais dos pacientes com diagnósticos cada vez mais precisos 

(KRISTENSEN; ALMEIDA; GOMES, 2001). 

 

Desta forma, as concepções que embasaram o conhecimento do homem acerca da dicotomia 

alma/corpo, passando pelos primeiros experimentos com pacientes afásicos e chegando às 

mais recentes técnicas de ressonância magnética, denotam a evolução tanto do pensamento 

científico quanto das Neurociências. 

 

Um dos instrumentos que primeiro alcançou notoriedade na avaliação psicológica foi o teste 

de Rorschach. Aqui o apresentamos por sua importância histórica dentro da psicologia e por 

fazermos o seu uso na pesquisa a partir de uma abordagem voltada para o campo da 

percepção visual e da neuropsicologia. A aplicação e interpretação habitual, que o consolidou 

como um teste de personalidade, será a seguir contextualizada. 

 

5.1 Breve histórico da Avaliação Psicológica no Brasil: O surgimento do Rorschach 

 

O primeiro laboratório de Psicologia do Brasil foi planejado por Binet e criado em 1906, 

sendo a partir da segunda década a implementação pelas Escolas Normais (instituições de 

formações de professores) do estudo e desenvolvimento de técnicas do exame psicológico. 

Em 1920, profissionais de diversas áreas como médicos, educadores e engenheiros começam 

a buscar na psicologia fundamentação para suas práticas. A hegemonia dos Estados Unidos 

começa a influenciar o uso da psicometria no Brasil para a modernização institucional da 

organização do trabalho e no âmbito educacional. A psicologia clínica ainda não encontra 

respaldo  nesse período inicial, sendo compreendida mais como um apêndice da área médica. 

Apenas em 1962 um decreto de lei regulamenta a profissão e dispõe sobre os cursos de 

formação de psicólogo no Brasil (SILVA, 2011), ficando a cargo destes profissionais o uso 

restrito de instrumentos de exame psicológico. 

 

Ulisses Pernambucano, responsável por fundar a primeira instituição autônoma a funcionar 

regularmente (o Instituto de Psicologia do Recife), foi um dos pioneiros que participaram da 

inserção dos testes psicológicos no Brasil. Por causa da dificuldade em obter as pranchas de 

Rorschach, Ulisses Pernambucano criou a sua própria versão das manchas, levando em 
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consideração as instruções publicadas pelo autor em um artigo sobre como elaborar as 

manchas de tinta. Os resultados ficaram semelhantes aos originais e foram utilizados para a 

orientação profissional e trabalho clínico com crianças, adolescentes e adultos (CASTRO et 

al., 2013). 

 

Neste contexto socioeconômico e cultural, os testes psicológicos encontram popularidade no 

recrutamento e seleção de trabalhadores e no contexto escolar para a avaliação de aptidões 

individuais. Tal emprego para os testes visava à criação de turmas homogêneas e divididas em 

função das capacidades dos estudantes, de forma que os alunos que fossem melhores nos 

testes psicológicos eram separados dos que obtinham escores ruins (CASTRO et al., 2013). 

 

Em 1934 foi publicado um instrumento que passou por todas as etapas de construção e 

validação em solo nacional, o teste ABC. Desenvolvido por Lourenço Filho com influência 

nos trabalhos de Binet, substituía a noção de Q.I. por nível de maturidade psicobiológica, 

buscando avaliar o sucesso da aprendizagem na escrita e na leitura. Voltado para o ambiente 

escolar, para o aprimoramento das intervenções educacionais, o instrumento foi testado e 

padronizado em escolas de grandes cidades. Ao longo de 40 anos, teve 12 edições, sendo 

utilizado em escolas da América Latina, França e Inglaterra (CASTRO et al., 2013). 

 

De acordo com a hipótese projetiva, as técnicas impressionistas, ao utilizarem o formato de 

resposta livre, podem possibilitar que se trabalhe com conteúdos que estariam latentes (como 

os medos, desejos, fantasias, inclinações etc) e dificilmente acessíveis através da aplicação de 

instrumentos estruturados (como inventários objetivos ou questionários de múltipla escolha) 

(HOGAN, 2006). 

 

Desde a antiguidade as nuvens e manchas eram objeto de curiosidade e interpretação. O seu 

estudo e aplicação no campo da Psicologia Experimental, entretanto, só foi proposto por Binet 

no século XIX, sugerindo, em colaboração com Victor Henri, o estudo da imaginação e da 

fantasia a partir de manchas de tinta. Hermann Rorschach ignorava as pesquisas afins de 

colegas americanos e russos e inicia em 1911 os seus estudos com as manchas de tinta, 

inaugurando as suas descobertas preliminares em 1921 com a monografia intitulada 

Psychodiagnostik (ANDRADOS, 1990).  
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Para além de explorar a criatividade e a imaginação dos sujeitos, Rorschach desenvolveu um 

teste cujo objetivo era revelar a estrutura da personalidade, com sua afetividade, recursos 

mentais, traços idiossincráticos. Uma vez situando o campo de interpretação do teste como 

sendo da “percepção” e da “apercepção”, Rorschach reverencia as bases da psicologia 

experimental moderna. A apercepção foi um conceito tomado de Wundt e significa a 

composição da consciência pela unificação das partes elementares. A apercepção, para 

Wundt, não era um processo mecânico e passivo, mas resultado de um processo ativo e 

criativo, semelhante à concepção do todo unificado na Gestalt, onde o todo é distinto da 

simples soma dos elementos. Desta forma, a experiência consciente era o objeto de estudo 

para Wundt, mas diferente dos autores de correntes empiristas e associacionistas da época, 

este defendia o papel ativo da consciência em estruturar e organizar o seu conteúdo 

(SCHULTZ; SCHULTZ, 2005). 

 

Rorschach não apenas considerava os aspectos sensoriais e perceptuais necessários (o input), 

mas também a partir da integração da percepção com outros processos como a memória, a 

atenção, a tomada de decisões (o output) para formar a apercepção. Todos estes processos 

ocorrendo inseparavelmente no momento em que um indivíduo olha para uma mancha e 

denomina “eu vejo um morcego”.  

 

Em Psychodiagnostik não havia a padronização das instruções para a aplicação e correção do 

teste. Para isto, diversos psicólogos norte-americanos elaboraram sistemas sobre como aplicar 

e corrigir as manchas de Rorschach, ao longo dos anos. Os sistemas que alcançaram maior 

reconhecimento foram os de Beck (1937), Klopfer (1937), Hertz (1943), Rapaport, Gill, 

Schafer (1946) e Piotrowski (1937), mas nenhum deles se tornou o “padrão” que deveria ser 

seguido. A isto depreende-se que tantas formas diferentes de compreender e interpretar o 

método atuando paralelamente geraria uma situação caótica, tendo esta confusão durado 

alguns anos. Recentemente Exner (1991) elaborou um Sistema Abrangente, incorporando as 

características dos cinco sistemas anteriores, tornando o seu sistema o padrão para a aplicação 

e correção das manchas de Rorschach, e resolvendo o problema da diversidade de 

padronização (HOGAN, 2006). 

 

A interpretação segundo o Sistema Abrangente de Exner é baseada na codificação das 

respostas. Desta forma, é possível acessar características estruturais da personalidade do 

indivíduo a partir da descrição das regiões percebidas e sua posterior classificação. Tal 
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compreensão só foi possível devido às contribuições da estatística na sistematização, já que a 

interpretação fundamenta-se no empirismo e na normatização dos dados (HOGAN, 2006). 

 

No Brasil, a publicação de Psychodyagnostik só acontece em 1967, após a fundação da 

Sociedade Rorschach de São Paulo em 1952 e da publicação de Sousa, em 1955, de “O 

método de Rorschach”. As primeiras aplicações que se tem notícia do Psicodiagnóstico de 

Rorschach foram em 1932, no Rio de Janeiro, porém já em 1944 ao menos 25 estudos já se 

referiam ao método, sendo então todos os estudiosos do Rorschach no Brasil autodidatas 

devido ao caráter inaugural da temática (SILVA, 2011). 
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6 ESTUDOS RECENTES SOBRE ALTERAÇÕES DA PERCEPÇÃO VISUAL NA 

ESQUIZOFRENIA 

 

Um número crescente de publicações tem destacado deficit cognitivos de pessoas com 

esquizofrenia e mais especificamente na percepção visual, como: anormalidades na integração 

de contorno (KEANE et al., 2012), na integração visual (TSO et al., 2013), disfunção no 

rastreamento de olhar (LEVY et al., 2010), no reconhecimento de expressão emocional 

(CHEN et al., 2008), na sensibilidade ao contraste (CIMMER et al., 2006), na supressão de 

contorno (SCHALLMO; SPONHEIM; OLMAN, 2013) entre outros. 

 

Os prejuízos cognitivos na esquizofrenia têm sido alvo de estudos cada vez mais frequentes. 

Nesta perspectiva, um trabalho realizado por Reichenberg (2010) buscou sistematizar, através 

de meta-análises de estudos anteriores, os principais domínios cognitivos que são afetados na 

esquizofrenia. As principais áreas de habilidades cognitiva analisadas foram: atenção, funções 

executivas, memória declarativa, memória de trabalho (manutenção e manipulação), 

velocidade de processamento, velocidade motora, linguagem e percepção. Prejuízos 

moderados a graves foram observados no domínio da percepção. O trabalho demonstra que, 

apesar de haver distinções nos resultados obtidos entre a medida de Quociente de Inteligência 

(QI) e os testes neuropsicológicos, ambos apontam para alterações significativas no grupo de 

pessoas com esquizofrenia em relação aos controles. 

 

No intuito de formular uma bateria de avaliação cognitiva em pacientes com esquizofrenia, a 

iniciativa Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia 

(MATRICS) - proposta em 2002 pelo National Institute of Mental Health (NIMH) nos 

Estados Unidos - tem se consolidado como uma medida válida dos prejuízos cognitivos. Para 

compor a bateria, experts alcançaram concordância entre os sete domínios cognitivos que 

apontam maiores evidências de disfunções na esquizofrenia: 1) velocidade de processamento; 

2) atenção/vigilância; 3) memória de trabalho (não verbal/verbal); 4) aprendizagem verbal; 5) 

aprendizagem visual; 6) raciocínio e resolução de problemas; 7) cognição social. A percepção 

foi contemplada através dos construtos “gain control” e “visual integration” a partir do 

terceiro encontro da Cognitive Neuroscience Treatment Research to Improve Cognition in 

Schizophrenia (CNTRICS). Os instrumentos sugeridos para a avaliação da integração visual 

foram o Contour Integration Task e o Coherent Motion Task (GREEN et al., 2009). 
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Durante o primeiro encontro da MATRICS a percepção não foi identificada como um dos 

domínios cognitivos centrais relevantes para a esquizofrenia ou o seu tratamento. Tal omissão 

pode ser justificada porque a meta da MATRICS foi identificar testes neuropsicológicos já 

existentes que fossem úteis para estudos clínicos da esquizofrenia, e testes de percepção não 

são comumente utilizados por neuropsicólogos. Assim, um conjunto de funções que são 

frequentemente agravados ou interrompidos na esquizofrenia não são avaliados 

rotineiramente em ensaios clínicos (BUTLER; SILVERSTEIN; DAKIN, 2008).  

 

Como forma de locupletar tais lacunas, durante a primeira reunião da CNTRICS, grupos de 

discussão sobre a temática da percepção reconhecem a importância da disfunção perceptiva 

na esquizofrenia, a natureza das alterações perceptuais associadas a este transtorno, bem como 

a necessidade de desenvolver testes de percepção para futuros ensaios clínicos. Uma grande 

quantidade de trabalhos tem sido feita sobre o processamento visual na esquizofrenia. O 

sistema visual tem se mostrado útil para avaliar os conceitos básicos da disfunção perceptual 

na esquizofrenia (BUTLER; SILVERSTEIN; DAKIN, 2008). 

 

Gain control se refere aos processos que permitem que sistemas sensoriais se adaptem e 

otimizem suas respostas a estímulos dentro de um contexto envolvente particular. Gain 

control pode ser considerado um processo de classe de nível inferior em relação a outros 

processos de modulação (como a integração). Mecanismos de Gain control podem refletir 

tanto propriedades neuronais intrínsecas quanto interações laterais entre neurônios. Estes 

processos permitem que subsistemas sensoriais modulem seus níveis de respostas para levar 

em conta o contexto espacial e temporal. Processos de controle de ganho também auxiliam 

subsistemas sensoriais no aumento do contraste entre estímulos adjacentes e sucessivos 

(BUTLER; SILVERSTEIN; DAKIN, 2008). 

 

Integração se refere ao processamento que ocorre após o registro de brilho, cor, orientação, 

movimento e profundidade de uma imagem. Integração é o processo que vincula a 

codificação local de atributos de uma cena dentro de uma estrutura complexa global. Pode ser 

facilmente medido em humanos através de tarefas perceptuais como o agrupamento, 

fechamento, processamento de faces e tarefas de integração de contorno.  Gain control e 

Integração estão ambos envolvidos na percepção de estímulos complexos (BUTLER; 

SILVERSTEIN; DAKIN, 2008). 
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Deficit consistentes no processamento visual são observados na esquizofrenia. Os resultados 

de uma série de paradigmas experimentais (incluindo detecção de contraste, processamento de 

gestalt, percepção de movimento e controle do movimento ocular) podem ser explicados por 

uma redução no Gain control e na Integração. A neurofisiologia de ambos os processos é 

suscetível de envolver efeitos da atividade glutamatérgica nos receptores NMDA e interações 

entre as vias M e P. Um estudo mais aprofundado destes construtos será útil para a 

compreensão dos substratos dos deficit perceptivos na esquizofrenia e para a contribuição de 

deficit perceptuais para disfunções de níveis superiores (BUTLER; SILVERSTEIN; DAKIN, 

2008). 

 

O agrupamento da informação visual estruturada em padrões tais como contornos, totalidades 

perceptuais e representações de objetos é definido como organização perceptual 

(SILVERSTEIN; KEANE, 2011). Um dos processos básicos da organização perceptual (OP) 

é a percepção da forma. É através da possibilidade de perceber contornos e contrastes que 

conseguimos discriminar objetos e figuras de seus fundos. O Countor Integration Task, 

proposto por Field (1993), tem sido utilizado mais largamente para investigar a organização 

perceptual. Caracterizado por uma distribuição gaussiana modulada por luminância 

sinusoidal, o instrumento é composto por elementos Gabor envolvidos em um fundo de ruído 

onde o participante deve discriminar para qual dos lados o contorno formado pelos elementos 

aponta. O objetivo é avaliar a capacidade do voluntário de perceber um contorno fechado a 

partir de elementos agrupados, apesar do ruído no entorno.  

 

Uma revisão bibliográfica sobre o tema foi realizada por Uhlhaas e Silverstein (2005) 

evidenciando os deficit encontrados na organização perceptual (OP) de pessoas com 

esquizofrenia em 28 dos 33 estudos analisados. Cobrindo o período de 2005 a 2010, 

Silverstein e Keane (2011) encontraram 25 estudos que demonstravam prejuízos na 

organização perceptual em pessoas com esquizofrenia. Estudos na área de OP em pacientes 

com esquizofrenia têm sido realizados desde a década de 1960 e o desempenho piorado para 

esta função tem sido associado a início premórbido pobre, prognóstico pobre e sintomas 

desorganizados. 

 

Segundo revisão bibliográfica realizada por Uhlhaas e Silverstein (2005), um questionamento 

que surge é se os deficit de processamento da OP na esquizofrenia estariam relacionados às 

características dos estímulos e demandas das tarefas. Em estudos que buscaram testar esta 



 45 

hipótese sobre as propriedades dos estímulos (KNIGHT; ELLIOTT; HERSHENSON, 2000; 

SILVERSTEIN et al., 1998), os resultados indicaram que pacientes com esquizofrenia 

apresentam agrupamento perceptual intacto para estímulos com fortes propriedades 

simétricas, mas demonstraram prejuízos na utilização de pistas top-down para estímulos 

agrupados. 

 

A discriminação em dois modelos de processamento da percepção servem para explicitar os 

caminhos que a informação é veiculada. No processo bottom-up (ou processo dirigido por 

dados), os estímulos físicos estimulam os fotorreceptores presentes na retina e a informação 

eletroquímica resultante flui através das vias visuais desde áreas de processamento primárias 

até que a percepção visual de objeto ou figura aconteça nas áreas visuais superiores. Neste 

processo, as informações sensoriais passam sempre de níveis mais básicos em direção a níveis 

mais elevados e integrativos (KANDEL; SCHWARTZ; JESSEL, 2000; SCHIFFMAN, 2005). 

 

No processamento top-down (ou processo dirigido conceitualmente), o inverso acontece, pois 

é considerado que o conhecimento, a experiência e a interpretação que o observador já possui 

é primordial para a percepção e entendimento do mundo visual. A expectativa exerce uma 

influência considerável na formação da percepção. Ou seja, no processamento top-down estão 

envolvidos níveis de análise mais elevados, abstratos. Entretanto, apesar da separação em dois 

conceitos distintos, é comum que ambos os processos ocorram em conjunto, uma vez que são 

processos ativos e muitos eventos perceptuais exigem a interação e complementação entre 

estes processos (SCHIFFMAN, 2005). 

 

Um experimento realizado por Hubel e Wiesel (1959) propunha que o processamento 

perceptual de cada área do cérebro subsequente acrescentaria uma complexidade maior do 

que a anterior na formação da imagem mental do objeto, sendo por isso definida como uma 

hipótese sequencial hierárquica. À medida que se caminha de V1 para V2 e para V3, o 

tamanho dos campos receptores das células corticais aumenta e o mapa topográfico torna-se 

menos preciso. Em compensação os estímulos tornam-se mais complexos: em V1, formas 

simples são suficientes para fazer disparar os neurônios; já no córtex inferotemporal, perfis 

complexos como mãos e faces são responsáveis por ativar células específicas (LENT, 2010). 

Atualmente, a hipótese hierárquica é bem aceita, apesar de também existirem evidências de 

especializações funcionais de áreas (que processam cor, forma e movimento, por exemplo) e 

de vias paralelas de processamento da informação visual (como as vias parvo e 
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magnocelular). Tais evidências demonstram a complexidade do funcionamento cerebral para 

o processamento da informação visual, que percorre vias distintas, hierarquicamente processa 

estímulos mais ou menos simples em áreas específicas, apresentando uma integração e fluxo 

destas informações durante todo o processamento. 

 

A detecção de contorno é um processo perceptivo que é fundamental para a identificação de 

bordas visuais e fronteiras, desempenha um papel importante na segmentação de figura-

fundo, e é essencial para a localização e reconhecimento de objetos. Todos os dias, os objetos 

e os caminhos são definidos por contornos visuais. 

 

Contornos são por vezes compostos de elementos individuais que estão espacialmente 

separados. Quando contornos descontínuos são vistos, atributos ou características tais como o 

contraste, o espaçamento e a orientação relativa dos elementos de contorno, bem como a 

curvatura, o fecho, e comprimento do contorno influenciam fortemente a percepção, como 

demonstrado em experimentos da psicofísica, eletrofísica e de neuroimagem. Essas 

observações estão em concordância geral com as regras de organização perceptual, como a 

proximidade, continuidade e semelhança, como descrito na psicologia da Gestalt 

(SCHALLMO; SPONHEIM; OLMAN, 2013).  

 

É através da possibilidade de perceber contornos e contrastes que conseguimos discriminar 

objetos e figuras de seus fundos. A inibição lateral é o processo que possibilita a percepção de 

contraste, e consequentemente, de forma. O estudo deste conceito é relevante para esta 

pesquisa, pois os instrumentos utilizados visam à discriminação de formas na percepção 

visual. 

 

O fenômeno denominado “inibição lateral” consiste na interação entre as células da retina 

humana de modo que quanto mais um receptor for estimulado e mais próximo estiver de outro 

receptor, maior será a inibição mútua (ou inibição lateral). Ernst Mach, no século XIX, ao 

estudar o fenômeno através de retângulos de intensidades distintas dispostos paralelamente 

criou as “Bandas de Mach”. As bandas de Mach são um exemplo bastante útil para a 

compreensão de como o contraste existente nas bordas é percebido. Por causa do efeito da 

interação entre as células retinianas anteriormente descrito, a percepção da borda, ou da 

margem, é fortemente realçada. Desta forma, a margem escura parece mais escura do que é 

fisicamente, assim como a margem clara parece mais clara (SCHIFFMAN, 2005). 
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As células mais simples do córtex visual primário calculam as bordas, as células mais 

complexas utilizam estes dados pra identificar os cantos e a parte final das bordas e os 

neurônios superiores fazem a representação das formas a partir destas informações. É um 

processo hierárquico e acumulativo que culmina na formação da representação do estímulo, 

correlacionando-o com a representação equiparada na memória (GAZZANIGA, 2006). 

 

Desta forma, a representação de um cenário visual pode ser decomposta em áreas claras e 

escuras contrastantes. O número de variações de luminância vai definir as frequências 

espaciais. As frequências espaciais são o número de ciclos de alternância entre barras ou 

listras claras e escuras. Quanto mais barras ou listras por unidade de área, mais alta será sua 

frequência espacial. A conclusão é de que padrões de alta frequência espacial consistem em 

detalhes finos, enquanto padrões de baixa frequência espacial são compostos por elementos 

largos (SCHIFFMAN, 2005). 

 

DeValois e DeValois (1988), diferente do proposto pela hipótese de Hubel e Wiesel (1959) de 

que o córtex visual operaria em um código de linhas retas e contornos, propuseram que o 

córtex visual opera em um código de frequência espacial. Foi observado que os neurônios do 

córtex visual respondem de forma mais robusta a grades de ondas senoidais colocadas em 

ângulos específicos, em comparação a resposta a barras e contornos.  

 

A pesquisa sobre detecção da frequência espacial pelos neurônios visuais não refuta, mas 

amplia e complementa as pesquisas de Hubel e Wiesel, uma vez que estímulos retilíneos 

podem ser facilmente traduzidos para grades de senoidais componentes nas mesmas 

orientações (PINEL, 2005). Segundo Schiffman (2005), a análise do estímulo visual em 

termos de frequências espaciais é útil, pois especifica um meio quantitativo e descritivo na 

codificação de informações complexas, servindo, desta forma, para avaliar a acuidade visual.  

 

Desta forma, a Organização Perceptual (OP) se refere à capacidade de transformar uma 

imagem da retina em uma representação verídica do mundo exterior. A disfunção na 

Organização Perceptual na esquizofrenia tem sido demonstrada em mais de 50 estudos, e as 

alterações incluem: realce de contraste reduzido entre elementos colineares, agrupamento 

baseado na forma e na localização enfraquecido, susceptibilidade diminuída para ilusões de 

tamanho contextualmente induzidas,  entre outros (KEANE et al., 2012). 
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Em relação às técnicas de imagem (EEG, MEG, fMRI) e/ou eletrofisiológicas, estudos 

combinados com tarefas de Organização Perceptual apontam para a importância das seguintes 

regiões corticais envolvidas no processamento da OP: 1) regiões primárias do córtex visual; 

2) regiões do lobo temporal envolvidas no processamento de objetos; 3) regiões parietais 

envolvidas na atenção do surgimento do objeto; 4) regiões frontais envolvidas na visão de 

objetos; 5) componentes P1 e NCl do EEG e 6) sincronização da oscilação dentro da banda 

gama e/ou beta, dependendo da natureza do estímulo (SILVERSTEIN; KEANE, 2011). 

 

O processo que representa a junção de elementos espacialmente separados como uma borda 

unificada ou uma forma fechada é denominado Integração de Contorno (IC). Uma série de 

estudos apontam prejuízo na IC em pessoas com esquizofrenia (PARNAS et al., 2001; 

SILVERSTEIN, 2000; SILVERSTEIN, 2006; SILVERSTEIN, 2009; UHLHAAS; 

PHILLIPS; SILVERSTEIN, 2005; UHLHAAS, 2006), mas os mecanismos específicos que 

fundamentam os deficit ainda não são claros. 

 

No estudo de Keane et al. (2012) foi testado o paradigma de IC semelhante ao de Kóvacs et 

al. (1999), com a utilização de elementos Gabor onde os elementos-alvo foram espaçados a 

0,7º ou 1,4º de ângulo visual. A hipótese levantada era de que se o desempenho dos pacientes 

se tornasse pior à medida que se aumentasse o espaçamento do alvo, isto implicaria em uma 

falha no feedback ou na conectividade lateral de longo alcance, ou ambos. Por outro lado, 

caso a hipótese experimental não fosse comprovada, poder-se-ia supor que o grau de 

comprometimento da IC nos pacientes não variaria em função do espaçamento entre os 

estímulos, o que poderia implicar em um problema mais geral na representação da forma 

globalmente integrada. 

 

Os resultados do estudo demonstram que os pacientes apresentam prejuízo na integração e 

combinação de elementos para representar a forma global, em comparação aos controles. A 

performance em ambos os grupos (controle e experimental) piorou quando houve aumento do 

espaçamento entre os elementos-alvo. E, por ultimo, os dados mostram que quando houve 

aumento do espaçamento (mesmo dobrando a distância, na condição 1.4º grau de ângulo 

visual) a magnitude do deficit dos pacientes com esquizofrenia não aumentou. O gráfico 

abaixo (Gráfico 1) ilustra de forma clara o que foi dito. 
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Desta forma, os resultados replicam numerosos estudos  (KOZMA-WEIBE et al., 2006; 

SILVERSTEIN et al., 2009; SILVERSTEIN; KEANE, 2011) ao demonstrar a disfunção na 

integração de contorno de pacientes com esquizofrenia. Evidenciam que o funcionamento de 

regiões mais superiores, de pacientes com esquizofrenia, têm um nível constante de disfunção 

relativa à IC para elementos espaçados a até 1,5 °. 

 

Não apenas as características de um contorno visual afetam a percepção, mas também o 

contexto (ou fundo), em que o contorno aparece também modula a saliência perceptual, um 

efeito comumente referido como modulação contextual. Supressão ao redor dependente de 

orientação (“Orientation-dependent surround supression” ou ODSS) é uma forma de 

modulação contextual que se aplica a uma grande variedade de estímulos. Desta forma, a 

capacidade de perceber um alvo é influenciada pela posição e orientação relativa dos 

estímulos nas proximidades (SCHALLMO; SPONHEIM; OLMAN, 2013).  

 

Estudos recentes no campo da psicofísica e da percepção de contorno (DAKIN; BARUCH, 

2009; SCHUMACHER; QUINN; OLMAN, 2011; ROBOL; CASCO; DAKIN, 2012; 

KINGDOM; PRINS, 2009) demonstram que os elementos de acompanhamento paralelos 

tendem a suprimir a percepção dos contornos do alvo, enquanto elementos de 

acompanhamento ortogonais causam menos supressão. Extensas investigações de efeitos 

Gráfico 1. Resultados dos pacientes (SZ) e controles (C) para duas condições de espaçamento (Big = 1.4°; 

Small = .7°). Círculos e triângulos representam controles e pacientes, respectivamente. Símbolos abertos e 

preenchidos são para as condições small gap e large gap, respectivamente. Sujeitos que ficaram foram da 

curva não foram incluídos no gráfico. Adaptado de Keane et al. (2012). 
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contextuais durante o processamento visual inicial foram feitas entre indivíduos saudáveis nas 

últimas décadas, e vários grupos demonstraram recentemente efeitos de supressão ao redor 

mais fracos entre pacientes com esquizofrenia em comparação com os controles 

(SCHALLMO; SPONHEIM; OLMAN, 2013). 

 

Schallmo, Sponheim e Olman (2013) buscaram avaliar a capacidade de pessoas com 

esquizofrenia em perceber os estímulos-alvo através das condições paralela, ortogonal e 

aleatória em que os elementos circundantes distratores eram posicionados. A hipótese 

levantada era de que a capacidade de detecção de contorno seria alterada quando os 

elementos-alvo fossem ladeados por estímulos paralelos. No experimento, contornos-alvo 

foram apresentados tanto à direita quanto à esquerda de fixação e foram ladeados por 

elementos Gabor, que eram orientados aleatoriamente, paralelamente ou ortogonalmente em 

relação ao contorno, o que definia a condição dos estímulos (ver gráfico 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Contornos-alvo (composto por cinco Gabors) foram apresentados em uma linha vertical na 

segunda coluna à direita ou à esquerda de fixação. Topo: condição aleatória. Canto inferior esquerdo: 

condição Paralela. Canto inferior direito: condição ortogonal. Adaptado de Schallmo, Sponheim e Olman 

(2013). 
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Nos resultados, foi observado um efeito significante de grupo, onde o grupo de pessoas com 

esquizofrenia apresentou performance geral na detecção de contorno mais baixa do que 

controles saudáveis e parentes de primeiro grau. Também foi possível verificar um efeito 

significativo, onde o desempenho geral na detecção de contorno foi pior na presença de 

elementos paralelos e melhor na presença de elementos ortogonais, sendo consistente com os 

estudos anteriores (SCHALLMO; SPONHEIM; OLMAN, 2013). 

 

As pesquisas aqui apresentadas buscaram investigar se havia algum tipo de alteração na 

esquizofrenia em relação ao domínio da percepção visual. É possível ressaltar que a 

capacidade de integração de elementos espacialmente separados em um todo unificado (a 

integração de contorno) mostra-se alterada na esquizofrenia, assim como o contexto (o 

“ambiente” em torno do estímulo-alvo) exerce uma influência distinta na esquizofrenia em 

relação aos pacientes sem o transtorno.   

 

Outros estudos, associando os resultados obtidos nos testes psicofísicos com métodos 

distintos, como os que incluem a utilização de substâncias e testes de habilidades sociais 

(expostos a seguir), trazem achados relevantes, dado que tais correlações costumam revelar 

algo da natureza dos deficit. 

 

No estudo realizado por Uhlhaas et al. (2007), buscou-se determinar se as pessoas que fazem 

uso prolongado de cetamina apresentariam deficit na organização perceptual. A hipótese parte 

devido ao conhecimento das características da cetamina. A substância foi sintetizada em 1962 

por Stevens onde foram descobertas as suas características anestésicas (e analgésicas quando 

utilizada em doses menores). Entretanto, doses sub-anestésicas de cetamina podem produzir 

uma psicose aguda, incluindo muitos dos sintomas e disfunções cognitivas na esquizofrenia, 

como alucinações, entorpecimento, visões involuntárias, entre outros. Através de medidas 

psicofísicas da integração de contorno, os resultados mostraram que na noite do uso da droga 

houve uma disfunção na integração de contorno, diferentemente de quando o teste foi 

aplicado três dias após a ingestão da substância. Tais dados sugerem que as bases 

neuroanatômicas envolvidas no processamento da organização perceptual estão intimamente 

relacionadas com a percepção das alucinações e dos sintomas característicos da esquizofrenia. 

 

Tso et al. (2013) correlacionam as alterações encontradas na integração de contorno em 

pacientes com esquizofrenia com os deficit deste grupo na habilidade de perceber e se 
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relacionar emocionalmente. A pesquisa utilizou, além da tarefa de integração de contorno e da 

tarefa de percepção do contato ocular, um teste onde eram avaliados quesitos como a 

compreensão e o gerenciamento das emoções. Os resultados são congruentes com a hipótese 

de que os deficit na integração visual desempenham um papel no comprometimento da 

informação social na esquizofrenia, entretanto mais estudos nesta linha são fundamentais. Os 

dados demonstram que há uma correlação entre percepção visual e relacionamento social na 

esquizofrenia, mas pela natureza do estudo isto não implicaria necessariamente em uma 

relação de causalidade entre estes fatores. 

 

Knight e Silverstein (2001) chamam a atenção para o fato de os deficit cognitivos presentes na 

esquizofrenia em seus múltiplos domínios serem tratados, na grande maioria das pesquisas, 

como uma variável que atrapalha o estudo e o conhecimento do transtorno. Entretanto, nas 

últimas décadas, uma das estratégias adotadas mais extensivamente foi a busca pelos deficit 

nas áreas mais primárias de processamento das informações. Em uma espécie de efeito 

cascata, ao se encontrar prejuízo nas regiões mais básicas de processamento, o processamento 

nas regiões subsequentes poderia estar comprometido devido à qualidade destas informações 

que chegaria. Desta forma, este modelo permite identificar processos particulares que estão 

prejudicados e os que permanecem intactos em pacientes com esquizofrenia. Para Knight e 

Silverstein (2001), a emergência de modelos que expliquem o que anteriormente era visto 

como múltiplos deficit cognitivos e neuropsicológicos pode clarificar a compreensão de 

porque pacientes com esquizofrenia têm um funcionamento prejudicado em vários domínios.  

 

6.1 Vias de processamento da informação visual 

 

A partir das evidências encontradas através do escopo de pesquisas em neurologia, 

neurobiologia e psicologia, Ungerleider e Mishkin (1982) propuseram duas vias paralelas 

corticais distintas para a percepção visual: via ventral e via dorsal. São os canais 

magnocelular e parvocelular do núcleo geniculado lateral (NGL) que dão origem às vias 

dorsal e ventral no córtex, respectivamente (LENT, 2010). 

 

O núcleo geniculado lateral é formado por seis camadas de corpos celulares. As duas camadas 

mais ventrais são conhecidas como camadas magnocelulares (recebem entradas das células M 

retinianas), enquanto as quatro mais dorsais são conhecidas como camadas parvocelulares 

(recebem entradas das células P retinianas) (KANDEL; SCHWARTZ; JESSEL, 2000). 
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A via P, presente nas camadas mais dorsais do NGL, é composta de neurônios com corpos 

celulares pequenos. Estes respondem particularmente a cor, detalhes finos de padrões 

(frequências espaciais altas) e a objetos estacionários ou que se movem lentamente. Já a via 

M, mais ventral, é composta de corpos celulares grandes e é responsável pelo processamento 

das frequências espaciais baixas. Esta via responde particularmente ao movimento e à 

percepção global da imagem (PINEL, 2005). 

 

No córtex, após a passagem por V1, a via ventral, também conhecida como via do “o quê?” é 

responsável pelo reconhecimento dos objetos. É através do processamento da informação 

sensorial desta via que percebemos objetos e conseguimos separá-los do fundo, mantendo-os 

perceptualmente constantes. A via dorsal, também conhecida como via do “onde” é 

responsável pela percepção espacial, permitindo a orientação do movimento corporal em 

relação ao ambiente (GAZZANIGA, 2006). 

 

O processamento de imagens complexas, tal como ocorre no dia-a-dia, reflete o 

relacionamento entre as vias parvo e magnocelular. Entretanto, para avaliar as vias 

separadamente são utilizados estímulos distintos que contemplem as característica de cada um 

dos sistemas. Neurônios da via magnocelular mostram maior sensibilidade a estímulos com 

baixo contraste (aproximadamente 1 a 10%), enquanto neurônios da via parvocelular não 

começam a responder até que se alcance 10% de contraste. Desta forma, estímulos com baixo 

contraste ativam preferencialmente o sistema magnocelular, enquanto estímulos de alto 

contraste ativam o sistema parvocelular (BUTLER et al., 2005). 

 

Segundo Martinez, Hillyard e Butler (2008), o padrão da patofisiologia é sugestivo de 

disfunção no início da via magnocelular visual no córtex sensorial primário ou mesmo 

subcorticalmente. Em seu estudo, avaliou respostas hemodinâmicas desencadeadas por 

diferentes frequências espaciais. Os participantes com esquizofrenia, em comparação ao 

grupo controle, mostraram ativações marcadamente reduzidas para baixas frequências 

espaciais. Estes resultados dão suporte à hipótese de prejuízo na via magnocelular visual, 

sugerindo que tais deficit podem contribuir para deficit cognitivos de ordem superior na 

memória de trabalho, funcionamento executivo e atenção.  
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Apesar do acúmulo do escopo de pesquisas na área e da solidificação do conhecimento dos 

deficit no processamento visual inicial na esquizofrenia, ainda permanecem obscuros os 

mecanismos envolvidos. Nos processos de detecção de movimento e backward masking, que 

dependem mais da via magnocelular, os deficit são particularmente proeminentes. Butler et al. 

(2001, 2005) apontam para deficit mais consistentes com a via magnocelular em estudos 

utilizando potenciais evocados. Entretanto, também se amplificam as pesquisas que verificam 

deficit na via parvocelular.  

 

Skottun e Skoyles (2007) apontam que tem havido uma tendência a associar a esquizofrenia a 

um deficit na via magnocelular. Em uma pesquisa realizada testando a sensibilidade ao 

contraste em pessoas com esquizofrenia encontraram resultados que não são consistentes com 

um deficit magnocelular.  Desta forma, não há um consenso na literatura sobre qual das duas 

vias possivelmente estaria comprometida na esquizofrenia. Apesar de haver uma tendência a 

apontar a via magnocelular como a responsável pelo comprometimento da percepção visual 

na esquizofrenia, mais pesquisas fazem-se necessárias para o estabelecimento de um 

consenso.  
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7 OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar se o grupo clínico percebe figuras com tamanhos maiores em relação ao 

grupo controle. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

 Fazer o cálculo e a análise do diâmetro, área e perímetro das figuras percebidas; 

 Comparar os resultados obtidos com as pinturas de Dalí e com as imagens das 

pranchas de Rorschach; 

 Verificar se há compatibilidade entre o método informatizado proposto e o método das 

pesquisas anteriores. 
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8 MÉTODO 

 

8.1 Sujeitos 

 

A amostra foi composta por 68 voluntários (32 mulheres e 36 homens), com faixa etária 

média de 23 anos e escolaridade média de 10 anos completos para o grupo controle; com 

faixa etária média de 37 e escolaridade de 7 anos completos para o grupo clínico. As médias 

obtidas no MEEM foram de 23,09 para o grupo clínico e 27,24 para o grupo controle. 

 

 

 

  

 

Os critérios de exclusão para a participação na pesquisa foram: voluntários que apresentassem 

histórico de doença oftalmológica não corrigida, doença neurológica cerebral, estado de 

intoxicação, dependência de substâncias psicoativas, abstinência de álcool ou outras drogas. 

 

Critérios de inclusão para o grupo clínico: voluntários com diagnóstico prévio de 

esquizofrenia paranóide - classificação F 20 pela CID 10 (1996) - e fazendo uso de medicação 

antipsicótica (típica ou atípica). Fizeram parte da amostra 26 pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia paranoide (F 20.0); quatro com diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica (F 

20.1); um com esquizofrenia catatônica (F 20.2); dois com esquizofrenia residual (F 20.5) e 

um com o diagnóstico de esquizofrenia não especificada (F 20.9). 

 

 Participantes Mulheres Homens 

Grupo Clínico 34 14 20 

Grupo Controle 34 18 16 

Total 68 32 36 

 Idade D.P. Escolaridade D.P. MEEM D.P. 

Grupo Clínico 37,42 9,68 7,72 3,95 23,09 4,04 

Grupo Controle 22,85 6,06 10,29 0,94 27,24 2,34 

Tabela 1 – Número e gênero dos participantes da amostra. 

Tabela 2 – Perfil dos participantes da amostra: idade, escolaridade e MEEM. 
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Critérios de inclusão para o grupo controle: pessoas sem histórico prévio de doenças 

neuropsiquiátricas que não possuíam parentes até o segundo grau com esquizofrenia. A 

amostra controle foi composta por alunos adultos e um professor da rede pública de ensino de 

níveis fundamental, médio e superior.  

 

8.2 Locais de coleta e descrição da amostra 

 

Os voluntários do grupo clínico se encontravam em regime de internação no Hospital Ulysses 

Pernambucano (HUP) ou na Clínica Santo Antônio de Pádua. O HUP recebe um público 

misto (homens e mulheres), possuindo alas separadas de internamento e espaços comuns de 

convivência. A Clínica Santo Antônio de Pádua recebe apenas mulheres, contando 

exclusivamente com o regime de internação. Todos os participantes do grupo clínico estavam 

internados nos locais da coleta há curto, médio ou longo prazo (pacientes mais cronificados). 

Do quantitativo de mulheres voluntárias do grupo clínico, apenas três se encontravam no 

HUP, estando as demais na Clínica. 

 

A coleta do grupo controle ocorreu na Escola Maria da Conceição do Rêgo Barros Lacerda e 

no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco (CFCH-

UFPE) com alunos, funcionários ou professores das instituições referidas. 

 

8.3 Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPE. O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) foi estruturado conforme 

os requisitos do CEP-UFPE, referentes às normas vigentes na data de submissão e aprovação 

do projeto. A participação de todos os sujeitos ocorreu de acordo com as suas 

disponibilidades e voluntariedade e somente depois de ler, entender e assinar o Termo de 

Consentimento. Foram esclarecidas todas as dúvidas que ocorreram em relação à pesquisa.  

Os voluntários que aceitaram participar foram encaminhados para a avaliação. O objetivo, 

metodologia, riscos e desconforto envolvidos no estudo foram esclarecidos antes do início dos 

testes.  

 

O teste Dalí-Simas possui aplicação rápida e simples. Entretanto, devido ao tempo dispendido 

para a aplicação dos outros instrumentos, quatro voluntários relataram cansaço ou 



 58 

impaciência para o término da pesquisa, tendo sido então tomadas as medidas necessárias 

para que este fosse sanado. Dois dos voluntários optaram por interromper a pesquisa, não 

constando os seus dados nos resultados finais deste estudo. Nos outros casos apenas pausas 

para descanso foram suficientes para que o voluntário quisesse concluir a pesquisa. Foi 

esclarecido que o participante poderia solicitar a interrupção da pesquisa a qualquer momento, 

sem nenhum prejuízo para o mesmo. Nenhum procedimento invasivo ou doloroso foi 

realizado. A confidencialidade dos participantes é preservada, não sendo revelados dados ou 

informações que possam vir a identificá-los. 

 

Como benefício direto, este teste pôde detectar a baixa acuidade visual através da Tabela de 

Snellen. Nestes casos, o participante foi orientado a procurar o Setor de Oftalmologia do 

Hospital das Clínicas da UFPE. Além disto, esta pesquisa pode resultar na criação de um teste 

para auxiliar no diagnóstico precoce dos sintomas positivos na esquizofrenia, prevenindo 

surtos ou agravamento dos sintomas.  

 

8.4 Materiais e instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: 

 

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) 

 

b) Entrevista semi-estruturada (Apêndice B) 

Composta por dados sociodemográficos e antecedentes patológicos pessoais e familiares, a 

entrevista serviu como uma fonte de identificação e de informação sobre o histórico do 

voluntário. 

 

c) Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (Anexo A) 

Avaliando os domínios: orientação temporal, orientação espacial, memória imediata, atenção 

e cálculo, linguagem e praxia visuomotora, o MEEM é um instrumento mundialmente 

utilizado para avaliação cognitiva de rastreio. Utilizamos a versão padronizada e validada 

para a população brasileira por Bertolluci et. al. (1994), apesar de não fazermos uso do ponto 

de corte proposto pelo autor. Optamos por utilizar este instrumento mais como um 

comparativo entre os grupos, ao invés de eliminar os participantes que ficaram com 

pontuações abaixo da normatização. 
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d) Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (KAY, 1986);  

A importância de se utilizar a PANSS se justifica uma vez que os sintomas se relacionam a 

tipos específicos do transtorno, que podem estar relacionados a características 

neuroanatômicas e funcionais particulares.  

 

e) Rorschach (EXNER, 1999); 

As 10 pranchas do teste de Rorschach foram convertidas em imagens, reduzidas para o 

tamanho 11x15 e expostas aos voluntários através do programa para ipad PDF Notes. Após a 

marcação dos tamanhos percebidos pelos voluntários nas imagens, estes dados foram 

mensurados pelo programa Klonk Image Measurement, tabulados no Microsoft Office Excel e 

analisados com o software Statistica. 

 

f) Teste de Percepção Visual Dalí-Simas;  

Este teste é uma versão adaptada para ipad contendo 10 pinturas de Salvador Dali, adaptada 

da proposta de SIMAS (2011). A seleção das pinturas seguiu o critério de maior discrepância 

entre a resposta do grupo clínico e a do grupo controle nas pesquisas anteriores: as 10 pinturas 

que apresentaram maior discrepância nos resultados entre grupos foram selecionadas. Foram 

excluídas figuras com cenas de conteúdo erótico, o que poderia vir a causar algum 

constrangimento aos voluntários. Através do programa PDF Notes, as 10 imagens foram 

apresentadas em ordem aos voluntários no ipad, seguidas pela apresentação das imagens das 

pranchas de Rorschach. A mensuração dos tamanhos percebidos foi feita com o programa 

Klonk Image Measurement. Os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel e 

analisados com o software Statistica.  

 

g) Tabela de Snellen. 

Teste utilizado para avaliar a acuidade visual. Originalmente publicada em 1862 por Snellen, 

desde então poucas melhorias foram feitas no intuito da medição da acuidade visual 

(KRONBAUER; SCHOR; CARVALHO, 2007). Os voluntários eram posicionados sentados 

a 3m de distância com a tabela na altura dos olhos. A medida que os voluntários reconhecem 

os optotipos, a linha subsequente apresenta um grau de dificuldade avançado, com optotipos 

menores. Para participar da pesquisa os voluntários deveriam apresentar acuidade mínima de 

0,8. 
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h) Ipad 2 (Apple).  

Tablet com sistema operacional iOS 6 utilizado para a aplicação do experimento.  

 

i) PDF Notes.  

Programa instalado no ipad utilizado para apresentação e marcação das imagens durante o 

experimento. 

 

j) Klonk Image Measurement.  

Programa utilizado para calcular a área, o perímetro e o diâmetro das figuras selecionadas. 

 

k) Apoiador de cabeça.  

Equipamento utilizado para manter uma posição imóvel da cabeça durante a apresentação do 

experimento. 

 

l) Software Statistica  

Programa utilizado para fazer a análise dos dados da pesquisa. 

 

m) Outros materiais 

Protocolos de entrevista impressos; 

Lápis e caneta; 

Fita adesiva para marcar o chão; 

Suporte para ipad; 

Noteboook; 

Mesa e duas cadeiras. 

 

8.5 Procedimentos 

 

8.5.1 COLETA DOS DADOS 

 

A primeira etapa consistiu no convite para participação da pesquisa e apresentação do TCLE. 

Os voluntários eram abordados pela pesquisadora ou por algum funcionário da equipe da 

instituição e então eram esclarecidos os objetivos do estudo. Caso concordasse em participar, 

o voluntário era levado para uma sala vazia e silenciosa para participar da segunda etapa.  

 



 61 

A etapa da triagem consistiu em coletar informações sobre o histórico de doenças 

neuropsiquiátricas do voluntário e da sua família, destacando-se o uso/abuso de drogas feitos 

recentemente assim como outras informações sociodemográficas, como idade, escolaridade e 

etc. Se o voluntário não estivesse em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão, o 

mesmo era dispensado de realizar as demais etapas da pesquisa. Estas informações eram 

importantes, pois caso o voluntário não preenchesse os critérios de inclusão, não seria 

possível concluir a pesquisa com o mesmo. No caso dos voluntários do grupo clínico que 

estavam internados e não se recordavam ou havia incompatibilidade entre a informação 

fornecida por ele e a que constava no prontuário, optamos por coletar os dados constantes nos 

prontuários, como idade, profissão e escolaridade (quando constavam). Durante a triagem 

também era avaliada a acuidade visual do voluntário através da Tabela de Snellen. 

 

8.5.1.1 Técnica da medida da acuidade visual (escala logarítmica - Tabela de Snellen) 

 

O local do exame consistiu em uma sala isolada, bem iluminada e sem ofuscamento. A escala 

logarítmica foi colocada numa parede a uma distância de três metros da pessoa examinada. O 

examinador fez uma marca no piso com fita adesiva, de modo que o calcanhar do paciente se 

sobrepunha à linha demarcada. 

  

O examinador explicou as instruções do teste, ensinou a cobrir o olho sem comprimi-lo. Se a 

pessoa usava óculos para longe, os mesmos deveriam ser mantidos durante o exame. Os 

optotipos foram apontados com o auxílio de um lápis. A medida da acuidade visual foi 

realizada primeiro no olho direito, com o esquerdo devidamente coberto. O exame foi 

iniciado com os optotipos maiores, continuando a sequência de leitura até onde a pessoa 

conseguiu enxergar sem dificuldade. Utilizou-se a mesma conduta para medir a acuidade 

visual do olho esquerdo. 

 

O examinador mostrou o maior número possível de optotipos de cada linha. A acuidade visual 

registrada foi aquela em que a pessoa conseguiu enxergar até 2/3 da linha de optotipos. 

Exemplo: numa linha com 6 optotipos, o examinado deveria enxergar corretamente no 

mínimo 4.  
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Se o voluntário apresentasse visão inferior a 0,8 em um ou ambos os olhos o mesmo seria 

dispensado de prosseguir para as etapas restantes da pesquisa e seria encaminhado para a 

consulta com o oftalmologista.  

 

Após a fase da triagem, a terceira etapa consistia na avaliação cognitiva e psiquiátrica, com a 

aplicação do MEEM e da PANSS. O MEEM se caracteriza por ser um instrumento de fácil e 

rápida execução, não apresentando intercorrências em sua aplicação. Apenas entre pacientes 

mais cronificados é possível descrever uma lentificação maior na resolução das questões e 

erros que se evidenciam nos escores finais. A PANSS foi realizada de acordo com as normas 

de padronização e validação para a população brasileira proposta por Chaves (1998). 

 

A quarta etapa consistiu na aplicação do teste de Percepção Visual Dalí-Simas e do 

Rorschach: os voluntários deveriam sentar em uma cadeira e fixar o queixo no apoiador de 

cabeça. A tela do ipad foi previamente fixada em um suporte para ipad e posicionada 

perpendicularmente à mesa, na altura e a uma distância de 30 cm dos olhos do participante. A 

instrução dada consistiu em: “ Você verá  10 imagens de quadros de Salvador Dali. Contorne 

com a caneta a primeira figura que vir em cada quadro”. Caso o participante não entendesse a 

instrução outras palavras substitutivas foram utilizadas, tal como “bola” ou “círculo” 

substituindo “contorne”. Após o exemplo e treinamento com uma figura o teste seria iniciado. 

Após a dificuldade de um dos pacientes em compreender que era a primeira figura de cada 

quadro, dando a sua missão por cumprida após o primeiro quadro, uma ênfase foi dada ao 

“em cada quadro” ao passar a instrução para outros pacientes. A marcação na tela do aparelho 

era feita pelo próprio voluntário, com uma caneta específica para ipad. 

 

A quinta etapa consistiu na busca de informações nos prontuários que pudessem 

complementar os dados pessoais dos pacientes - como a idade, naturalidade, CID, medicação 

utilizada, dosagem e etc - e esclarecer alguns pontos da entrevista para a PANSS que 

porventura pudessem ter ficado obscuros. Esta etapa contemplou apenas os sujeitos do grupo 

clínico. 

 

8.5.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram agrupados em tabelas no Microsoft Office Excel (Excel). Desde os 

dados sociodemográficos, medicações e dosagens utilizadas, histórico patológico pessoal e 
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familiar até escores do MEEM e da PANSS, todos foram agrupados em planilhas de acordo 

com a instituição. Por último foram inseridos os dados referentes aos tamanhos percebidos: 

área, diâmetro e perímetro de cada figura circulada. 

 

Para a obtenção dos escores do MEEM foi necessário apenas somar os acertos de cada uma 

das 30 tarefas (as pontuações poderiam variar de 0 a 30). Para a obtenção dos escores da 

PANSS (positivo, negativo, geral e total) foi necessário pontuar em uma escala likert (1 a 7) 

cada um dos sete critérios da escala positiva, sete critérios da escala negativa e 16 critérios da 

escala geral. O total era a soma de todos estes pontos. Quatro tipologias para caracterização 

dos sintomas (positivo, negativo, misto e nenhum tipo) foram obtidas de acordo com a 

pontuação. 

 

Para o cálculo dos tamanhos das figuras: as imagens foram exportadas do ipad para o 

computador via Google Drive e mensuradas com o uso do Klonk Image Measurement. Os 

procedimentos realizados no Klonk Image Measurement consistiram de: calibragem e 

medidas lineares (diâmetro, perímetro e área). A calibragem foi obtida com a medida da 

diagonal da figura (18.5cm). Em seguida, as ferramentas utilizadas foram “Line 

Measurement” e “Area Measurement” para se obter os valores de diâmetro, perímetro e área. 

Os dados foram então tabulados no Excel. 

 

A análise dos dados foi feita utilizando a ANOVA de medidas repetidas, já que havia 10 

quadros de cada teste para serem analisados, sendo este procedimento estatístico requerido 

para a comparação entre grupos com mais de um estímulo. Inicialmente foi feita a análise do 

Dalí-Simas, depois a do Rorschach e por fim a do Dalí-Simas e Rorschach simultaneamente. 

Desta forma, foi possível obter as médias dos grupos através da análise das respostas dos 

participantes, sendo feita a comparação entre grupos. O software utilizado para a análise foi o 

Statistica. 
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9 RESULTADOS 

 

Os grupos clínico e controle apresentaram médias discrepantes em relação às dimensões de 

mensuração: Área, Perímetro e Diâmetro. O grupo clínico apresentou as maiores médias em 

todas as dimensões, o que significa dizer que os participantes do grupo clínico perceberam 

figuras de tamanhos maiores do que o grupo controle.  

 

Os gráficos 3, 4 e 5, dispostos lado a lado na página seguinte para uma melhor visualização, 

ilustram as diferenças dos tamanhos percebidos entre o grupo clínico e o grupo controle no 

Teste de Percepção Visual Dalí-Simas. Em todas as dimensões as diferenças entre os grupos 

foram significantes, com p<0,05. A área, o diâmetro e o perímetro apresentaram escores 

satisfatórios para responder à pergunta de pesquisa, entretanto, a área se destaca como a 

dimensão que mais apresentou diferença entre os grupo clínico e controle, tanto no Dalí-

Simas (p= 0,00232) quanto no Rorschach (p= 0,00347). 

 

Para elucidar o que ocorreu no Rorschach, os gráficos 6, 7 e 8 apontam também para 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos clínico e controle em todas as 

dimensões, sendo a Área a dimensão cujo menor “p” foi obtido. As dimensões de mensuração 

possuem as seguintes grandezas: o diâmetro e o perímetro foram calculados em centímetros e 

a área em centímetros quadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As médias obtidas no teste Dalí-Simas no grupo clínico e controle para o diâmetro foram de 

8,49 e 6,45, enquanto no Rorschach foram de 9,15 e 7,22 para os

x
x

Estímulo Dimensão  Clín. Contr.      
      

⁄  

Dalí-Simas Diâmetro 8,49 6,45 1,32 

Perímetro 23,51 17,69 1,33 

Área 50 27,44 1,82 

Rorschach Diâmetro 9,15 7,22 1,27 

Perímetro 26,68 20,2 1,3 

Área 61,39 35,98 1,71 

x x

Tabela 3 – Média dos grupos e razão entre as médias em relação às dimensões. 
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Gráfico 3 - Comparação entre os grupos clínico e 

controle dos diâmetros percebidos no teste Dalí-Simas. 

 

Gráfico 4 - Comparação entre os grupos clínico e 

controle dos perímetros percebidos no teste Dalí-

Simas. 

 

Gráfico 5 - Comparação entre os grupos clínico e 

controle das áreas percebidas no teste Dalí-Simas. 

 

Gráfico 6 - Comparação entre os grupos clínico e 

controle dos diâmetros percebidos no Rorschach. 

 

Gráfico 7 - Comparação entre os grupos clínico e 

controle dos perímetros percebidos no Rorschach. 

 

Gráfico 8 - Comparação entre os grupos clínico e 

controle das áreas percebidas no Rorschach. 
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mesmos grupos, respectivamente. Uma diferença de aproximadamente dois centímetros entre 

os grupos tanto no Dalí-Simas quanto no Rorschach. Com a utilização das razões, é possível 

depreender em termos absolutos o quanto os grupos se distanciaram. No diâmetro 

praticamente não houve diferença entre o Dalí-Simas e o Rorschach, visto que o grupo clínico 

apresentou médias 1,32 e 1,27 vezes, respectivamente, maior do que o grupo controle. Ao 

comparar as razões obtidas entre os estímulos Dalí-Simas e Rorschach, o primeiro apresentou 

uma disparidade maior que o segundo em todas as dimensões.  

 

Na comparação entre as razões das dimensões, a área no teste Dalí-Simas e no Rorschach foi 

o que apresentou os maiores valores, o que leva a uma conclusão de que esta seria a forma de 

mensuração mais eficiente. Entretanto, todas as dimensões podem ser consideradas úteis e 

eficazes para os propósitos da mensuração, visto que apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos. 

 

Outros tratamentos e análises foram feitos utilizando-se simultaneamente no Software 

Statistica os dados de ambos os estímulos (Dalí-Simas e Rorschach). Os gráficos que compõe 

seus resultados serão expostos a seguir. Aqui, o diâmetro foi calculado em graus de ângulo 

visual (Tang α = Tamanho da figura / Distância do observador). Este fato não impossibilita a 

comparação entre  as dimensões, desde que observada tal peculiaridade.  

 

Ao analisar os grupos em relação aos estímulos que foram apresentados, é possível observar 

que o estímulo Rorschach apresentou médias maiores, tanto no grupo clínico quanto no grupo 

controle, em comparação ao estímulo Dalí-Simas. O gráfico 9 ilustra esta comparação entre 

os estímulos na dimensão área. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gráfico 9 – Área percebida pelos grupos nos estímulos Rorschach e Dalí-Simas. 
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No perímetro, o estímulo 1 (Dalí-Simas) apresentou uma média geral inferior ao estímulo 2 

(Rorschach). A isto significa dizer que os participantes tenderam a  ver figuras maiores no 

estímulo Rorschach em comparação ao Dalí-Simas (p=0,00006) (vide gráfico 10). Similar ao 

que foi observado na análise da área e do perímetro, na comparação entre os estímulos Dalí-

Simas e Rorschach, o Rorschach também apresentou média dos diâmetros percebidos maior 

que o Dalí-Simas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma visão mais geral, os gráficos na página a seguir ilustram quadro a quadro as 

dimensões percebidas tanto no estímulo Dalí-Simas quanto no Rorschach, comparando os 

grupos clínico e controle. Nos gráficos 11, 12 e 13, todas as dimensões apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas. Com este tratamento é possível comparar lado a 

lado as dimensões que apresentaram menores valor-p: área, perímetro e diâmetro, nesta 

ordem.  

 

Além disto, na análise quadro a quadro é possível depreender as imagens que apresentaram 

maiores discrepâncias na comparação entre grupos. A análise dos quadros que apresentaram 

maiores discrepâncias pode ser importante para futuras pesquisas, uma vez que se considere 

necessário rever/retirar ou acrescentar novas imagens aos testes. Os quadros que foram 

utilizados no teste Dalí-Simas já passaram por uma seleção semelhante, a partir dos dados de 

estudos anteriores.  

 

Gráfico 10 – Média dos perímetros percebidos nos estímulos Dalí-Simas (1) e Rorschach (2). 
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Gráfico 11 – Comparação quadro-a-quadro dos diâmetros percebidos em ambos os estímulos. 

Gráfico 12 – Comparação quadro-a-quadro dos perímetros 

percebidos em ambos os estímulos. 

Gráfico 13 – Comparação quadro-a-quadro da área percebida 

em ambos os estímulos. 
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10 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos demonstram que os tamanhos percebidos pelo grupo de pessoas com 

esquizofrenia foram maiores do que aqueles percebidos pelo grupo controle. Em todos os 

aspectos que foram mensurados os resultados apontaram para diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos. Na presente pesquisa, a hipótese nula era de que não haveria 

diferença estatisticamente significante entre os grupos clínico e controle, enquanto a hipótese 

proposta foi de que seriam encontradas diferenças nas percepções de tamanho entre os grupos. 

Desta forma, os dados analisados corroboram a hipótese proposta.  

 

A área foi a dimensão que mais se destacou nas diferenças entre os grupos, seguida pelo 

perímetro e diâmetro. Apesar de ser a medida mais eficiente para detectar tal diferença, o 

perímetro e o diâmetro também apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos. Um dos fatores que contam contra o cálculo da área e do perímetro foi o tempo 

dispendido na sua execução. Enquanto para o cálculo do diâmetro, no programa  Klonk Image 

Measurement, era necessário apenas traçar uma linha reta entre os pontos mais distantes do 

círculo, para os cálculos da área e do perímetro o círculo deveria ser coberto de pontos em 

todo o seu perímetro. Desta forma, por as três medidas terem apresentados resultados 

similares e por o cálculo do perímetro e da área ser mais dispendioso, a recomendação é que o 

cálculo do diâmetro seja utilizado em pesquisas futuras. 

 

Na comparação entre o Dalí-Simas e o Rorschach, apesar de o segundo ter apresentado 

maiores tamanhos percebidos, o Dalí-Simas foi o que apresentou as maiores discrepâncias 

entre os grupos (menor valor-p). Dito de outra forma, os participantes (tanto do grupo clínico 

quanto do grupo controle) perceberam figuras maiores no Rorschach, entretanto, a amostra do 

grupo clínico e do grupo controle diferiu mais na percepção dos tamanhos no teste Dalí-

Simas.  

 

Em relação às características dos estímulos, o teste Dalí-Simas é composto por quadros de 

Salvador Dalí, artista conhecido por sua capacidade de brincar com elementos como a relação 

figura-fundo, entre outros elementos que são objeto de estudo da Gestalt. O Rorschach, apesar 

de ser um teste formado por manchas de tinta que podem suscitar as mais diversas percepções 

e interpretações, não apresenta a mesma diversidade de tamanho nos elementos que os 

quadros de Salvador Dalí. A presença de figuras complexas como pessoas, rostos e fundos 
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com fechamento é encontrada apenas no estímulo Dalí-Simas. Este fato pode ter sido 

preponderante para as diferenças obtidas nos resultados.  

 

Além disso, algumas  pesquisas apontam para um comprometimento na esquizofrenia em 

estímulos com figuras complexas, mantendo-se preservada a capacidade de perceber 

estímulos simétricos (KNIGHT; ELLIOTT; HERSHENSON, 2000; SILVERSTEIN et al., 

1998). Tais dados salientam a importância de levar em consideração as características do 

estímulo para a função que se pretende avaliar. Ambos os estímulos utilizados na presente 

pesquisa apresentam como característica a ambiguidade e possibilidade de interpretações 

diversas a partir das imagens, apesar de nas pranchas de Rorschach haver uma preocupação 

maior com a simetria que nos quadros de Salvador Dalí. 

 

Outro ponto que merece destaque é a modificação nos padrões de aplicação do instrumento: 

nas primeiras pesquisas ele era feito no formato lápis-e-papel, enquanto aqui nos propusemos 

a informatizá-lo. Esta inovação não alterou os resultados obtidos. As primeiras pesquisas 

apontavam para resultados cerca de 50% maiores para o grupo clínico nos tamanhos 

percebidos. As análises do presente estudo demonstraram que o grupo clínico apresentou 

médias para o diâmetro 27% maiores em relação ao grupo controle (razão média de 1,27 entre 

os grupos). Os resultados dos diâmetros podem servir como comparação com os estudos 

anteriores, visto que esta foi a única dimensão pesquisada nos mesmos. Desta forma, é 

possível afirmar que a modificação no método do estudo não alterou os resultados obtidos. 

Este fato salienta a robustez do instrumento, uma vez que mesmo com padronizações 

distintas, os resultados permanecem convergentes. 

 

A uniformidade durante o processo de aplicação do teste é um dos pontos importantes e que 

foram considerados para a padronização. Ao se ofertar aos participantes as mesmas 

instruções, assim com ao solicitar um distanciamento padrão do ipad para a aplicação do 

teste, respondendo de forma similar às dúvidas que surgiam, possibilitou-se que fossem 

oferecidos aos participantes condições semelhantes, cabendo os resultados mais à variável 

independente do que às variáveis intervenientes. 

 

Os escores obtidos são considerados fidedignos pois apresentam baixos índices de erros de 

mensuração, vide os valores de “p” encontrados nos cálculos da área e perímetro. Por serem 

baixos (abaixo de 0,05) refutam a hipótese nula de que os resultados poderiam ser 
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encontrados ao acaso e confirmam a hipótese de pesquisa de que há relação entre a variável 

dependente (percepção de tamanho) e a variável independente (esquizofrenia). 

 

Na validade de critério, mais especificamente a validade concorrente, busca-se avaliar os 

participantes a partir do seu desempenho no teste. O procedimento de análise estatística 

realizado neste trabalho representa uma forma de validação de critério. Entretanto, não foi 

estabelecida uma normatização do teste devido ao tamanho da amostra, apesar de o estudo 

possuir um “n” considerável para uma pesquisa desta natureza. 

 

A população em que foi aplicado o instrumento se restringiu a pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia com maior prevalência de esquizofrenia paranóide e que se encontravam em 

ambiente de internação. Não foi feito um registro do tempo de duração da doença, mas tanto 

pacientes com longos períodos de internação quanto com curtos ou recém chegados às 

instituições foram participantes. 

 

Apesar de estudos voltados para a percepção de tamanho na esquizofrenia não terem sido 

encontrados nas principais bases de dados eletrônicas nacionais e internacionais, o que daria 

ao presente trabalho um caráter exploratório, uma série de estudos vêm apontando para deficit 

nas mais variadas esferas da percepção visual desta população. 

 

Por isto, os resultados obtidos também são convergentes com a literatura mais atual na área da 

percepção visual na esquizofrenia. Estudos recentes vêm apontando para prejuízos no 

processamento de áreas visuais, como as vias parvo e magnocelular, além de uma série de 

deficit, como na integração de contorno. Tais pesquisas vêm demonstrando que os prejuízos 

podem ser mais nos processamentos iniciais (inputs) e assim, devido ao caráter de porta de 

entrada dos processos básicos da sensação e percepção, fornecem informações para os 

processamentos cognitivos de alta ordem, como raciocínio, memória, planejamento e etc. 

 

O NIMH a partir da iniciativa MATRICS buscou, através de um conjuntos de experts na área, 

desenvolver uma bateria que pudesse avaliar os prejuízos cognitivos na esquizofrenia. A 

inserção da percepção como domínio a ser avaliado representa a presença inalienável de 

pesquisas que ilustram deficit na percepção visual na esquizofrenia. A presente pesquisa se 

configura como mais um dos estudos que apresentam dados de que a percepção visual é 

alterada na esquizofrenia. 
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Estudos citados anteriormente que apresentam o Gain control e a Integração como 

instrumentos de avaliação destas alterações já estão bem estabelecidos. Inclusive, pelo 

substancial escopo de pesquisas, eles já constam na bateria MATRICS para avaliação da 

cognição. Mas não são as únicas pesquisas na área. Apesar de parcos, os estudos na área da 

percepção visual caminham na solidificação do conhecimento gerado através de pesquisas 

experimentais. 

 

Outra série de estudos são as pesquisas mais básicas, utilizando métodos neurofisiológicos e 

técnicas de imageamento, que buscam mapear e descobrir as bases neurais envolvidas nos 

deficit do processamento visual na esquizofrenia. Neste sentido, pesquisas vêm tentando 

descobrir os mecanismos que estão envolvidos nos deficit da percepção em pessoas com 

esquizofrenia. Apesar de ainda não haver um consenso sobre qual ou quais vias estariam 

acometidas por uma disfunção na esquizofrenia, o aumento do escopo de pesquisas nesta área 

pode possibilitar a elucidação de tal questionamento. A presente pesquisa contribui para  

ampliação do conhecimento acerca dos deficit na percepção visual decorrentes da 

esquizofrenia e para a construção de ferramentas neuropsicológicas de auxílio diagnóstico. 

Supõe-se que este fenômeno seja um marcador da esquizofrenia e sugere-se que estudos que 

comparem amostras com diferentes transtornos sejam realizados com o objetivo de corroborar 

esta hipótese.  
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstrou que pacientes com esquizofrenia apresentam uma percepção de forma 

alterada: em todas as dimensões de mensuração realizadas foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos clínico e controle. Pacientes com esquizofrenia 

percebem figuras maiores em relação às pessoas sem o transtorno. Tais dados podem ser 

indicativos de disfunção nas áreas iniciais de processamento da informação visual, entretanto, 

não foram utilizados instrumentos que avaliassem os mecanismos envolvidos nestes 

processos. Pesquisas mais básicas vêm apontando para prejuízos na esquizofrenia em diversos 

processamentos, como a integração visual, integração de contorno, disfunção no rastreamento 

do olhar, gain control, entre outros. 

 

Os resultados encontrados são consonantes com as pesquisas anteriores, porém em formatos 

distintos, realizadas com os quadros de Salvador Dalí. Apesar da modificação nos padrões de 

aplicação, os resultados são convergentes com os obtidos nas pesquisas anteriores, onde os 

grupos de pessoas com esquizofrenia perceberam figuras maiores que o grupo de pessoas sem 

o transtorno. Além disso, a utilização do ipad para a marcação das figuras pelos próprios 

participantes possibilitou uma interação com o instrumento maior, visto que não era 

necessário que o experimentador fizesse a marcação, reduzindo também o viés.  

 

Em relação às dificuldades encontradas na pesquisa, houve poucos casos cujos participantes 

não recordavam alguma informação sociodemográfica como idade, local de nascimento, entre 

outros, onde se contava com os registros nos prontuários para uma maior fidedignidade. 

Entretanto, algumas limitações foram encontradas, como alguns dos prontuários cujas 

informações referentes aos pacientes não constavam e que seriam importantes para 

incrementar os dados acerca dos mesmos na pesquisa. Acerca disto, o diagnóstico do paciente 

era algumas vezes variável ao longo do tempo e de acordo com o profissional que o avaliava. 

Para a pesquisa, preferencialmente, contamos com os participantes que tinham o último 

registro diagnóstico como F 20.0 para o maior número de profissionais. 

 

Uma forma de dirimir tais dúvidas em relação aos subtipos da esquizofrenia - ou mesmo ao 

diagnóstico do transtorno - seria aplicar questionários como a Entrevista Clínica Estruturada 

para o DSM-IV (SCID) ou o Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) durante a fase da 
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triagem; ou contar com avaliadores experientes na área da psicopatologia para entrevistar os 

participantes, selecionando aqueles que melhor se enquadrariam no perfil pretendido. 

 

Como sugestão para pesquisas futuras utilizando o Dalí-Simas é possível citar tanto métodos 

de análise distintos quanto instrumentos que pudessem avaliar as respostas dos participantes a 

nível neural. A análise qualitativa das respostas dos participantes poderia fornecer dados 

acerca do que é visto e de como é visto. Além disto, técnicas como a de ressonância 

magnética funcional, apesar de possuírem um alto custo, possibilitam que sejam associadas às 

respostas comportamentais as respostas hemodinâmicas registradas pelo aparelho, 

contribuindo assim para revelar os mecanismos envolvidos no processamento da informação 

visual no momento da aplicação do teste. Outra possibilidade seria utilizar instrumentos de 

rastreamento do olhar (eye tracker) para detectar as áreas que são fixadas inicialmente pelos 

olhos do participante, traçando assim um mapa das áreas percebidas nos quadros de Salvador 

Dalí. 

 

Por fim, da citação de Hogan (2006) a seguir é possível extrair o senso de perseverança que 

rege o trabalho de pesquisa e de validação de um instrumento: 

 

De fato, pode parecer enganoso identificar a publicação de um teste 

como o último passo do seu processo de criação. Na verdade, o 

processo nunca termina. Por ocasião de sua publicação, nenhum teste 

tem sua validade demonstrada de maneira exaustiva. Além disso, 

sempre se pode tratar da aplicabilidade do teste a diversas populações 

especiais. E, independentemente de quão bom tenha sido o programa 

de normatização, as normas têm um tempo limitado. Portanto, há uma 

preocupação incessante com o fato de as normas terem se tornado 

ultrapassadas em função de alterações sofridas pela população-alvo. 

Por todos esses motivos, um teste publicado estará sujeito a pesquisas 

adicionais mesmo após a sua publicação (HOGAN, 2006, p. 190-191). 

 

A validação é um processo que deve ser feito de forma exaustiva, visto que características 

específicas da população pesquisada, o tempo, entre outros fatores, limitam a sua abrangência. 

A construção de um teste também deve ser pautada por esta busca incessante por 

melhoramentos e comprovação empírica. Neste processo caminhamos a passos lentos, mas de 

acordo com o caráter acumulativo da ciência: acrescentando complexidade à medida que se 

maturam os conhecimentos que eram anteriormente desconhecidos.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Convido o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a),  da pesquisa “Validação do teste de 

percepção visual Dali-Simas como instrumento de avaliação de pessoas com esquizofrenia: 

estudo piloto com o uso do IPAD”, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Flora 

Silva Teixeira, residente a Rua Dona Maria Lacerda, nº 166, Ap. 202, Várzea, CEP: 50.741-

010, Recife – PE. Telefone/e-mail para contato do pesquisador responsável (inclusive 

ligações a cobrar): (81) 9513-4959/ flora.teixeira@gmail.com. Também participam desta 

pesquisa os pesquisadores: Daniella Lima Silva, Tel.: 9670-6512; Adriele de Sousa Matos, 

Tel.: 9800-5935; Mariana Siqueira do Amaral, Tel.: 9807-6119 e Juliana Maria Barros Silva, 

Tel.: 9913-6338. A pesquisa está sob a orientação de Ana Cristina Taunay Cavalcanti de A. 

Maranhão, endereço: Labvis (9º andar), Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, 

CEP: 50.670-901, Recife – PE, contato: 3427-0037/ 9925-5599. 

 

A presente pesquisa busca avaliar a percepção visual em pessoas com e sem 

esquizofrenia, comparando percepção de formas e tamanhos fazendo uso dos quadros de 

Salvador Dali e do teste de Rorschach (serão apresentadas 10 imagens de quadros de Salvador 

Dali e 10 imagens de manchas de tintas). Apresentaremos também uma tabela para verificar 

se você tem alguma dificuldade pra enxergar as figuras, e faremos uma entrevista e um teste 

rápido para avaliar a sua memória, linguagem, atenção e orientação. Cada aplicação 

individual dura em torno de 40 a 50 minutos.  

O procedimento consiste em o(a) senhor(a) indicar a primeira figura que percebeu em 

cada fotografia. A instrução será a seguinte: “Você vai ver fotografias de quadros de um 

pintor e depois de olhar cada uma você deverá indicar a primeira figura que viu”. O(a) 

senhor(a) deverá fazer a marcação da resposta com o uso de uma caneta utilizada em um 

aparelho pequeno chamado tablet. O procedimento se repete até que as 20 imagens sejam 

apresentadas. 

Nenhum procedimento invasivo ou doloroso será realizado. Entretanto, poderá ocorrer 

constrangimento ou cansaço. Caso o(a) senhor(a) venha a sentir algum destes desconfortos 

durante a aplicação, serão tomadas as medidas necessárias para que este seja sanado e/ou o 

teste será interrompido. Caso haja desconforto resultante de fadiga por esforço mental, estão 

previstas pausas para descanso. Além disso, o participante poderá solicitar a interrupção da 

pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo para o mesmo.  

Como benefício direto, este teste poderá detectar se o(a) senhor(a) tem dificuldade 

visual. Caso esse problema seja identificado, o(a) senhor(a) será orientado(a)  a procurar o 

Setor de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Os resultados da pesquisa também 

serão repassados posteriormente aos participantes em forma de palestra. Além disto, a 

utilização de cenas complexas como as obras de Dali surgem como uma alternativa para 

investigar e avaliar prejuízos e alteração na percepção visual em portadores de patologias 

neuropsiquiátricas. Como benefício indireto, esta pesquisa pode resultar na criação de um 

mailto:flora.teixeira@gmail.com
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teste para auxiliar no diagnóstico precoce dos sintomas positivos na esquizofrenia, prevenindo 

surtos ou agravamento dos sintomas. 

A identificação dos voluntários é confidencial. Os testes serão armazenados em pastas 

de arquivo, no endereço acima informado, sob a responsabilidade de Flora Silva Teixeira por 

um período de cinco anos. Os resultados poderão ser publicados, porém, a sua identidade será 

preservada.   

Não são previstos recursos para indenizações ou pagamento pela participação do 

voluntário. O(a) senhor(a) não receberá nenhum pagamento pela sua colaboração e poderá 

recusar e/ou retirar-se sem prejuízo a qualquer hora. O(a) senhor(a) terá a liberdade para 

retirar o consentimento sem qualquer tipo de penalização e prejuízo ao cuidado, durante todo 

o tempo da realização do experimento.   

 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: Avenida da  

Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: 

(81) 2126.8588 – email: cepccs@ufpe.br. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Validação do teste de percepção visual Dali-

Simas como instrumento de avaliação de pessoas com esquizofrenia: estudo piloto com o uso 

do IPAD”, como voluntário (a). Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) 

pesquisador(a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção 

de meu acompanhamento/assistência/tratamento. 

 

Li ou leram para mim, entendi e concordo com todos os termos mencionados anteriormente e 

em ser voluntário desta pesquisa.  

 

 

Assinatura do(a) Voluntário(a) 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 

 

 

1ª Testemunha 

 

 

2ª Testemunha 
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APÊNDICE B - PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

Data: 

I. Identificação 

Nome  

Data de Nascimento  

Idade  

Sexo  

Naturalidade  

Telefones   

Escolaridade 

Profissão  

II. Histórico Patológico Pessoal  

AVC   

TCE   

Epilepsia   

Tumor Cerebral   

Transtorno de Humor   

Transtornos Psicóticos   

Dependência Química    

OUTRA (Especificar)   

Uso de Álcool e outras drogas (Especificar Frequência) Tipo Frequência 

Fez uso nas 

últimas 12hs? 

        

        

        

Distúrbio Visual  Tipo Graus Corrigido? 

Distúrbio Auditivo       

Medicações Atuais Tipo Dose diária   

        

        

        

        

        

III. Antecedentes Patológicos Familiares Grau de parentesco 

AVC   

TCE   

Epilepsia   

Tumor Cerebral   

Transtornos Psicóticos   

Esquizofrenia   

Dependência Química    

OUTRA (Especificar)   
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ANEXO A – MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

MEEM Máximo em pontos Escore  

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 5 0 

Qual é o ano em que estamos? 1   

Qual o semestre? 1   

Qual o mês? 1   

Qual o dia da semana? 1   

Qual o dia do mês? 1   

ORIENTAÇÃO ESPACIAL 5 0 

Em qual Estado estamos? 1   

Em qual Cidade? 1   

Em qual Bairro? (Alternativa: Perto de onde?) 1   

Em qual hospital? (Alternativa: Em qual prédio estamos?) 1   

Em qual andar? 1   

MEMÓRIA IMEDIATA  3 0 

Carro  1   

Casa 1   

Tijolo 1   

ATENÇÃO E CÁLCULO 5 0 

100-7 (resp.: 93) 1   

93-7 (resp.: 86) 1   

86-7 (resp.: 79) 1   

79-7 (resp.: 72) 1   

72-7 (resp.: 65) 1   

MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO 3 0 

Carro  1   

Casa 1   

Tijolo 1   

LINGUAGEM 8 0 

Nomeação 2 0 

Relógio 1   

Caneta 1   

Repetição 1 0 

Nem aqui, nem alí, nem lá" 1   

Comando/ Compreensão Auditivo-Verbal 3 0 

Pegue este papel com a mão direita 1   

Dobre-o ao meio 1   

Coloque-o no chão 1   

Leitura/ Compreensão escrita 1 0 

Feche os Olhos  1   

Escrita 1 0 

  1   

Praxia visuomotora 1 0 

Cópia da figura 1   

TOTAL GERAL 30 0 

 


