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RESUMO 
 

Atualmente, a esquizofrenia se destaca por ser uma das doenças mentais mais graves que se 
tem conhecimento. As alterações na sensopercepção, como as alucinações visuais, estão entre 
seus sintomas mais característicos. Por exercer um papel fundamental no comportamento 
humano, a percepção tem sido alvo de diversas pesquisas, incluindo aquelas realizadas com 
pacientes esquizofrênicos. O presente estudo teve como objetivo avaliar possíveis alterações 
na percepção visual de forma e tamanho em pacientes portadores de esquizofrenia utilizando 
como indicadores estímulos visuais complexos. O estudo contou com a participação de 67 
voluntários, de ambos os sexos, que foram divididos em três grupos. O primeiro deles foi 
composto por 29 pacientes esquizofrênicos medicados internos do Hospital Portugal 
Ramalho, que compuseram o Grupo Experimental do Hospital (GEH). No segundo grupo 
participaram 16 pacientes esquizofrênicos medicados presentes nos CAPS Casa Verde e 
Maria Salete da Silva, que fizeram parte do Grupo Experimental dos CAPS (GEC). Já o 
Grupo Controle (GC) foi composto por 22 participantes que não possuíam histórico de 
transtornos psiquiátricos. Para o experimento foram utilizados 24 quadros de Salvador Dalí, 
15 quadros de Bev Doolittle e 10 pranchas de Rorschach, todos no tamanho 10 x 15 cm. As 
figuras foram apresentadas uma de cada vez, sem limites de tempo para a observação, a uma 
distância de 30 cm do olho do observador (medida através de uma régua de 30 cm). Os 
participantes foram instruídos a circular a primeira figura que ele viu. Na sequência, o próprio 
participante circulava a figura com um marcador permanente. Após essa primeira fase, o 
pesquisador mediu as figuras circuladas em cada quadro em centímetros, e posteriormente as 
transformou em grau de ângulo visual para a análise estatística, utilizando a fórmula 
matemática a seguir: Tang a = Tamanho da figura (cm) / Distância do observador (30 cm). Ao 
comparar GEH ao GC, os resultados indicaram diferença estatisticamente significante para 
todas as categorias de estímulos. Assim, obteve-se: Dalí [(F23, 1288) = 6.199, p < 0.0000]; 
Bev [(F14, 784) = 3.8769, p < 0.0000]; e Rorschach [(F9, 504) = 4.5471, p < 0.0000]. Da 
mesma forma, os resultados da análise entre o GC e o GEC também apresentaram diferenças 
estatísticas significativas para todas as categorias: Dalí (F23, 966) = 3.4074, p < 0.0000; Bev 
(F14, 588) = 2.8021, p < 0.0004; e Rorschach (F9, 378) = 4.7101, p < 0.0000. Esses 
resultados sugerem a existência de alterações na percepção visual em pacientes com 
esquizofrenia na medida em que demonstram que esses pacientes percebem figuras que 
possuem ângulos visuais maiores quando comparados a participantes saudáveis, o que pode 
indicar uma disfunção nas vias visuais que processam objetos pequenos. 

 
Palavras-chave: esquizofrenia; percepção visual; Salvador Dalí; Bev Doolittle; Rorschach.



 
 

ABSTRACT 
 

Currently, schizophrenia is distinguished for being one of the most serious mental diseases 
that people has known. The senso-perception dysfunctions, as visual hallucinations, are 
between its most characteristics symptoms. The perception has a crucial role in human 
behavior, for this reason it has been the object of many researches, including those that has 
being developed with schizophrenics patients. The present study aimed to evaluate possible 
dysfunctions in visual perception related to form and size in patients with schizophrenia, 
using complex visual stimuli. The study was made with the participation of 67 volunteers, of 
both sexes, that were divided in three groups. The first one was formed by 29 medicated 
schizophrenic patients of Hospital Portugal Ramalho, composing the Hospital Experimental 
Group (HEG). The second group was formed by 16 medicated schizophrenic patients of Casa 
Verde and Maria Salete da Silva CAPS, composing the CAPS Experimental Group (CEG). 
The Control Group (CG) was formed by 22 participants with no history of psyquiatric 
disease. Twenty-four pictures of Salvador Dalí, fifteen pictures of Bev Doolittle, and ten 
Rorschachs cards, photographed in a 10 x 15 cm dimension, were used in the experiment. The 
pictures were present one by one, without limit of time for observation (at a distance of 30 cm 
from the observer eyes). The participants were instructed to circulate the first figure that they 
saw. After that, the own participant circulated the figure with a permanent pen. After this first 
phase, each circulated engraving was measured in centimeters by the researcher and 
transformed in a visual angle for statistic analysis, using the mathematical function Tang a = 
figure size (cm) / Distance from the observer (30 cm). When the HEG was compared to CG, 
the results indicated significant statistic difference in all stimulus categories. Therefore, we 
had: Dalí [(F23, 1288) = 6.9199, p < 0.0000]; Bev [(F14, 784) = 3.8769, p < 0.0000]; and 
Rorschach [(F9, 504) = 4.5471, p < 0.0000]. In the same way, the results from CEG and CG 
analysis indicated significant statistic difference in all stimulus categories as well: Dalí (F23, 
966) = 3.4074, p < 0.0000; Bev (F14, 588) = 2.8021, p < 0.0004; e Rorschach (F9, 378) = 
4.7101, p < 0.0000.These results indicate the existence of visual perception dysfunction in 
schizophrenics patients in so far as it shows that these patients chose engravings that has a 
bigger visual angle  in comparison to healthy controls, which may indicate a dysfunction in 
the visual pathways that is responsible for processing small objects. 
 
  
Key-words: Schizophrenia; visual perception; Salvador Dalí; Bev Doolittle; Rorschach.



 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

O problema que fundamenta e estimula esta pesquisa transpassa indagações de cunho 

unicamente científicos, mas tem sua origem em uma história pessoal repleta de superação e 

dedicação pela busca do conhecimento. Trata-se aqui, antes de qualquer coisa, da experiência 

de vida de Maria Lúcia de Bustamante Simas, professora do Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal de Pernambuco e idealizadora desse projeto. 

 Maria Lúcia iniciou sua vida acadêmica na Queens University At Kingston, onde se 

graduou em Bachelor of Arts. Seu interesse pela psicologia fez com que em 1982, nessa 

mesma Universidade, obtivesse seu diploma de mestrado em Psicologia e posteriormente, em 

1985, alcançasse o doutorado nessa incrível área de conhecimento.  

 Na época, não lhe passava pela mente a maneira através da qual a interface 

“psicologia, neurociência e artes” estaria tão intimamente ligada a sua vida pessoal e como o 

percurso desta última repercutiria em sua posterior trajetória profissional. 

 Ao final de seus estudos em Kingston, Maria Lucia se deparou com algumas 

mudanças em seu modo de agir, pensar e perceber o ambiente a sua volta. Tais mudanças lhe 

trouxeram uma fase de instabilidade emocional relativamente duradoura. Seu primeiro surto 

se deu em dezembro de 1985, e após um ano foi desencadeado o segundo. A evidência de um 

problema em sua saúde mental estava clara. No entanto, apenas em 1994, depois do último 

grande surto, sua doença foi finalmente diagnosticada e ela percebeu que estava diante de uma 

dolorosa realidade: a Esquizofrenia. 

Diante dessa difícil notícia, Maria Lucia, de uma forma inusitada, soube usar a seu 

favor a chance que tinha de estudar os sintomas esquizofrênicos de uma maneira que apenas 

aqueles que possuem a doença são capazes: vivenciando-os e percebendo-os de dentro, ao 



 
 
mesmo tempo em que tomou para si o objetivo de tentar minimizar, através da ciência, o 

sofrimento e os efeitos negativos causados naqueles que possuem essa condição. 

Durante os surtos em que predominavam os sintomas positivos da doença e de posse 

de sua curiosidade científica, Maria Lucia observou um fenômeno inquietante: a formação de 

imagens espontâneas, que a mesma, posteriormente, definiu como concatenação de formas 

(SIMAS, 2010). Passou, então, a medir tais imagens através de uma técnica simples ensinada 

por um professor amigo seu, em que a uma distância de 30 centímetros de seu rosto e com 

apenas um dos olhos aberto, podia, com a própria mão, medir o tamanho das imagens que 

apareciam a sua frente.  

Através dessa técnica e após um longo período de observação, percebeu que, nos 

momentos em que o surto estava no auge, as figuras espontâneas cujos tamanhos, tal como 

mensurados através das bordas compreendidas entre os dedos indicador (na borda superior) e 

o polegar (na borda inferior) a 30 cm, podiam atingir até 10 cm. No entanto, tais imagens 

tendiam a diminuir, em média para 1 cm, ou menos,  na medida em que se inseria o uso de 

medicação. Estava, portanto, diante de uma potencial descoberta científica e passou a se 

dedicar aos estudos de alterações de forma e tamanho em pacientes diagnosticados com 

esquizofrenia. 

Um dia, em um eventual passeio a uma livraria, se deparou com uma obra do pintor 

Salvador Dalí, e no instante em que olhava uma de suas figuras percebeu que, na verdade, 

aquilo se tratava da livre expressão de seus sintomas. A concatenação de formas presentes nas 

obras de Dalí assemelhavam-se àquelas que observou durante a fase de sintomas positivos de 

sua doença. A partir desse momento em que, para ela, Dalí deixou de ser apenas um pintor 

surrealista, passou a considerar a possibilidade de utilizar as obras de Dalí para a investigação 

dos sintomas positivos da esquizofrenia.  



 
 

A experiência vivenciada por essa renomada professora deu origem, em 2002, ao 

primeiro estudo científico sobre a percepção alterada de forma e tamanho em pacientes com 

esquizofrenia, utilizando os quadros de Salvador Dalí para a sua marcação. Esse estudo inicial 

foi o precursor de diversos outros que seguiram essa mesma linha de pesquisa, e o presente 

trabalho é apenas mais um passo em direção ao objetivo advindo dessa experiência digna de 

nota, onde os percalços da vida foram transformados em um belíssimo desafio.
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INTRODUÇÃO 
 
 

Atualmente, a esquizofrenia se insere no campo da ciência como um dos grandes 

desafios a ser superado por aqueles que tratam e estudam esse transtorno.  Dessa forma, a 

relevância do estudo da esquizofrenia tem recebido notoriedade ao longo dos últimos anos, 

por um lado, por se tratar de uma das doenças mentais mais graves e devastadoras dentre as 

diversas doenças que se têm conhecimento, e por outro, por consistir em um importante 

problema de saúde pública, levando em consideração o impacto da condição investigada no 

indivíduo e na sociedade.  

Atentos ao fato de que um dos sintomas mais característicos desse transtorno é a 

alteração na sensopercepção do indivíduo, como, por exemplo, as alucinações visuais, muitos 

pesquisadores têm buscado compreender o percurso da doença através do estudo de seus 

mecanismos visoperceptuais. Segundo Shiffman (2005), dentre todos os sistemas sensoriais 

de nosso corpo, o sentido da visão é aquele mais predominante e significativo para os seres 

humanos.  

O presente trabalho faz parte de um conjunto de pesquisas realizadas pelo Laboratório 

de Percepção Visual- LabVis - da Universidade Federal de Pernambuco e pelo Laboratório de 

Percepção, Neurociências e Comportamento – LPNeC -  da Universidade Federal da Paraíba, 

que sugere que as pinturas de Salvador Dalí sejam utilizadas como ferramenta para avaliar 

alterações na percepção de formas e tamanhos em pacientes portadores de esquizofrenia e, 

assim, prevenir o agravamento dos sintomas cognitivos (SIMAS, 2010).  

Até o momento já foram realizadas três pesquisas nesse sentido. Em duas delas foram 

comparados grupos experimental e controle, e foi observado que nessas primeiras pesquisas 

os portadores de esquizofrenia perceberam figuras 3 e 1,5 vezes maior do que os respectivos 

grupos controle (NOGUEIRA, 2006; MENEZES, 2008). Quando feita em pacientes com 
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depressão maior, uma terceira pesquisa não observou alterações na percepção de tamanho 

quando comparado ao grupo controle (LACERDA, 2008). 

O estudo que ora se introduz seguiu a mesma tendência investigativa dos trabalhos 

supracitados e teve como objetivo avaliar possíveis alterações na percepção visual de forma e 

tamanho em pacientes portadores de esquizofrenia utilizando como indicadores estímulos 

visuais complexos como os quadros de Salvador Dalí, Bev Doolittle e as pranchas de 

Rorschach. 

 A abordagem científica tem como sua principal característica o exame constante de 

suas teorias. Uma boa teoria, portanto, é aquela que resiste às várias provas. Nesse sentido, o 

presente estudo sugeriu o refinamento das pesquisas já existentes através da inserção de 

informações adicionais, como a participação de novos indivíduos em um novo ambiente de 

pesquisa, tendo em vista que a mesma foi realizada em um hospital psiquiátrico e em dois 

Centros de Referência Psicossocial (CAPS), sendo um na cidade de Maceió- AL e outro na 

cidade de Rio Largo - AL. Dessa forma, um estudo com populações provindas de contexto 

diferentes e com diferentes prognósticos nos traz novas contribuições a serem acrescentadas 

nessa linha de pesquisa. 

Além disso, surgiu a necessidade de se ampliar o número de imagens apresentadas. 

Assim, além dos 24 quadros do pintor Salvador Dalí, foram incluídas no conjunto de figuras 

utilizadas, as pranchas de Rorschach, bem como as obras de Bev Doolittle, no intuito de 

subsidiar o conhecimento científico já existente sobre o assunto.  

Por consistir em um teste mundialmente conhecido, desenvolvido inicialmente com 

esquizofrênicos e por se tratar de um material que desencadeia operações perceptocognitivas 

nos participantes, a inclusão das pranchas de Rorschach na pesquisa se revelou como uma boa 

oportunidade de se trazer contribuições para a psicologia. 
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Já as contribuições das figuras de Bev Doolittle se deu na medida em que as mesmas 

apresentam características particularmente interessantes para a pesquisa, como a presença de 

diversidade e disparidade de tamanhos, além de variedade de detalhes, camuflagem, 

organização e textura.  

O texto da dissertação foi organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo é feito 

um levantamento bibliográfico acerca da esquizofrenia, dessa forma, tópicos como, o 

histórico desse transtorno, seus critérios diagnósticos, tipos, causas e tratamento podem ser 

encontrados nessa seção do trabalho. No segundo capítulo, encontram-se os aspectos teóricos 

envolvidos na percepção visual.  A intenção dessa etapa foi fazer uma explanação sobre as 

diversas abordagens que envolvem a percepção, dando ênfase, contudo, à abordagem da 

psicologia sensorial, na qual está fundamentada a presente pesquisa. No terceiro capítulo, o 

objetivo foi entrelaçar os dois temas principais dessa dissertação; portanto, trata-se de uma 

revisão de trabalhos anteriores que relacionam esquizofrenia e percepção visual, fazendo, 

sempre que possível, uma ponte entre os trabalhos já realizados e o presente estudo. Já o 

quarto capítulo foi reservado para a investigação dos estímulos utilizados no experimento, 

quais sejam: os quadros de Salvador Dalí, Bev Doolittle e as pranchas de Rorschach, dessa 

forma, é trazida uma breve explanação sobre a vida desses artistas e a forma como cada uma 

dessas classes de estímulos visuais complexos trouxe suas contribuições para a investigação 

do objeto de estudo. 

 Logo após essa primeira parte que envolve aspectos teóricos sobre o tema, o quinto 

capítulo foi reservado para expor a metodologia utilizada na pesquisa, incluindo a descrição 

dos participantes, instrumentos e procedimentos de coleta de dados; o próximo passo foi a 

exposição dos resultados da pesquisa, que compuseram o sexto capítulo; e em seguida, no 

sétimo e último capítulo, abriu-se espaço para a sua discussão, onde foi possível fazer uma 
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análise e comparação dos dados obtidos com aqueles encontrados na literatura já existente; 

Por fim, teve lugar as considerações finais. 
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CAPÍTULO I 
 

A REALIDADE DA ESQUIZOFRENIA 
 
 

“Senti minha mente se dividir 
Como se o meu cérebro tivesse se partido  

Tentei costurá-lo - ponto por ponto  
Mas não os consegui encaixar 

O pensamento de trás, tentei unir 
Ao pensamento da frente  

Mas a sequência rolava desgovernada 
Como bolas – soltas pelo chão. 

(Emily Dickinson.). 
 

 palavra “esquizofrenia” refere-se a uma das principais doenças mentais que se 

tem conhecimento nos dias atuais. Contudo, diferentemente de outras 

condições, não existe um sintoma isolado que caracterize a doença, assim, seu 

diagnóstico nem sempre se dá de maneira fácil. Portanto, embora alguns sintomas sejam mais 

característicos do que outros, não existe nenhum sintoma que seja patognomônico (MAJ; 

SARTORIUS, 2005).  Essencialmente, o distúrbio é então definido por um misto de sinais 

característicos, acompanhados por uma deterioração social e ocupacional. 

 

1.1 Breve Histórico da Esquizofrenia: 

 

 Elkis (1999) acredita que, ao analisarmos a evolução histórica da esquizofrenia, a 

compreensão da dificuldade de seu diagnóstico fica mais clara. Quando comparada a outros 

distúrbios psiquiátricos, percebe-se que a esquizofrenia possui uma história longa, o que faz 

com que seu conceito tenha sofrido inúmeras variações ao longo do tempo. O quadro clínico 

que hoje chamamos de esquizofrenia foi descrito pela primeira vez pelo psiquiatra Emil 

Kraeplin, que ao final do séc. XIX denominou-o de demência precoce (PALMEIRA et al., 

2009). A denominação se deu devido ao fato dos sintomas se revelarem relativamente cedo, 

A
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em pessoas jovens ou no início da idade adulta. Essa primeira tentativa de definição da 

esquizofrenia enfatizava seu caráter de cronicidade e severidade.  

A experiência de Kraeplin foi posteriormente complementada pelos trabalhos 

realizados por Eugen Bleuler que, no início do séc. XX, propôs a troca do termo demência 

precoce por esquizofrenia. Essa denominação foi escolhida por Bleuler, pois seu significado 

em grego (mente cindida) traduzia aquilo que ele acreditava ser a alteração fundamental da 

doença, ou seja, para ele, o que caracteriza a esquizofrenia é a incapacidade dos pacientes 

associarem seus pensamentos e suas emoções, gerando uma personalidade fragmentada, 

contraditória e desestruturada (PALMEIRA et al., 2009).  

 Outro teórico de relevância no contexto da história dessa doença é Kurt Schneider. As 

contribuições que o mesmo ofereceu para o entendimento dessa doença vigoram até hoje e 

foram decisivas para sua atual conceituação. Na tentativa de se identificar os sintomas-chave 

da esquizofrenia, Schneider descreveu um conjunto de sinais que denominou de sintomas de 

primeira ordem, em oposição àqueles que hierarquicamente ocupavam a segunda ordem 

(ELKIS, 1999). Apesar de atualmente se saber que tais sintomas isoladamente não são 

exclusivos da esquizofrenia, as contribuições desses teóricos continuam sendo de grande 

importância, estando presentes até hoje em praticamente todos os critérios diagnósticos para 

essa patologia. 

 

1.2 Critérios Diagnósticos e Sintomatologia: 

 

 Atualmente, os sintomas da esquizofrenia são normalmente divididos em duas amplas 

categorias: os sintomas positivos e negativos (MAJ; SARTORIUS, 2005). Entende-se por 

sintomas positivos aqueles que são provenientes de uma distorção do funcionamento normal 

das funções psíquicas do indivíduo, fazendo parte desse grupo os delírios, alucinações e a 
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desorganização do pensamento. Ao passo que os sintomas negativos são consequência da 

diminuição da afetividade e da motivação, incluindo-se nessa categoria a pobreza de discurso 

e o retraimento social (LOUZÃ NETO, 2006). Em outras palavras, enquanto os sintomas 

positivos se referem a um excesso das funções normais, os negativos refletem uma 

diminuição dessas funções. 

 Além dessas características, o déficit cognitivo na esquizofrenia é uma realidade 

visível para aqueles que lidam com a doença, cerca de 80% dos pacientes com esquizofrenia 

apresentam déficit cognitivo quando comparados a controles sadios.  Salgado (2008) atenta 

para o fato de que, desde 1990, existe uma tendência crescente  em considerar o déficit 

cognitivo como o elemento nuclear da esquizofrenia, sendo cada vez mais aceita a presença 

de três conjuntos principais de sintomas na esquizofrenia: positivos, negativos e cognitivos. 

Nesse sentido, a deficiência cognitiva não seria apenas uma consequência dos outros 

sintomas, mas uma manifestação independente. 

 Como foi ressaltado anteriormente, a tentativa de definição da esquizofrenia encontra 

seus vestígios em um passado remoto, e ao longo desse tempo os mais diferentes conceitos 

foram desenvolvidos. Diante disso, a avaliação bem fundamentada, antes do diagnóstico, 

torna-se necessária, e nesse sentido, para se avaliar de forma contundente esse transtorno, é 

necessário, antes de qualquer coisa, que o conhecimento funcional de sua definição geral 

fique claro. Atualmente, os profissionais que atuam nessa área contam com uma ferramenta 

muito útil para o seu diagnóstico. A elaboração de manuais de classificação de transtornos 

mentais foi um passo de grande relevância para o estabelecimento e revisão sistemática de sua 

definição, contribuindo de forma decisiva para uma padronização de seu conceito a nível 

internacional, criando uma linguagem comum entre os profissionais de saúde na medida em 

que estabelecem critérios diagnósticos objetivos. 
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 Atualmente, contamos com duas principais classificações em psiquiatra. A primeira 

foi produzida pela Organização Mundial de Saúde – OMS, e designa-se Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, que tem 

em seu quinto capítulo a descrição completa dos transtornos mentais e comportamentais. A 

segunda classificação internacional é a quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-IV, elaborado pela Associação Psiquiátrica Americana – APA. 

 Apesar de essas publicações terem despendido esforços no sentido de estabelecer uma 

compatibilidade entre seus critérios, não se pode afirmar que existe uma total convergência 

em relação a todos os pontos. Assim, é possível encontrar algumas diferenças entre ambas, 

inclusive na classificação da esquizofrenia. 

Na CID-10 pode-se encontrar a seguinte descrição para a esquizofrenia:  

Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por 
distorções fundamentais e características do pensamento e da 
percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. 
Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade 
intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no 
curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais 
importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o 
roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção 
delirante, ideias delirantes de controle, de influência ou de 
passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem 
com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e 
sintomas negativos (CID- 10, 2007, p. 317). 

 
Já o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – DSM IV descreve o 

transtorno da seguinte forma: 

Os sintomas característicos da esquizofrenia envolvem uma 
gama de disfunções cognitivas e emocionais que acometem a 
percepção, o pensamento inferencial, a linguagem e a 
comunicação, o monitoramento comportamental, o afeto, a 
fluência e produtividade do pensamento e do discurso, a 
capacidade hedônica, a volição o impulso e a atenção (DSM-IV, 
2002). 
 

A heterogeneidade dos sintomas descritos faz com que a doença se expresse de 

inúmeras formas. Observa-se que se trata de um conceito politético, sendo possível a 

ocorrência da esquizofrenia de diversas maneiras. Além disso, não só a expressão de seus 
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sintomas varia como também é possível notar uma grande variação no seu modo de evolução. 

Dessa maneira, a depender de cada paciente, o decurso dos sintomas pode ser ameno e 

resultar em boa recuperação ou seguir um caminho que leve à cronicidade e incapacidade. 

Nas Tabelas 1 e 2 é possível observar os critérios diagnósticos para a esquizofrenia 

utilizados respectivamente na CID-10 e no DSM-IV. 

O diagnóstico da esquizofrenia no DSM-IV pressupõe uma disfunção social e/ou 

ocupacional, por um período significativo desde o início da perturbação. No entanto, esse 

critério diagnóstico não foi usado na CID-10, pelo menos em regra geral, se aplicando apenas 

para a esquizofrenia simples. 

Tabela 1: Critérios Diagnósticos de Pesquisa da CID‐10 para a esquizofrenia. 

Critérios Diagnósticos de Pesquisa da CID-10 para a esquizofrenia 

G1. Pelo menos uma das síndromes, dos sintomas e dos sinais listados em (1) a seguir ou pelo menos dois dos 
sintomas e sinais listados em (2) devem estar presentes na maior parte do tempo durante um episódio de 
transtorno psicótico que dure pelo menos 1 mês (ou por algum tempo na maioria dos dias). 
(1) Pelo menos um dos seguintes deve estar presente: 
(a) eco de pensamento, inserção ou roubo de pensamento, ou irradiação do pensamento;  
(b) delírios de controle, influência, passividade, claramente relacionados com movimentos do corpo ou   
membros ou pensamentos, ações ou sensações específicas; percepção delirante; 
(c) vozes alucinatórias fazendo um comentário sobre o comportamento do paciente, ou discutindo o paciente entre 
si, ou outras formas de vozes alucinatórias vindas de alguma parte do corpo; 
(d) delírios persistentes de outros tipos que são culturalmente inapropriados e completamente impossíveis (por 
exemplo, ser capaz de controlar o clima, ou estar em comunicação com alienígenas de outro mundo). 
(2) Ou pelo menos dois dos seguintes: 
(a) alucinações persistentes em qualquer modalidade, quando ocorrendo diariamente por pelo menos 1 mês, 
quando acompanhadas por delírios (que podem ser fugazes ou malformados) sem um conteúdo afetivo claro, ou 
quando acompanhados por ideias supervalorizadas persistentes; 
(b) neologismos, paradas ou interpolações no fluxo do pensamento, resultando em discurso incoerente ou 
irrelevante; 
(c) comportamento catatônico, como excitação, posturas ou flexibilidade cérea, negativismo, mutismo e estupor; 
(d) sintomas “negativos”, como apatia pronunciada, pobreza de discurso e embotamento ou incongruência de 
respostas emocionais (deve ficar claro que estas não se devem à depressão ou a medicamentos neurolépticos). 
G2 Cláusulas de exclusão mais comumente utilizadas: 
(1) Se o paciente também preencher os critérios para um episódio maníaco (F30.-) ou episódio depressivo (F32.-), 
os critérios listados em G1 (1) e G2 (2) acima devem ter sido preenchidos antes de a perturbação do humor ter-se 
desenvolvido; 
(2) O transtorno não é atribuível a doenças cerebrais orgânicas (no sentido de F00-F09), ou a intoxicação 
relacionada com álcool ou drogas (F1x.0), dependência (F1x.2) ou abstinência (F1x.3 e F1x.4). 
 

Outro ponto de divergência entre as duas classificações refere-se ao tempo necessário 

de duração dos sintomas. Na CID-10, os sintomas precisam estar presentes por no mínimo um 

mês. Apesar do DSM-IV também preconizar esse mesmo período de tempo para a presença 

dos sintomas, afirma que os sinais contínuos de perturbação devem persistir por pelo menos 
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seis meses, pressuposto este que é rejeitado pela CID-10. Os autores desta última não vêm 

vantagem em restringir o diagnóstico da esquizofrenia ao especificar uma duração mais longa 

para o transtorno, evitando qualquer pressuposição sobre a necessidade de cronicidade (MAJ; 

SARTORIUS, 2005). 

Ambas as classificações distinguem os sintomas positivos dos negativos, incluindo 

alucinações e delírios, pensamento e discurso desorganizado, comportamento desorganizado e 

comportamento catatônico como sintomas positivos, e embotamento afetivo, alogia ou 

pobreza de discurso e apatia ou avolição como sintomas negativos. 

 

Tabela 2: Critérios Diagnósticos do DSM‐IV para a esquizofrenia. 

Critérios Diagnósticos do DSM-IV para a esquizofrenia 

A. Sintomas Característicos: Pelo menos dois dos seguintes, cada um presente por um espaço significativo de tempo 
durante um período de um mês (ou menos, caso tratado com êxito): 
(1) delírios 
(2) alucinações 
(3) fala desorganizada (ex., descarrilhamento frequente ou incoerência) 
(4) comportamento totalmente desorganizado ou catatônico 
(5) sintomas negativos, ou seja, embotamento afetivo, alogia ou avolição 
Nota: apenas um sintoma A é necessário se os delírios são bizarros ou as alucinações consistem de uma voz 
mantendo um comentário sobre o comportamento ou pensamentos da pessoa ou duas ou mais vozes conversando 
entre si. 
B. Disfunção Social/ocupacional: Durante um espaço significativo de tempo, desde o início do distúrbio, uma ou 
mais áreas principais de funcionamento como trabalho, relações interpessoais ou auto-cuidado encontram-se 
significativamente abaixo do nível atingido antes do início (ou quando o início ocorre na infância ou na 
adolescência, fracasso em atingir o nível esperado de desempenho interpessoal, acadêmico ou ocupacional). 
C. Duração: Sinais contínuos do distúrbio persistem no mínimo durante seis meses. Esse período de seis meses 
deve incluir pelo menos um mês com os sintomas que satisfazem o critério A (ou seja, sintomas da fase ativa) e 
podem incluir períodos prodrômicos e/ou residuais quando o critério A não é plenamente satisfeito. Durante esses 
períodos, os sinais do distúrbio podem ser manifestados por sintomas negativos ou por dois ou mais sintomas 
listados no critério A presentes em uma forma atenuada (ex: crenças estranhas, experiências perceptuais 
incomuns). 
D. Exclusão de Transtorno Esquizoafetivo e Transtorno de Humor: O Distúrbio Esquizoafetivo e o Distúrbio de 
Humor com Características Psicóticas foram descartados devido a: (1) nenhum episódio significativo depressivo ou 
maníaco ocorreu simultaneamente com os sintomas da fase ativa; ou (2) se episódios de humor ocorreram durante 
o episódio psicótico, sua duração total foi breve em relação à duração do episódio psicótico (ou seja, à duração 
total dos períodos ativo e residual). 
E. Exclusão de substância/condição médica geral: O distúrbio não é devido a efeitos fisiológicos diretos de uma 
substância (ex., uma droga de abuso, uma medicação) ou uma condição clínica geral. 
F. Relação com um Transtorno Invasivo de Desenvolvimento: Se há uma história de Distúrbio Autístico ou um 
Distúrbio Global do Desenvolvimento, o diagnóstico adicional de Esquizofrenia é estabelecido apenas se delírios 
ou alucinações proeminentes também encontram-se presentes durante pelo menos um mês (ou menos, caso o 
tratamento tenha êxito). 
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Da mesma forma, é possível notar que as duas publicações utilizam critérios para o 

diagnóstico diferencial da doença. Assim, existe uma preocupação em excluir a possibilidade 

de aqueles sintomas serem provenientes de outras condições como outros transtornos 

psicóticos, transtornos afetivos, transtornos orgânicos ou induzidos por substância. 

Por cada indivíduo ser único e apresentar os mais variados sintomas, os critérios 

diagnósticos muitas vezes deixam brechas que dificultam a ação do terapeuta. O pensamento 

crítico diante de cada caso é essencial na hora de se julgar o transtorno, devendo o terapeuta 

ter sempre em mente os critérios citados acima ao mesmo tempo em que leva em 

consideração as peculiaridades de cada caso.  

Diante do que foi exposto é possível observar que o diagnóstico do quadro 

esquizofrênico possui algumas peculiaridades que dificultam a sua identificação precoce. A 

principal delas é o fato de não haver nenhum sintoma patognomônico que caracterize a 

patologia. Dessa forma, a maioria dos casos quando são diagnosticados já se encontram em 

um estágio avançado de cronicidade e incapacidade, acompanhado de déficits cognitivos que 

muitas vezes são irreversíveis. Esta situação é decorrente da necessidade de espera do 

aparecimento dos sintomas positivos e negativos para que o quadro clínico seja finalmente 

diagnosticado.  

A avaliação do “estado da arte” do diagnóstico esquizofrênico nos remete a um 

período que dista mais de cem anos de história, no entanto, mesmo assim, o processo iniciado 

por Kraepelin para a psiquiatria mundial permanece inacabado (MAJ; SARTORIUS, 2005). 

Apesar dos grandes avanços percebidos nos seus critérios diagnósticos, ainda hoje a 

existência de dúvidas sobre o prognóstico e o curso ao longo do tempo, ou ainda a incerteza 

sobre a existência de uma entidade patológica ou de um conjunto de síndromes e sintomas 

pouco inter-relacionados, continua inquietando as investigações científicas. 
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1.2.1 Subtipos de Esquizofrenia 

 

Como dito anteriormente, o caráter polimorfo dessa síndrome resulta na existência de 

certa discordância entre os psiquiatras sobre o fato da esquizofrenia se constituir uma só 

doença, ou, na realidade, se tratar de um grupo de doenças. Por essa razão, alguns preferem 

utilizar o termo “esquizofrenias” (LOUZÃ NETO, 2005). Para Salgado (2008), o mais 

apropriado seria considerá-la como um conjunto de síndromes distintas cuja sobreposição de 

sinais e sintomas resulta em um quadro clínico característico que permite o diagnóstico. 

Palmeira, Geraldes e Bezerra (2009) afirmam ainda que alguns pesquisadores falam em 

espectro esquizofrênico, no qual se incluiriam a esquizofrenia, as demais psicoses e o 

transtorno de personalidade esquizotípica. 

Tamanha heterogeneidade em sua forma de manifestação fez com que ao longo do 

tempo surgissem subcategorias da doença, baseadas na expressão de sintomas comuns. 

Inicialmente, os três primeiros subtipos estudados (demência paranóide, hebefrênica e 

catatonia) eram descritos como doenças separadas, tal situação permaneceu até Kraepelin 

reuní-las em uma só condição, a demência precoce. Bleuler absorveu essas três categorias 

iniciais e adicionou a esquizofrenia simples a seu grupo. A descrição original de Bleuler foi 

complementada com alguns outros subtipos, como a esquizofrenia residual (MAJ; 

SARTORIUS, 2005). 

No entanto, tal divisão não pareceu ser suficiente para dar conta da diversidade do 

transtorno. A alternativa encontrada para esse problema foi incluir como uma das categorias a 

esquizofrenia indiferenciada que abrange os quadros que preenchem os critérios diagnósticos 

gerais, mas que, no entanto, não se encaixam em nenhum subtipo da doença. Apesar de 

resolver a questão, essa lacuna acaba por evidenciar uma fragilidade dos critérios nosológicos 

utilizados. 
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Enquanto a CID-10 faz referência a sete subtipos de esquizofrenia: paranóide, 

hebefrênica, catatônica, indiferenciada, residual, simples e depressão pós-esquizofrênica, o 

DSM-IV descreve apenas cinco delas: paranóide, desorganizada, catatônica, indiferenciada e 

residual, considerando o transtorno depressivo pós-psicótico da esquizofrenia e a 

esquizofrenia simples como condições que necessitam de mais estudos, descritas no apêndice 

B. Na sequência, pode-se encontrar uma breve descrição de cada uma delas seguindo os 

critérios diagnósticos da CID-10 e do DSM-IV: 

Esquizofrenia Paranóide: É o tipo que pode ser considerado o menos grave e com melhor 

prognóstico. Caracterizado essencialmente pela presença de delírios estáveis, tipicamente 

persecutórios ou grandiosos, acompanhados de alucinações auditivas frequentemente associadas ao 

conteúdo delirante.  

Esquizofrenia Catatônica: É marcada principalmente por notórios distúrbios psicomotores 

proeminentes, envolvendo imobilidade motora (catalepsia ou estupor), atividade motora excessiva, 

extremo negativismo, mutismo, peculiaridades dos movimentos voluntários, ecolalia ou ecopraxia.  

Esquizofrenia Hebefrênica ou Desorganizada: É considerado o tipo mais severo. O 

prognóstico desfavorável geralmente está vinculado ao rápido desenvolvimento de sintomas 

negativos. A característica essencial desse tipo de esquizofrenia é a perturbação dos afetos 

que se manifesta de forma superficial e inapropriada; as ideias delirantes e alucinações são 

fugazes e fragmentárias; o comportamento é irresponsável e imprevisível e o pensamento é 

desorganizado e incoerente. A palavra vem de Hebe, a deusa da juventude em grego, e faz 

alusão ao fato da mesma geralmente aparecer em adolescentes ou adultos jovens. 

Esquizofrenia Simples: Esse subtipo da doença caracteriza-se pelo fato do paciente 

apresentar um progressivamente um comportamento excêntrico, incapacidade de responder às 

exigências da sociedade e um declínio global do desempenho.  
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Esquizofrenia Residual: É considerado o estado crônico da doença esquizofrênica. 

Caracteriza-se pela presença persistente de sintomas negativos, embotamento afetivo, falta de 

cuidados pessoais, desempenho social medíocre, hipoatividade, lentidão motora, passividade e 

falta de iniciativa, pobreza da quantidade e do conteúdo do discurso, pouca comunicação não-

verbal. 

Esquizofrenia Indiferenciada: São as psicoses esquizofrênicas que, apesar de 

satisfazerem os critérios gerais para a esquizofrenia, não satisfazem os critérios para nenhum 

dos subtipos.  

Depressão pós-esquizofrência: Ocorre ao final de uma afecção esquizofrênica e é 

caracterizada por um episódio depressivo eventualmente prolongado. Pelo menos alguns 

sintomas esquizofrênicos “positivos” ou “negativos” estão presentes, mas não dominam mais 

o quadro clínico. 

A exacerbação dos sintomas descritos acima se pronuncia mais evidentemente durante 

a fase aguda da doença. A tendência normal é que os sintomas reduzam ou, até mesmo, 

desapareçam com o fim da crise. No entanto, essa não é a regra geral, em alguns pacientes os 

sintomas podem permanecer mesmo na fase crônica da doença (PALMEIRA et al., 2009). 

 

1.3 A etiologia da esquizofrenia: 

 

Ao longo de sua história, a busca pelos determinantes do comportamento humano se 

deparou com as mais diversas formas de dicotomias, um exemplo emblemático é a disputa 

que rodeia os binômios ambiental/biológico e psico/social. No entanto, nota-se que a noção 

insular do homem tão dominante na ciência do séc. XX aos poucos é substituída por uma 

concepção mais integral, onde o ser humano é visto como um ser bio-psico-social e onde tais 
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instâncias estão tão intimamente interligadas que se torna difícil determinar onde começa uma 

e termina a outra.  

A delimitação de fronteiras entre esses atributos na busca das causas da esquizofrenia 

se encontra amplamente discutida nos estudos atuais, contudo, a concepção predominante é 

marcada pela sobreposição dessas dimensões, sendo a determinação biopsicossocial a forma 

mais aceita entre os mais diversos autores. 

Assim, a esquizofrenia, como a grande maioria dos outros transtornos mentais, surge 

como consequência de uma interação entre influências biológicas e psicossociais.  Portanto, 

quando se fala na etiologia desse transtorno deve ser levado em consideração os diversos 

componentes que podem alterar os mecanismos neurais e a química cerebral, gerando uma 

predisposição a adoecer, como sua história de vida, suas experiências interpessoais, o 

contexto social em que o indivíduo está inserido, assim como a genética e componentes 

fisiológicos do seu funcionamento. Dessa forma, percebe-se um avanço que vai de teorias 

etiológicas unicausais para modelos mais complexos, que evolve fatores genéticos e 

ambientais (ARARIPE NETO et al., 2007). Contudo há de se ressaltar que os componentes 

genéticos parecem assumir uma posição particularmente interessante na determinação da 

predisposição biológica, embora isoladamente ela não seja capaz de explicar a doença. 

 

1.3.1 Fatores Genéticos 

 

A observação da repetição da doença em membros de uma mesma família fez com que 

os pesquisadores atentassem para o fato da possível existência de um fator genético 

engendrando os sintomas da mesma.  Desde então, inúmeras pesquisas foram feitas e a 

maioria delas confirma a importância da herança genética na gênese do transtorno, 

constituindo as primeiras evidências de que a esquizofrenia possui uma base biológica.  
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Pesquisas recentes mostram que na realidade não existe apenas um gene, mas sim 

múltiplos genes relacionados à esquizofrenia. Assim, análises complexas de segregação 

rejeitaram o modelo monogênico, abrindo espaço para a ideia de uma herança poligenética. O 

modelo poligênico configura-se pela existência de diversos genes que agem de forma aditiva, 

aumentando a suscetibilidade à doença (CHOWDARI; NIMGAONKAR,1999; PALMEIRA 

et al., 2009). 

Pesquisas com gêmeos na investigação dessa dimensão também são comuns. Em 

gêmeos idênticos, se um dos gêmeos possui a doença, a chance de o outro desenvolvê-la ao 

longo da vida é de 50%, diferentemente de gêmeos dizigóticos, em que a taxa de 

concordância cai para 17% (LOUZÃ NETO, 2006). 

Quanto maior a proximidade genética com uma pessoa com esquizofrenia, maiores são 

as chances do indivíduo chegar a desenvolvê-la. Enquanto o filho de um esquizofrênico tem 

13% de risco de possuir o transtorno, o irmão de um esquizofrênico possui 9% (LOUZÃ 

NETO, 2006). As taxas aumentam progressivamente quando mais de um membro na família é 

portador da doença, assim, se ambos os pais possuírem esquizofrenia a chance sobe para 40 

ou 50%. Da mesma maneira, se um dos pais e um irmão ou irmã tiverem a doença, a taxa de 

risco sobe para 20% (ANDREASEN, 2005), números significativamente maiores do que o 

1% de taxa de risco que possui uma pessoa que não possui histórico na família (LOUZÃ 

NETO, 2006). 

Estudos com pessoas adotadas têm como principal objetivo separar os efeitos 

genéticos dos ambientais. Tais estudos indicaram aumento da incidência nos parentes 

biológicos, mas não nos parentes adotivos (LOUZÃ NETO et al., 2006; LOUZÃ NETO, 

2006; VALLADA FILHO; SAMAIA, 2000). 

Portanto, percebe-se que a relação direta entre carga genética e risco para a 

esquizofrenia existe, um número que expressa de forma evidente esta correlação é a taxa de 
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herdabilidade dessa doença, que é estimada em 0,83, número que quando comparado com a 

taxa de outras doenças psiquiátricas se sobressai como um dos mais altos (ARARIPE NETO 

et al., 2007). Valadda Filho e Samais (2000) afirmam que existe uma estimativa de que o 

componente genético para a esquizofrenia represente de 70% a 80% da suscetibilidade total 

para desenvolver a doença. 

Apesar de todas essas evidências, não se pode afirmar que o fato do indivíduo possuir 

o gene para a esquizofrenia determina o seu aparecimento, se esse fosse o caso, gêmeos 

monozigóticos teriam sempre 100% de concordância da doença. Assim, para que a 

esquizofrenia se instale é necessária a presença de outros fatores. Tal concepção dá lugar para 

a defesa de um modelo aditivo de interação entre os fatores ambientais e genéticos. 

 

1.3.2 Fatores Neuroevolutivos e Neuroestruturais 

 

A investigação dos mecanismos neurais subjacentes à esquizofrenia tem ganhado 

maiores proporções nos estudos sobre as causas dessa doença, tendo como aliados os avanços 

nas técnicas de exames radiológicos por tomografia computadorizada e ressonância magnética 

(RM). 

 Atualmente, a suspeita de que a esquizofrenia consiste em uma condição 

neuroevolutiva vem crescendo para a maioria dos neurocientistas clínicos (ANDREASEN, 

2005). Tal hipótese surgiu a partir da década de 80 e defende que os fatores causais estão 

atuantes desde vida uterina ou em estágios precoces pós-nascimento (BUSATTO FILHO, 

2000). No entanto, diferente de outros transtornos neuroevolutivos, os sinais da esquizofrenia 

não são detectados desde o início da vida do individuo. Os fatores que afetam de forma 

negativa o desenvolvimento cerebral provavelmente ocorrem durante diversos momentos, 
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contudo, durante o final desse desenvolvimento, por volta dos 20 anos de idade, é quando se 

dá o período mais critico das alterações na evolução neurológica (ANDREASEN, 2005). 

Segundo Andreasen (2005), os estudos com neuroimagem são aqueles que nos trazem 

maiores evidências sobre as anormalidades neuroevolutivas relacionadas à esquizofrenia. O 

grupo de pesquisa desse autor buscou, através da técnica de imageamento funcional por 

ressonância magnética, encontrar sinais de problemas nesse processo em pessoas com 

esquizofrenia e se deparou com algumas anormalidades cerebrais como a presença mais 

constante de substância cinzenta ectópica1 em pacientes esquizofrênicos do que em 

indivíduos saudáveis. Outra anormalidade encontrada se refere ao alargamento do cavum septi 

pellucidi2, encontrado em 20% dos pacientes esquizofrênicos. A esquizofrenia parece então 

estar associada a uma dilatação ventricular e a uma diminuição do volume cortical 

(HARRISON, 1999; BUSATTO FILHO, 2000). 

Outro tipo de pesquisa que vem sendo feita com o recurso de imageamento funcional 

por ressonância magnética são os “estudos de primeiro episódio”. Tais estudos são feitos com 

pacientes jovens que tenham adoecido há pouco tempo e os resultados apontam que esses 

pacientes possuem os mesmos tipos de anormalidades cerebrais observados em pacientes mais 

crônicos, dentre as anormalidades estão: alargamento dos ventrículos, alargamento dos sulcos 

da superfície do cérebro, redução geral em tamanho total e reduções específicas em tamanho 

em regiões cerebrais essenciais, como o córtex pré-frontal e o hipocampo, e por fim, o córtex 

em pacientes esquizofrênicos, com frequência, se apresenta mais fino, apesar do número de 

células não ser menor (ANDREASEN, 2005).  Assim, segundo Harrison (1999), a redução 

                                                            
1 Minúsculas ilhas de células neuronais que quando começam a migrar em direção ao córtex, durante o segundo 
trimestre da gravidez, acabam não chegando ao seu destino. 
2 Trata-se de uma pequena brecha entre os dois hemisférios que tende a se fechar durante o amadurecimento 
cerebral. 
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volumétrica do cérebro observada nas pesquisas não está implicada na redução do número de 

neurônios, mas na diminuição do volume neuronal e das ramificações dendríticas e axonais, o 

que sugere que o elemento central na patologia da esquizofrenia seria uma alteração sináptica. 

Para Salgado (2008), o fato de essas alterações terem sido observadas em pacientes 

com diagnóstico recente e até mesmo em seus familiares pode indicar que elas não são 

decorrentes do tratamento ou da cronicidade da doença. Portanto, seriam referentes a 

processos cerebrais advindos de uma falha no neurodesenvolvimento. Louzã Neto (2006) 

ressalta que ainda não é possível utilizar esses exames para detectar com precisão a doença, 

pois essas alterações não são observadas em todos os esquizofrênicos e as mesmas também 

não ocorrem apenas em pacientes com esquizofrenia. 

No entanto, a maioria das pesquisas realizadas, principalmente aquelas realizadas 

através de métodos como a Ressonância Magnética, vem demonstrando resultados cada vez 

mais consistentes sobre as anormalidades neuroestruturais na esquizofrenia. Shenton et al. 

(2001) publicaram uma revisão bibliográfica sobre o tema e identificaram as anormalidades 

cerebrais mais relatadas nos estudos revisados. Assim, os achados incluem alargamento 

ventricular (80% dos estudos revisados) e alargamento do terceiro ventrículo (73% dos 

estudos revisados). Existe também uma preferência do envolvimento das estruturas do lobo 

médio temporal (74% dos estudos revisados), que incluem amígdala, hipocampo, e giro 

parahipocampal, e regiões do lobo temporal neocortical (giro temporal superior)(100% dos 

estudos revisados. 

Outro recurso que os pesquisadores lançam mão é de uma técnica especial de 

neuroimagem por ressonância magnética chamada imagens de tensores de difusão (ITD). 

Através desta técnica é possível visualizar a integridade da substância branca no sistema 

nervoso. Quando aplicada a técnica em pacientes esquizofrênicos foram detectadas 
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anormalidades em várias regiões do cérebro como no córtex pré-frontal e conexões 

frontotemporais e frontoparietais (SALGADO, 2008). 

 

1.3.3 Fatores Neuroquímicos 

 

Além de alterações cerebrais estruturais, existe ainda, no quadro da esquizofrenia, uma 

perturbação na atividade química do cérebro. O desequilíbrio químico, caracterizado por 

alterações na atividade de determinados neurotransmissores cerebrais, é responsável pelo 

desenvolvimento de sintomas e são passíveis de serem tratados através de determinados 

medicamentos. 

Dentre os sistemas de neurotransmissão mais pesquisados estão o dopaminérgico, o 

serotoninérgico, o glutaminérgico, o colinérgico e o gabaérgico (SALGADO, 2008). A 

hipótese da dopamina trabalha com a proposição que os sintomas da esquizofrenia estão 

relacionados com uma hiperatividade dopaminérgica, seja por um excesso de dopamina ou 

por uma maior sensibilidade a ela, ocasionada por um elevado número de seus receptores 

(HARRISON, 1999).  

Assim, os sintomas da esquizofrenia são reduzidos na medida em que se diminui a 

atividade de dopamina no cérebro através do bloqueio de seus receptores. Dessa forma, os 

antipsicóticos agem conectando-se a esses receptores e bloqueando as moléculas de 

dopamina, evitando, assim, a transmissão da mensagem (ANDREASEN, 2005). O 

antagonismo dos receptores de dopamina, especialmente o subtipo D2, geralmente é o 

responsável pelas ações terapêuticas dos antipsicóticos (LIBERMAN; TASMAN, 2008). 

Algumas evidências foram cruciais para o desenvolvimento dessa hipótese, como, por 

exemplo, a observação que os sintomas da esquizofrenia podem ser produzidos através do uso 

de substâncias estimulantes, como a anfetamina (ANDREASEN, 2005), que além de induzir 
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quadros psicóticos em indivíduos sem patologia, podem ainda precipitar crises em pacientes 

com esquizofrenia (ARARIPE NETO et al., 2007). Pode-se ainda citar como evidência o fato 

de que todas as drogas antipsicóticas efetivas são responsáveis pela diminuição da atividade 

de dopamina no cérebro, bloqueando os seus receptores (ANDREASEN, 2005; HARRISON, 

1999). A descoberta da função da dopamina para a medicina foi de tal importância que fez 

com que o sueco Arvid Carlsson ganhasse o prêmio Nobel, na década de 1960. 

Enquanto que os antipsicóticos de primeira geração possuem uma alta afinidade para 

os receptores D2, os antipsicóticos de segunda geração, ou atípicos, são caracterizados por sua 

genérica menor afinidade pelos receptores D2 e sua relativa maior afinidade pelos receptores 

de serotonina do tipo 5-HT2A, assim como aos receptores noradrenérgicos, pelos receptores 

de acetilcolina muscarínicos e da histamina e por outros subtipos de receptores 

dopaminérgicos (LIBERMAN; TASMAN, 2008).                                              

Ainda não existem resultados consistentes sobre a neuroquímica da esquizofrenia, 

principalmente no que diz respeito aos marcadores potenciais da atividade enzimática de 

neurotransmissores (MAJ; SARTORIUS, 2005; GATTAZ, 2000). 

Percebe-se, portanto, que os estudos sobre a etiologia da esquizofrenia avançaram 

bastante nos últimos tempos, onde se pôde observar uma transição de concepções unicausais 

para a compreensão da doença sob o olhar multicausal. No entanto, os conhecimentos 

acumulados ainda carecem de maiores estudos, pois, apesar de se possuir hipóteses 

consistentes sobre suas causas, ainda não existe conclusões concretas acerca do assunto. 

 

1.4 Tratamentos 

 

 Apesar de ainda não existir nenhum tipo de intervenção que possa curar em definitivo 

a esquizofrenia, pode-se dizer que o progresso no desenvolvimento de tratamentos para a 
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referida doença nos últimos 50 anos é notável. Atualmente, o manejo de transtornos 

esquizofrênicos conta com uma diversidade de abordagens terapêuticas que vai do tratamento 

medicamentoso e psicoterápico até as intervenções psicossociais. 

 

 1.4.1 Tratamento Psicofarmacológico 

 

 Apesar de não possuir um caráter curativo, os psicofármacos têm se estabelecido como 

o tratamento primário para a esquizofrenia (PÁDUA et al., 2005). Os neurolépticos, ou 

antipsicóticos, mais usados são divididos em duas classes principais, os antipsicóticos de 

primeira geração, também chamados de típicos, e os de segunda geração, ou atípicos.  

 A ação principal dos antipsicóticos típicos se dá através do antagonismo 

dopaminérgico no sistema mesolímbico e nigroestriatal do cérebro. Alguns dos psicofármacos 

que podem ser incluídos nessa classe são: haloperidol, clorpromazina, tioridazina, pimozide e 

outros. Apesar da introdução desses medicamentos ter constituído um grande avanço no 

tratamento da esquizofrenia e serem utilizados até hoje, os medicamentos de primeira geração 

são mais eficazes no controle dos sintomas positivos, como os delírios e alucinações, do que 

dos negativos. Além disso, o uso de tais medicamentos está associado a efeitos colaterais 

variados como efeitos extrapiramidais, sedação, síndrome neuroléptica maligna, ganho de 

peso, disfunção sexual e outros (LOUZÃ NETO et al., 2006; ANDREASEN, 2005). 

  No sentido de se aprimorar o tratamento, novos avanços aconteceram e uma nova 

geração de medicamentos surgiu no âmbito dos cuidados da esquizofrenia, os antipsicóticos 

atípicos. O primeiro deles foi a clozapina, introduzida no mercado europeu desde a década de 

1970 (MAJ; SARTORIUS, 2005). O diferencial dos antipsicóticos de segunda geração é sua 

capacidade de agir de maneira a não produzir, de modo significativo, sintomas 
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extrapiramidais (OLIVEIRA, 2000). Além de menores efeitos colaterais, tais medicamentos 

agem sobre os sintomas positivos e negativos.  

Segundo Liberman e Tasman (2008, p. 19) “é frequente as evidências que tais 

medicamentos oferecem vantagens sobre os neurolépticos convencionais, que incluem menos 

sintomas extrapiramidais, menor risco de discinesia tardia, redução da deficiência cognitiva 

e possível melhora dos sintomas negativos”. A ação terapêutica se dá na medida e que age 

sobre os receptores de serotonina e dopamina, com baixa afinidade para o receptor D2. 

Alguns exemplos de antipsicóticos atípicos são: olanzapina, risperidona, quetiapina, 

ziprazidona, clozapina e outros (LIBERMAN; TASMAN, 2008; LOUZÃ NETO et al., 2006). 

Louzã Neto (2006, p. 60) ressalta a importância do tratamento medicamentoso para o controle 

da esquizofrenia e afirma que “não se concebe um tratamento sério nessa área que não inclua 

a administração de algum dos antipsicóticos”. 

 

 1.4.2 Tratamento Psicoterápico e Intervenções Psicossociais 

 

Além dos cuidados psiquiátricos, uma séria de outras intervenções é necessária para 

um bom tratamento, dentre elas, está a intervenção psicossocial que tem como função ajudar o 

paciente a organizar suas atividades da vida cotidiana (ANDREASEN, 2005). Além disso, 

outras vantagens dessa intervenção podem ser citadas como a sua utilização na prevenção de 

novas crises, promoção de melhor funcionamento social e ocupacional, controle de 

comportamentos inadequados, promoção da reabilitação e maior independência (LOUZÃ 

NETO et al., 2006). O tratamento da esquizofrenia passa então a focar não somente na 

redução dos sintomas, mas na promoção da qualidade de vida do paciente. 

Outra forma de aperfeiçoar o tratamento é através do uso da psicoterapia individual. 

Em 1952, Aaron Beck, fundador da Terapia Cognitiva, já relatava o uso de uma intervenção 
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cognitiva para sintomas psicóticos (MAJ; SARTORIUS, 2005). Atualmente, essa é uma 

abordagem que recebe boas indicações por ser baseada em evidências e por abranger o 

treinamento de habilidades sociais utilizando técnicas comportamentais (LOUZÃ NETO et 

al., 2006). Vale ressaltar que, da mesma forma que o tratamento psicofarmacológico, a 

psicoterapia não é capaz de curar a esquizofrenia, no entanto, trata-se de uma boa ferramenta 

na ajuda do enfrentamento dos problemas advindos da doença (LOUZÃ NETO, 2006). 

 

1.5 Esquizofrenia no Contexto Atual: 

 

As características presentes na esquizofrenia, como psicose, apatia, isolamento social e 

deterioração cognitiva, trazem muitas consequências negativas no trabalho, na escola, no 

autocuidado, na vida independente, nos relacionamentos pessoais e no lazer do indivíduo 

(SALGADO, 2008). Seus efeitos cumulativos, portanto, são caracterizados por seu grande 

potencial incapacitante e comprometedor sobre aspectos da vida pessoal e social do indivíduo 

que é impedido de participar integralmente da sociedade em que vive. 

De acordo com Andreasen (2005), a prevalência de esquizofrenia é estimada em cerca 

de 1% da população mundial, assim, seu índice de morbidade é significativo. Segundo Louzã 

Neto (2006), ao se levar em consideração a prevalência da doença na população mundial, é 

possível se inferir que no Brasil o índice de habitantes acometidos por essa patologia giraria 

em torno de 1 milhão. 

Outra problemática que acompanha essa questão trata-se do ônus econômico advindo 

do seu tratamento. Portanto, os custos gerados por essa doença são altos, podendo chegar a 

bilhões de dólares por ano à sociedade (ANDREASEN, 2005). Tal custo é evidenciado nas 

internações e cuidados hospitalares de longa duração requeridos pela doença, além dos custos 

indiretos causados pela mesma (LOUZÃ NETO, 2006).  
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O caráter incapacitante da esquizofrenia também pode ser observado. Nos Estados 

Unidos cerca de 60% dos pacientes recebem benefícios por invalidez após um ano de doença, 

além disso, a taxa de mortalidade também deve receber atenção especial, tendo em vista que 

10% dos pacientes cometem suicídio (LOUZÃ NETO et al., 2006).  

 Portanto, a natureza da doença, sua severidade, significância e extensão colaboram 

efetivamente para a definição da esquizofrenia como um problema de saúde pública, 

principalmente se levarmos em consideração que existem, hoje em dia, métodos para seu 

tratamento e controle, assim, é possível que algumas ações sejam adotadas no intuito de se 

controlar sequelas evitáveis e mortes prematuras. Nesse sentido, não se pode deixar de 

reconhecer a importância de pesquisas científicas, já que os resultados das mesmas 

frequentemente servem como subsídio para que os nossos governantes decidam sobre 

políticas públicas mais adequadas. 
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CAPÍTULO II 

UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA PERCEPÇÃO VISUAL 

 

    “Não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos nossos sentidos”. 

 (Aristóteles) 

 
 

m 1793 o poeta britânico Willian Blake (1757-1827), em sua obra O Casamento 

do Céu e do Inferno, escreveu o seguinte trecho “Se as portas da percepção 

estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é: infinito”.  Tal frase 

serviu de inspiração para o livro As Portas da Percepção, escrito por Aldous 

Huxley, em 1954. Na concepção do escritor, não somos capazes de absorver todas as 

impressões e imagens que existem no mundo, pois nosso cérebro tem a capacidade de filtrar a 

realidade de maneira a não permitir a passagem de todas as informações que nos chega. 

Observa-se que os mistérios envolvidos no ato de perceber e como esse processo 

influencia nossa concepção de mundo sempre inquietou o ser humano. A percepção do 

ambiente que nos cerca é uma capacidade tão natural e espontânea que muitas vezes temos 

dificuldades de imaginar toda a complexidade existente por detrás do engenhoso processo de 

detectar estímulos e convertê-los em informações que nos façam sentido. Contudo, os 

mecanismos que envolvem a percepção visual são complexos e seu estudo tem se 

desenvolvido bastante nos últimos anos. Kandel et al. (2002) chegaram  a afirmar que a 

sensação e a percepção são o ponto de partida para a pesquisa moderna dos processos 

mentais. 

 Segundo Chauí (2003), as formas principais do conhecimento sensível, também 

chamado de conhecimento empírico ou experiência sensível, são a sensação e a percepção. O 

E 
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contato inicial entre o organismo e seu ambiente se dá através da sensação. Sensação e 

percepção sempre caminharam juntas e o limite entre as duas é tão tênue que dificilmente é 

possível diferenciá-las no nosso dia-a-dia. Schiffman (2005) chega a afirmar que se trata de 

processos unificados e inseparáveis. Contudo, em termos de definição é comum se haver uma 

distinção entre os dois.  

 A energia ambiental é detectada e codificada através do processo de sensação. A 

sensação é um processo inicial, de experiências imediatas, que tem relação com a consciência 

de certas qualidades existentes no ambiente físico e que são produzidas por estímulos 

fisicamente isolados (SCHIFFMAN, 2005). Apesar da percepção ser dependente dos sentidos, 

existe uma característica que a diferencia dos mesmos e a torna uma experiência mental 

particular que é a presença de processos complexos ligados à memória, à cognição e ao 

comportamento (LENT, 2004). 

 A percepção é o processo cognitivo responsável por nos revelar o mundo, é através 

dela que nosso mundo íntimo entra em contato com o mundo exterior, consistindo no elo 

entre nossa cognição e a realidade que nos cerca. O papel da cognição no conceito de 

percepção é salientado por Lent (2004, p. 356), segundo ele, a percepção pode ser definida 

como “a capacidade de associar as informações sensoriais à memória e à cognição de modo 

a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos e orientar o nosso comportamento”. 

Para Shiffman (2005, p. 2), a percepção é “o produto dos processos psicológicos nos quais 

significado, relações, contexto, julgamento, experiência passada e memória desempenham 

um papel”.  

2.1 A origem dos estudos sobre percepção 

O estudo sobre a percepção encontra seus vestígios em um passado longínquo e 

remete-se ao tempo em que o homem passa a tentar entender a si próprio, sua relação com a 
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natureza e como adquirimos o conhecimento. Nas palavras de Aristóteles, em sua obra 

Metafísica, temos a seguinte declaração: 

Todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. O prazer causado 
pelas sensações é a prova disso, pois, mesmo fora de qualquer utilidade, as 
sensações nos agradam por si mesmas e, mais do que todas as outras, as 
sensações visuais (Aristóteles). 

 
Aristóteles acreditava que a experiência fornecida pelos sentidos era a responsável 

pela aquisição de todo conhecimento. Curiosamente, foi ele quem primeiro distinguiu os 

cinco sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato (SCHIFFMAN, 2005). Assim como 

Aristóteles, Locke acreditava que o conhecimento se estabelecia através de um continuum que 

partia das sensações até as ideias. Tal noção entrava em desacordo com as ideias de Descartes 

e Platão que distinguiam radicalmente o conhecimento sensível daquele puramente 

intelectual, que era considerado como o conhecimento verdadeiro. Tais divergências de 

pensamento foram responsáveis pela origem de duas grandes vertentes a respeito da questão 

do conhecimento: o racionalismo e o empirismo (CHAUÍ, 2000). 

No empirismo defendido por John Locke (1624-1704), George Berkeley (1685-1753) 

e David Hume (1711-1776), o saber seria proveniente de nossas paixões e sentidos, assim, 

nossos pensamentos complexos seriam meras conjunções de impressões sensoriais (JACÓ-

VILELA et al., 2010). Dessa forma, para os empiristas, a experiência sensível seria a fonte de 

todo e qualquer conhecimento, sendo responsável pelas ideias e controle da própria razão, ao 

passo que para os racionalistas a única forma de se atingir as verdades universais seria através 

de processos racionais (CHAUÍ, 2000).  

Chauí (2000) distingue as duas grandes concepções na área da percepção e sensação 

da seguinte maneira: 

Para os empiristas, a sensação conduz à percepção como uma síntese 
passiva, isto é, que depende do objeto exterior. Para os intelectualistas, a 
sensação conduz à percepção como síntese ativa, isto é, que depende da 
atividade do entendimento. Para os empiristas, as ideias são provenientes das 
percepções. Para os intelectualistas, a sensação e a percepção são sempre 
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confusas e devem ser abandonadas quando o pensamento formula as ideias 
puras (CHAUÍ, 2000, p. 152). 
 

Dessa forma, enquanto que no racionalismo existe a supervalorização do racional, no 

empirismo reina a supervalorização dos sentidos, da realidade concreta e visível. 

Além de ter ocupado um lugar relevante no contexto filosófico, o estudo da percepção 

também ocupou um lugar de mérito na história da fisiologia e da física. Segundo Shiffman 

(2005), a natureza da experiência sensorial foi um dos problemas fundamentais propostos 

pelos primeiros físicos e fisiologistas, dentre eles, pode-se destacar os físicos Thomas Young, 

Clerk Maxwell, Isaac Newton e o físico e fisiologista Hermann Von Helmholtz.  

Por último, mas não menos importante, está a contribuição histórica do estudo da 

percepção no alicerce da psicologia científica, que teve como seu fundador o Wilhelm Wundt 

(1832-1920). Para ele “a psicologia é uma ciência empírica cujo objeto de estudo é a 

experiência imediata” (apud JACÓ-VILELA et al., 2010, p. 94). O estudo experimental dos 

processos mentais dominou as pesquisas realizadas no âmbito dos primeiros anos da 

psicologia, quando a investigação da mente se dava principalmente através do estudo das 

sensações (KANDEL et al., 2003). Em 1879, em seu laboratório em Leipzig, Wundt foi 

responsável por uma série de experimentos sobre visão, audição, atenção e tempo de reação 

(SCHIFFMAN, 2010). Tais estudos dentro da área da percepção sensorial, em especial da 

percepção visual e seus processos psicofísicos, que foram realizados sob rigoroso controle 

experimental, foram cruciais para a conquista do status científico da psicologia. 

 

2.2 Abordagens teóricas no estudo da percepção 

 

 São vários os enfoques teóricos que surgiram ao longo da história da investigação do 

processo perceptivo, dentre eles, pode-se destacar o Estruturalismo, a Psicologia da Gestalt, o 

Construtivismo, a Teoria Ecológica, a Abordagem Computacional e, por último, a Psicologia 
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Sensorial, que, dada a importância no contexto do presente trabalho, será explorada mais 

detalhadamente.  

 

 2.2.1 Estruturalismo 

 

 Edward Bradford Tichener (1867-1927) foi um dos mais influentes alunos de Wundt, 

e se destaca no cenário da psicologia como o fundador do estruturalismo, abordagem que 

defendia o estudo dos elementos da consciência por meio da introspecção. Dessa forma, 

segundo sua perspectiva teórica, somente os fenômenos que pudessem ser relacionados com 

os elementos estruturais da consciência eram passíveis de serem estudados pela psicologia 

(JACÓ-VILELA, 2010). 

 Tichener buscou estudar a estrutura da percepção através da descoberta dos elementos 

básicos que compunham os processos psíquicos conscientes, ou seja, as sensações 

elementares (SCHIFFMAN, 2005). Diante disso, a principal finalidade da psicologia 

estruturalista de Tichener era analisar e decompor os processos da consciência em suas 

estruturas fundamentais e descobrir os mecanismos associativos subjacentes (JACÓ-VILELA, 

2010). Portanto, a percepção era constituída pelo somatório de suas sensações elementares. 

Schiffman (2005), apesar de ressaltar a importância histórica de tal abordagem, afirma que as 

pesquisas atuais dentro dessa área não encontram suporte dentro de seus pressupostos 

teóricos. 

 

 2.2.2 Gestalt 

 

Aos poucos, dentro da própria psicologia, surgiu um movimento no sentido de 

questionar o modelo de ciência predominante. Nesse sentido, surge a abordagem da Gestalt, 
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com seus principais representantes – Wertheimer, Koffka e Koller - que se opunha a visão 

elementarista do estruturalismo. O contraste entre o estruturalismo e a psicologia da Gestalt 

era bastante visível, enquanto no primeiro partia-se dos componentes elementares para se 

entender o todo, no segundo se tentava entender o organismo partindo do todo e observando 

como esse todo se relacionava com suas partes (ENGELMANN, 2002). Assim, os gestaltistas 

passam a investigar a relação entre os estímulos, fato ignorado pelos estruturalistas até então 

(SCHIFFMAN, 2005). 

Surge, dessa forma, uma nova concepção do conhecimento sensível em que a 

diferença entre sensação e percepção não existe, já que, segundo a Gestalt, nunca temos 

sensações parciais, pontuais ou elementares, o que existe são totalidades estruturadas dotadas 

de sentido ou de significação (CHAUÍ, 2000). Engelman (2002, p. 02) diferencia as Gestalten 

do que seriam as sensações, argumentando que antes da decomposição em partes a primeira 

figura percebida seriam as Gestalten: “A Gestalt de início, vai ser dividida em partes”. 

Seguindo essa linha de pensamento, o autor afirma que a idéia de que a Gestalt é uma soma de 

elementos é equivocada, visto que a Gestalt é anterior à existência das partes. Sobre o modo 

como o nosso sistema visual se apodera da forma, Arnheim (2005, p. 44) se posiciona da 

seguinte maneira: “nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso normal apreende a forma 

alinhavando os retalhos da cópia de suas partes (...) o sentido normal da visão apreende 

sempre um padrão global”. 

Diante disso, a investigação da experiência através das sensações perdeu seu espaço 

para dar lugar ao estudo da experiência psicológica perceptiva tal como é vivenciada por cada 

um de nós, com suas relações de sentido e valor, este método ficou conhecido como método 

fenomenológico descritivo (JACÓ-VILELA, 2010).  

Os integrantes da Escola de Berlim focaram seus estudos na área da percepção visual e 

debruçaram seus esforços na sistematização de leis gerais que regem a organização do todo. 
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Uma das principais leis norteadoras do estudo da Gestalt é a “Lei da Boa Forma”, também 

conhecida como Lei de Pregnância, que expressa a organização das estruturas. Engelman 

(2002, p.3-4) define tal lei como “uma organização psicológica que pode sempre ser tão boa 

quanto às condições o permitirem”. A lei da Boa Forma se expressa através de alguns 

princípios que norteiam a organização da parte perceptiva consciente, dentre eles, pode-se 

destacar: a proximidade, a semelhança, o fechamento e a continuação apropriada. Todos esses 

princípios possuem uma característica em comum que é o de não reduzirem as possibilidades 

da experiência ao excitante físico (JACÓ-VILELA, 2010). 

Na tentativa de fundamentar cientificamente as conclusões as quais chegaram, os 

integrantes da Gestalt recorreram a teses acerca da relação existente entre os laços de sentido 

entre todos e partes e o funcionamento do sistema nervoso. Para isso lançaram mão da 

hipótese do isomorfismo psiconeural. De acordo com esse ponto de vista, as Gestalten 

fenomeológicas da consciência teriam uma correspondência com as estruturas físicas 

(ENGELMAN, 2002), ou seja, há uma homogeneidade de estruturas entre o fenômeno 

psicológico e o acontecimento fisiológico (JACÓ-VILELA, 2010). 

Ao enfatizar a compreensão das vivências do indivíduo e ao trazer de volta a ênfase no 

fenômeno psicológico, a Gestalt modifica a concepção de cientificidade predominante na 

psicologia. 

 

 2.2.3 Construtivismo 

 

 O físico alemão Herman Von Helmholtz (1821-1894) defendeu que construímos nossa 

percepção através de inferências inconscientes sobre o mundo à nossa volta (BALDO; 

HADDAD, 2003). A noção de Helmholtz sobre a inferência inconsciente é considerada como 

precursora do pensamento construtivista (NORMAM, 2002).  
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A abordagem construtivista deriva em parte da tradição empirista e parte do 

pressuposto que o observador tem um papel ativo no processo perceptivo (SCHIFFMAN, 

2005). Nosso sistema nervoso constrói ativamente nossas percepções, dessa forma, o processo 

perceptivo é estabelecido de maneira indireta, por meio de confirmações de expectativas 

(BALDO; HADDAD, 2003).  Segundo Shiffman (2005, p. 6), “central a essa visão está a 

idéia que alguns processos construtivos ocorrem dentro do observador, exercendo uma ação 

mediadora entre o mundo físico de objetos e eventos e a percepção desse mundo”. 

 Os estudos nessa abordagem vêm progredindo e dentre seus principais representantes 

estão Irving Rock e Richard Gregory (BALDO; HADDAD, 2003).  

 

 2.2.4 A abordagem Ecológica 

 

 Em contraste com a teoria construtivista está a teoria ecológica ou teoria da percepção 

direta, que tem como seu maior representante James J. Gibson (1904-1979). Essa abordagem 

defende o princípio de que os processos mentais internos possuem pouco ou nenhuma 

influência na percepção e sua ideia central se baseia na noção de que “à medida que um 

observador se desloca pelo seu ambiente, ele recolhe diretamente as informações necessárias 

para a percepção eficaz e adaptativa” (SCHIFMAN, 2005, p. 6).  

 

 2.2.5 Abordagem Computacional 

 

Uma das teorias que objetivaram explicar o processamento visual da forma foi 

proposta por um psicólogo americano chamado David Mar e é conhecida como abordagem 

computacional. A noção central de sua teoria se respalda na ideia de que as atividades 

perceptuais significativas é resultado de uma solução de um tipo de problema de 
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processamento de informações proposto ao sistema visual. Assim, a cada estágio do processo 

visual as informações são computadas fornecendo dados para a tarefa seguinte, e ao final o 

objeto é reconhecido, em outras palavras, o problema proposto ao sistema visual é 

solucionado (SCHIFFMAN, 2005).  

 De acordo com Lent (2004), tudo começaria com um esboço primitivo e em seguida se 

faria o que Marr chamou de um “esboço 2 ½ D”, indicando que nesse estágio a noção de 

profundidade já existe, mas não é completa. A criação de um modelo 3D é a etapa seguinte, 

que é resultado da reunião de todos os esboços 2 ½ D do mesmo objeto, criando ao final uma 

imagem invariante. 

 Gazzaniga (2006, p. 225) afirma que a teoria que David Marr articulou obteve grande 

alcance e influência, nessa teoria “o reconhecimento não acontece simplesmente pela análise 

da informação do estímulo. Ao invés, a entrada sensorial define as propriedades básicas, 

enquanto as outras propriedades do objeto são definidas em relação a essas propriedades 

básicas”. A teoria de David Marr está relacionada com o processamento Botton-up, que será 

discutido adiante.  

 

 2.2.6 Psicologia Sensorial 

 

Observa-se, portanto, que várias foram as teorias que tentaram estudar a percepção ao 

longo da história.  O modelo da Psicologia Sensorial enfatiza o papel dos mecanismos neurais 

e fisiológicos na explicação do processamento sensorial e perceptivo, e tem trazido respostas 

consistentes para alguns de seus problemas. Na defesa da abordagem neurofisiológica, 

Schiffman (2005, p. 8) se posiciona da seguinte maneira: 

Os mecanismos neurofisiológicos desempenham o papel mais crítico de 
todos ao explicar os fenômenos ao nível sensorial [...] Está claro que a 
neurofisiologia ocupa um lugar permanente no estudo da sensação e da 
percepção. 
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Nogueira (2006) confirma a importância dessa abordagem ao afirmar sobre a 

possibilidade da psicologia sensorial ter sido a abordagem que mais contribuiu na 

compreensão da percepção dentre todas aquelas que se preocuparam em investigar como se dá 

o processamento, organização e condução das informações sensoriais. 

 

2.3 Processamento Perceptual 

 

A primeira etapa do estudo do processamento visual consiste na compreensão de como 

o estímulo visual alcança os receptores existentes na retina do olho, promovendo os processos 

de recepção, transdução e codificação. Na recepção existe, a absorção da energia física pelos 

transmissores, na transdução essa energia é convertida em padrão eletroquímico nos 

neurônios, já no último processo, chamado de codificação, os aspectos do estímulo físico 

encontram uma correspondência direta com os aspectos da atividade resultante do sistema 

nervoso (EYSENCK; KEANE, 2007).  

A transformação da energia eletromagnética existente no ambiente em impulso 

nervoso é realizada por algumas células fotorreceptoras que estão presentes no receptor visual 

na retina, são elas: os cones e bastonetes.  Enquanto as primeiras são responsáveis pela visão 

fotópica, pela visão das cores e pela acuidade da visão, as segundas medeiam a visão 

escotópica e são responsáveis pela percepção do movimento (EYSENCK; KEANE, 2007; 

SCHIFFMAN, 2005; KANDEL et al., 2003). Além dessa diferença funcional, existe ainda 

uma diferença referente à localização e quantidade dessas células ao longo da retina. Os 

bastonetes são mais numerosos e se localizam na região retiniana periférica, enquanto que os 

cones estão presentes em menos quantidade e se concentram especialmente em uma pequena 
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depressão de 1 mm de diâmetro, chamada fóvea, no centro da retina (SCHIFFMAN, 2003; 

GAZZANIGA et al., 2006).  

 

 2.3.1 Sistemas Cerebrais  

 

As diferenças funcionais e estruturais entre cones e bastonetes são responsáveis pela 

formação de dois sistemas distintos. Assim, o sistema visual do ser humano é constituído de 

pelo menos duas subdivisões básicas: as vias Magnocelular (M) e Parvocelular (P). Tais vias 

são independentes e fazem parte de nosso sistema retino-geniculo-estriado. Enquanto a 

primeira é mais sensível às informações sobre movimento, a segunda é mais sensível à cor e 

aos detalhes (EYSENCK; KEANE, 2007).  

Dessa forma, as células da divisão parvocelular (neurônios do tipo P) têm campos 

receptivos pequenos, o que faz com que sejam capazes de distinguir os detalhes visuais finos, 

seu processamento é lento e operam em níveis altos de contraste. Já as células da divisão 

magnocelular (neurônios do tipo M) possuem campos receptivos grandes, resultando em uma 

baixa resolução para características visuais pequenas, seu processamento é rápido e operam 

em níveis baixos de contraste (SCHIFFMAN, 2005; LENT, 2010; MARTÍNEZ et al., 2008; 

GAZZANIGA et al., 2006; KÉRI; BENEDEK, 2007). 

Ultrapassada essa fase inicial, o estímulo nervoso percorre caminhos distintos no 

córtex visual. Assim, dois grandes feixes de fibras, ou fascículo, marcam a saída do lobo 

occipital. O primeiro percorre uma via ventral, saindo da área visual primária (V1) até o 

córtex temporal, com conexões intermediárias com as áreas V2 e V4, e é conhecido como a 

via ventral ou occiptotemporal. O segundo segue por um caminho mais dorsal, saindo da área 

V1 até o córtex parietal posterior, com conexões intermediárias com as áreas V2 e V3 e V5 e, 
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portanto, recebe o nome de via dorsal, ou occiptoparietal (GAZZANIGA et al., 2006; 

EYSENK; KEANE, 2007, SCHIFFMAN, 2005). 

 Funcionalmente, essas vias estão subjacentes a dois tipos diferentes de extração de 

informações. Enquanto a via ventral está relacionada à percepção e reconhecimento de 

objetos, a via dorsal é especializada na percepção espacial, sendo capaz de determinar onde 

está localizado o objeto e sua relação espacial com os outros objetos do ambiente 

(GAZZANIGA et al., 2006; EYSENK; KEANE, 2007, SCHIFFMAN, 2005). Vale ressaltar 

que enquanto a divisão magnocelular se projeta primariamente na via dorsal, a divisão 

parvocelular se projeta primariamente na via ventral (MARTÍNEZ et al., 2008). 

Estudos recentes sobre a especialização hemisférica e o processamento de frequências 

espaciais sugerem que existem diferenças hemisféricas na habilidade para processar 

informações transmitidas pelas vias magnocelular e parvocelular. Assim, os hemisférios 

cerebrais direito e esquerdo não lidam com todos os aspectos do processamento visual com 

habilidades iguais. Dessa forma, o hemisfério direito, normalmente, tem o domínio no 

processamento de aspectos globais do estímulo visual, formados por frequências espaciais 

baixas e por extrair informações a partir da via magnocelular. De um jeito complementar, o 

hemisfério esquerdo tem sua dominância no processamento de aspectos locais do estímulo 

visual, formados por frequências espaciais altas, e por extrair informações da via parvocelular 

(HELLIGE, 1996; PEYRIN et al., 2003). 

2.3.2 Processamento em Série e em Paralelo 

Hubel e Wisel foram dois pesquisadores que debruçaram seus estudos sob a 

exploração e mapeamento dos campos receptivos3 do córtex visual primário. Por sua grande 

                                                            
 3 Entende-se por campo receptivo uma área delimitada da retina que, ao ser estimulada, ativa 
um neurônio específico (SANTOS;SIMAS, 2001b). 
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contribuição ao entendimento do processamento visual no córtex cerebral, Hubel e Wiesel 

foram merecedores do prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1981. Seus estudos 

demonstraram que os campos receptivos dos neurônios corticais apresentam propriedades 

lineares, e tais descobertas contribuíram para a noção de que o processamento visual no córtex 

cerebral se dá de maneira hierárquica. Ou seja, na medida em que as informações atingem 

centros mais elevados a seletividade dos neurônios existentes no córtex também aumenta 

fazendo com que as exigências de estímulo capazes de ativar uma célula se tornem mais 

precisas (SCHIFFMAN, 2005). Dessa forma, a informação procedia das células do Núcleo 

Geniculado Lateral (NGL), para células simples, depois para células complexas e por último 

para células hipercomplexas. Assim, a cada nível, as células apresentam maior capacidade de 

abstração em relação aos níveis mais baixos (KANDEL et al., 2003). 

Apesar de alguns estudos posteriores terem confirmado a hipótese da hierarquia neural 

do sistema visual, essa concepção foi alvo de críticas tão logo se descobriu a existência de 

especializações funcionais entre as várias áreas visuais (LENT, 2010). Essa nova descoberta 

abriu espaço para uma alternativa ao processamento hierárquico linear que foi a ideia de que o 

mecanismo da percepção aconteceria através de processamento paralelo, onde a informação 

seria segmentada e distribuída em subsistemas que faria uma análise específica de cada 

atributo.  

Apesar dos fortes indícios em favor das vias paralelas, não se pode afirmar que o 

conceito de processamento hierárquico foi abolido, havendo atualmente a coexistência de 

ambas as concepções (LENT, 2010). Apesar de tal afirmação parecer, à primeira vista, um 

tanto contraditória e paradoxal, a ideia central é de que fica claro para os pesquisadores que o 

processamento visual não é exclusivamente paralelo, em algum momento existe uma linha 

cruzada de informações significativa entre os canais (ESSEN; MAUNSELL, 1983). Segundo 

Gazzaniga et al. (2006, p. 196), “existe uma forte evidência de que o sistema visual não 
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analisa as aferências como um todo unificado, mas que se compromete em uma estratégia de 

dividir para conquistar”.  

Santos e Simas (2001b) ressaltam a importância do processo de reconhecimento de 

cenas visuais ou padrões para o estudo da percepção visual da forma. Assim, a ideia da 

decomposição de objetos complexos dentro de subunidades elementares estimulou a 

investigação de estímulos visuais elementares. Os pesquisadores salientam alguns modelos 

teóricos que surgiram no intuito de se investigar como as características espaciais de padrões 

visuais são processadas por nosso sistema visual, são eles: o modelo de detectores de 

características, o modelo de canal simples e o modelo de canais múltiplos. Ainda segundo os 

autores, o último, também chamado de análise de sistema linear, se destaca por ser um dos 

mais requisitados no estudo e caracterização da resposta do sistema visual humano. 

 

2.3.3 Processamento Bottom-up e Top-down 

 

Em relação ao processamento perceptual, atualmente existem duas abordagens que 

analisam e tentam explicá-lo, são elas: os processamentos bottom-up e top-down. A diferença 

entre os dois reside basicamente no fato de enquanto o primeiro defende a ideia de que nosso 

sistema perceptual começa com a análise de elementos simples e básicos que se combinam 

perceptualmente para posteriormente formar elementos identificáveis e providos de sentido, o 

segundo leva em consideração o conhecimento, significado e expectativas que o observador já 

possui daquilo que observa na formação da percepção (SCHIFFMAN, 2005).  

Sobre o processamento visual da forma, Santos e Simas (2001b, p. 164) afirmam que 

se trata de processos dinâmicos e contínuos e que “podem envolver tanto um processamento 

de baixo para cima ou Botton-up como um processamento de cima para baixo ou Top-down. 

Assim, dependendo da experiência é difícil dizer onde um começa e o outro termina”.
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CAPÍTULO III 

O ESTUDO DA PERCEPÇÃO VISUAL E SUA RELAÇÃO COM A 
ESQUIZOFRENIA 

 

“Nossas alucinações são alegorias de nossa realidade”. 

 (Carlos Drumond de Andrade) 

 

                  
 

egundo o DSM IV, a esquizofrenia é caracterizada pela presença de uma gama de 

disfunções cognitivas e emocionais que irão acometer diversas funções, dentre 

elas, a percepção. Dessa maneira, alterações na sensopercepção, como as 

alucinações visuais, são sintomas que podem estar presentes nessa doença. Por exercer um 

papel fundamental no comportamento humano, a percepção tem sido alvo de diversas 

pesquisas, incluindo aquelas realizadas com pacientes esquizofrênicos.  Além disso, o fato do 

sentido da visão ser uma das modalidades sensoriais mais bem caracterizadas aumenta as 

chances de se detectar possíveis anormalidades na esquizofrenia (KOYCHEV et al., 2011). 

 

3.1 Estudos na área da percepção com esquizofrênicos. 

  

Na maioria das vezes, o diagnóstico da esquizofrenia é realizado, basicamente, com 

base no relato do paciente e em observações clínicas. No intuito de se aumentar a 

confiabilidade e a relevância neurobiológica do diagnóstico, pesquisas recentes têm se 

dedicado ao estudo de marcadores biológicos para essa doença. Nesse sentido, o 

processamento visual de informação é um dos campos promissores dentro dessa área de 

pesquisa, que vem se expandindo rapidamente (KOYCHEV et al., 2011). 

S
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Assim, algumas pesquisas foram realizadas no sentido de compreender o 

processamento visual em esquizofrênicos, como as realizadas no intuito de se obter 

informações acerca das propriedades das vias magnocelulares e parvocelulares nesses 

pacientes.  

Uma pesquisa realizada por Martínez et al. (2008) utilizou a técnica de imageamento 

funcional por ressonância magnética para investigar as bases neurofisiológicas nos déficits do 

processamento visual em esquizofrênicos. Seus achados apoiaram a hipótese de que a 

esquizofrenia está associada a um dano no funcionamento da via magnocelular. Além disso, 

tais deficiências no processamento sensorial poderiam contribuir com déficits cognitivos 

associados à memória de trabalho, às funções executivas e à atenção. 

Um das maneiras existentes para se estudar a percepção visual é através da medição de 

sensibilidade ao contraste, ou seja, o nível mínimo de contraste necessário para detectar a 

presença de uma grade de frequência espacial. Entende-se por Frequência Espacial o número 

de alternâncias na grade de barras pretas e brancas por ângulo visual (KOYCHEV et al., 

2011).  

Aprofundando-se nesse assunto, Kéri e Benedek (2007) realizaram um estudo que 

visava investigar alterações na Função de Sensibilidade ao Contraste (FSC) em indivíduos 

com alto risco para psicoses. Os resultados apontaram que esses indivíduos, que se 

encontravam na fase prodrômica da doença, demonstraram elevada sensibilidade ao contraste 

durante o teste da via magnocelular, enquanto que no teste da via parvocelular, seu 

desempenho foi considerado normal. Tais resultados sugerem que essa atividade anormal na 

via magnocelular pode ser responsável por experiências perceptuais anômalas, como 

intensidade anormal de estímulos ambientais, sentimento de estar sendo inundado e 

inabilidade de focar a atenção a detalhes importantes (KÉRI; BENEDEK, 2007). 
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Koychev et al. (2011) também relata que alguns estudos, mas não todos, têm reportado 

aumento no limiar de sensibilidade ao contraste na esquizofrenia, no entanto, afirma que a 

falta de especificidade no prejuízo de sensibilidade ao contraste limita sua caracterização 

como um marcador biológico para a esquizofrenia, já que alterações similares foram referidas 

em outras patologias como o autismo, dislexia, transtorno dismórfico corporal e no 

envelhecimento normal. 

Um grande número de estudos tem referido déficits no processamento de movimento 

em esquizofrênicos (BUTLER et al., 2008). O fato da percepção de movimento estar mais 

associada à via magnocelular tem incentivado os pesquisadores a explorar essa capacidade em 

tais pacientes. Para tanto, são investigados, basicamente, dois tipos de processo, são eles: a 

discriminação de movimento e integração de movimento. Em ambas as tarefas os pacientes 

com esquizofrenia demonstram prejuízos significativos, o que sugere mais uma vez uma 

anormalidade na via magnocelular (KOYCHEV et al., 2011). 

Outra forma de se investigar as interações anormais nas vias M e P é através da 

utilização do paradigma visual de mascaramento (Visual-backward masking task) para 

investigar a detecção e localização de estímulo espacial. Neste paradigma dois estímulos são 

apresentados de forma sucessiva em um intervalo curto de tempo. O reconhecimento do 

primeiro estímulo (alvo) é interrompido pelo segundo (máscara) se o intervalo entre os 

estímulos for pequeno o suficiente. Os estudos nessa área sugerem que existem evidências 

consistentes para anormalidades no paradigma visual de mascaramento em pacientes com 

esquizofrenia, em especial na via magnocelular (KOYCHEV et al., 2011).         

Kéri et al. (2002) afirmam que poucos estudos foram realizados com esquizofrênicos 

na intenção de se investigar especificamente esses canais e seus resultados ainda são 

inconsistentes. Assim, enquanto uns sugerem uma disfunção nos canais trasient (vias 

parvocelulares) outros reportam prejuízos nos canais sustained (vias magnocelulares). 
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Segundo o autor, essa inconsistência nos dados pode ser resultado de diferenças 

metodológicas, seleção da amostra e efeitos medicamentosos.  

As divergências nas pesquisas realizadas podem ser notadas quando tais estudos são 

comparados ao realizado por Dellord et al. (2006) que não encontrou evidência para um 

prejuízo na via magnocelular, afirmando que, se o mesmo existir na esquizofrenia, deve estar 

possivelmente presente em níveis onde as vias magnocelulares e parvocelulares interagem 

entre si.                                                                                                                                                            

Observa-se, portanto, a existência de um vasto campo de estudo na área do 

processamento visual em esquizofrênicos. No entanto, a maioria dos métodos referidos até 

então se utilizam de estímulos elementares na sua investigação. Uma nova forma de se avaliar 

o processamento visual em esquizofrênicos foi desenvolvido pelo Laboratório de Percepção 

Visual- LabVis - da Universidade Federal de Pernambuco com a colaboração do Laboratório 

de Percepção, Neurociências e Comportamento – LPNeC -  da Universidade Federal da 

Paraíba. Esse novo método sugere a utilização de estímulos visuais complexos, como os 

quadros de Salvador Dalí, como ferramenta para avaliar alterações na percepção de formas e 

tamanho em pacientes esquizofrênicos.  

O primeiro deles foi o de Nogueira (2006), o qual obteve resultados que reforçam a 

ideia de que os portadores de esquizofrenia podem apresentar alterações nos canais de 

frequência espacial, como um possível mau funcionamento nos canais que processam 

detalhes, pois foi verificado que esses pacientes são mais sensíveis para figuras com 

frequências espaciais baixas. A autora ressalta a importância do estudo dos mecanismos 

responsáveis pelo processamento visual de objetos para a investigação e diagnóstico dessa 

doença.  

Acompanhando os resultados obtidos nessa primeira pesquisa, o estudo de Menezes 

(2009) também sugere um prejuízo nas vias visuais que processam objetos pequenos, o que 
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também reforça a ideia de uma alteração nos canais de frequência espacial relacionados à 

esquizofrenia. 

Os estudos de Nogueira (2006) e Menezes (2008) sugerem que, antes de qualquer 

aparente alteração cognitiva, a percepção sensorial nesses indivíduos está alterada. Assim, é 

possível cogitar a possibilidade dessa alteração no padrão perceptual consistir um fator 

preditivo da doença, ou um sintoma muito inicial, anterior àqueles que se impõem como 

requisito para o diagnóstico, podendo contribuir para o desenvolvimento de medidas 

profiláticas para a esquizofrenia. 

Os resultados desses estudos apontaram que pacientes esquizofrênicos perceberam, 

respectivamente, figuras 3,0 e 1,5 maiores do que seus grupos controle. Ademais, quando esse 

mesmo método foi aplicado a pacientes com depressão, não se obteve resultados 

significativos (LACERDA, 2008). 

Contudo, para isso, mais estudos devem ser feitos, pois, comprovando-se a 

regularidade em que esses dois eventos (esquizofrenia e alteração perceptual da forma) estão 

sistematicamente relacionados, torna-se possível fazer previsões, atingindo um dos grandes 

objetivos da ciência que é a predição do comportamento (COZBY, 2003). 

O efeito que tais pesquisas buscaram medir é denominado por Simas et al. (2011, p. 

68) de concatenação de formas. Tal fenômeno é descrito pelos autores como sendo “o uso das 

bordas de vários objetos, em uma cena natural, para a organização perceptual de um único 

objeto, supostamente fictício, que assume proporções muito ampliadas”. Os resultados das 

pesquisas realizadas demonstraram que, no que tange à esquizofrenia, as formas concatenadas 

resultantes são de tamanhos muito grandes (SIMAS et al., 2011). 

Nesse mesmo estudo Simas et al. sugerem que esses  indivíduos possuem uma maior 

sensibilidade ao contraste para a faixa de frequência espacial supostamente inferior a  0,1 cpg. 

Tal suposição encontrou seu fundamento na medida em que se encontrou os seguintes 
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resultados ao se converter os valores dos tamanhos das primeiras figuras escolhidas pelos 

voluntários em frequências espaciais fundamentais: 

 

Figura 1: Faixas de frequências espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários dos 
GE e GC do primeiro estudo realizado com esquizofrênicos (SIMAS et al., 2011). 

 

Figura 2: Faixas de frequências espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários dos 
GE e GC do segundo estudo realizado com esquizofrênicos (SIMAS et al., 2011). 
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Figura 3: Faixas de frequências espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários dos 
GE e GC do estudo realizado em pacientes com depressão (SIMAS et al., 2011). 

 

Uma das sugestões propostas por esses estudos é de que essas alterações perceptuais 

observados em pacientes esquizofrênicos possam ser utilizadas como marcador precoce do 

diagnóstico da esquizofrenia, podendo, dessa forma, prevenir o agravamento dos sintomas 

cognitivos. 

 

3.2. Indicadores de premorbidade: 

 

 Uma das formas de se agir preventivamente à doença é se identificando os indicadores 

pré-mórbidos da mesma, ou seja, “pequenos sinais que podem ser marcadores precoces de 

uma predisposição a adoecer e que estão presentes antes que a doença completa surja” 

(ANDREASEN, 2005, p. 156).  
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Em muitos casos, o início é insidioso e pegam os familiares de surpresa; em outros, o 

comportamento do indivíduo apresenta indícios ao longo da vida e ao se fazer uma 

retrospectiva é possível encontrar indicações sutis ao se comparar com os comportamentos de 

irmãs e irmãos que não ficam doentes. Contudo, a percepção tardia desses sinais pode ser 

enganadora, pois após o surgimento da doença torna-se fácil olhar para trás e encontrar um 

número maior de evidências (ANDREASEN, 2005). 

Trata-se, portanto, de uma tarefa difícil, e por si só se constitui um desafio. No 

entanto, “durante a última década, cientistas talentosos têm procurado essas indicações 

precoces, usando o que se chama de ‘modelo prospectivo’; ou seja, eles obtêm informações 

que, de alguma forma, foram registradas sobre a criança antes de a doença da esquizofrenia 

haver se manifestado” (ANDREASEN, 2005, p. 156). 

Uma das maneiras encontradas para se verificar os sinais precoces da patologia é a 

realização de “avaliações cegas”, a exemplo da pesquisa de Walker e Lewine. Esses 

pesquisadores fizeram a análise de filmes domésticos de famílias que tinham pelo menos um 

filho com esquizofrenia. Assim, eles avaliavam as interações entre as crianças presentes nos 

filmes, sem ter conhecimento de qual delas futuramente desenvolveria a doença. Os 

pesquisadores verificaram que os indivíduos que desenvolviam a esquizofrenia no futuro 

tinham uma tendência quando crianças a serem mais desajeitados do ponto de vista físico e 

social quando comparados com irmãos e outras crianças presentes na filmagem 

(ANDREASEN, 2005). 

Salgado (2008) afirma que até o presente momento não existem muitos estudos 

longitudinais que verifiquem a capacidade intelectual pré-morbida na esquizofrenia. Fazer a 

relação entre déficit cognitivo e o aparecimento da patologia é uma tarefa difícil, tendo em 

vista a dificuldade em se obter a amostra, pois, mesmo quando se acompanham familiares de 

pacientes esquizofrênicos, os quais possuem uma predisposição genética maior para 
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desenvolver a doença, ainda assim, apenas uma pequena porcentagem desses indivíduos 

chega a desenvolvê-la. Como alternativa para esse problema, alguns estudos foram realizados 

ao longo do tempo com adolescentes e adultos jovens com sintomas atenuados de 

esquizofrenia, mas que não preenchiam o critério diagnóstico para a mesma. Nesses estudos, 

o único domínio cognitivo preditivo do aparecimento da doença foi a memória verbal 

(LENCZ et al., 2006).  

Assim, outro fator preditivo que vem sendo levado em consideração é a possível 

alteração no padrão de percepção visual nesses pacientes.  Kéri e Benedek (2007) afirmam 

que indivíduos que passam pela experiência de percepções visuais anômalas, acompanhada de 

outro sintoma cognitivo, emocional e social, estão sob um risco aumentado de desenvolver 

psicose. 

 

3.3 Métodos objetivos para a marcação da esquizofrenia: 

 

 Segundo Nogueira (2006, p. 52), “embora a esquizofrenia seja considerada uma 

desordem neurocognitiva, as disfunções perceptuais talvez desempenhem um importante 

papel na fisiopatologia deste transtorno. Neste sentido, investigar as alterações na percepção 

pode auxiliar na avaliação contribuindo para um diagnóstico precoce”. Assim, a 

pesquisadora salienta dois aspectos importantes focalizados no trabalho, o primeiro é a 

necessidade de se desenvolver uma metodologia objetiva para marcar a esquizofrenia, o 

segundo é a caracterização das alterações na percepção visual em portadores de esquizofrenia 

em fase de remissão dos sintomas com estímulos visuais complexos. 

 Menezes (2009, p. 54) também reforça a necessidade de se procurar desenvolver um 

método objetivo ao afirmar que as diferenças encontradas entre o grupo experimental e o 

grupo controle podem contribuir como um diferencial no diagnóstico do transtorno já que não 



67 
 
existem indicadores experimentais para essa patologia, “o transtorno esquizofrênico além de 

multifatorial, manifesta-se sob os mais variados sintomas impedindo um diagnóstico mais 

objetivo da patologia”. 

 A realização desses trabalhos veio mostrar a possibilidade de obtenção de medidas do 

padrão perceptual individual por meio de testes. Assim, o avanço nesses estudos torna-se 

significativo no sentido de proporcionar a passagem da fase do estudo da experimentação para 

a fase do “teste”, propriamente dito. Existe uma distinção entre esses dois procedimentos que, 

segundo Jacó-Vilela et al. (2010), reside no fato de que enquanto o primeiro tem o intuito de 

descobrir a natureza de uma função psíquica, ou seja, quais leis que regem seu mecanismo; o 

segundo tem por objetivo calcular o quanto um indivíduo possui uma determinada função, e 

comparar a medida dessa função com a média do grupo dos indivíduos submetidos ao mesmo 

instrumento. 

 Portanto, o diagnóstico da doença ainda não conta com métodos objetivos, ou seja, 

com instrumentos que gerem resultados provenientes de um método que dispense o 

julgamento subjetivo daquele que avalia. Para Jacó-Vilela et al. (2010, p. 266), entende-se por 

teste psicológico objetivo “um instrumento de avaliação psicológica que presumivelmente 

possibilita uma medição quantitativa de um determinado comportamento, traço de 

personalidade, função cognitiva e/ou intelectual”. Evidencia-se, portanto, a necessidade de 

estudos que visem suprir essa carência, apesar das pesquisas de Menezes (2009) e Nogueira 

(2006) já terem dado os primeiros passos nesse sentido. 

 Em outras palavras, apesar do estudo proposto se constituir de uma pesquisa básica, já 

que o mesmo visa responder a questões fundamentais sobre a natureza do comportamento, os 

objetivos a longo prazo dos estudos nessa área estão mais intimamente relacionados com 

pesquisas aplicadas que  tendam a examinar questões relativas a problemas práticos e suas 

potenciais soluções. Assim, trata-se de duas faces da mesma moeda, e a sinergia entre essas 
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partes é responsável pelo progresso científico, tendo em vista que a utilidade da pesquisa 

básica revela-se no fato de muitas pesquisas aplicadas serem orientadas por seus achados 

(COZBY, 2003). Nas palavras de Breakwell et al. (2010, p. 24), “a boa teoria é tanto 

poderosa quanto possui relevância prática”, assim, na medida em que se desenvolve uma 

teoria (estabelecendo a relação entre esquizofrenia e alteração no padrão visual) é possível 

predizer o futuro e intervir no sentido de tentar melhorá-lo. 

Um teste visual enquanto modelo se justifica na medida em que o sentido da visão é 

tido como o sistema sensorial mais conhecido e estudado até o momento, contudo, outras 

razões também podem fundamentar essa escolha, como a inegável relevância e a função 

indiscutível que o sistema visual possui para os seres vivos, em especial para o ser humano. 

De acordo com Shiffman (2005, p. 35), “a visão é o sistema sensorial predominante e mais 

significativo para os seres humanos. No nível biológico isso se verifica pelo fato de que cerca 

de metade do córtex cerebral se destina ao processamento visual”.  

Assim, a escolha da utilização do mecanismo visual para a aferição desse 

comportamento não se deu sem justa causa. Ao longo da história, o ser humano sempre 

dependeu demasiadamente da visão para conhecer o mundo a sua volta e esta se constituiu 

como essencial para sua sobrevivência, sendo considerado, entre todos os sentidos, aquele 

com maior dominância. Gazzaniga (2006) afirma que sentidos como a audição e o tato são 

essenciais, contudo, é a informação visual que mantém o domínio sobre nossas percepções, 

moldando a maneira como pensamos. Portanto, o estudo do sistema visual parece ser uma boa 

forma de se obter informações relevantes para a compreensão do comportamento humano, em 

especial, a sua psicopatologia. 

 Portanto, à medida que mais pesquisas forem realizadas, mais informações acerca das 

alterações perceptuais envolvidas nessa patologia serão conhecidas e sistematizadas, podendo, 
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futuramente, reunir dados suficientes para o desenvolvimento de um teste experimental capaz 

de auxiliar na prevenção da instalação de quadros críticos. 
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CAPÍTULO IV 

OS ESTÍMULOS VISUAIS COMPLEXOS: QUADROS DE SALVADOR 
DALÍ, BEV DOOLITTLE E PRANCHAS DE RORSCHACH. 

 

 

“A arte de Dalí é a mais alucinatória que já se viu” (André Breton) 

 

 

linha de pesquisa na qual se insere a presente dissertação possui como 

diferencial, dentro da área do estudo da percepção visual em esquizofrênicos, o 

fato de utilizar, como instrumentos de investigação, estímulos visuais 

complexos, sendo eles: os quadros de Salvador Dalí, Bev Doolittle e as pranchas de 

Rorschach.  Nesse sentido, torna-se necessária uma breve explanação sobre a vida desses 

artistas e sobre as contribuições que tais classes de estímulos visuais trazem para a 

investigação do objeto de estudo dessa pesquisa. 

 

4.1 A arte de Salvador Dalí 

  

 Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech nasceu em 11 de Maio de 1904, na região da 

Catalunha, Espanha, e se tornou um dos maiores artistas catalães, ficando conhecido 

internacionalmente por ter sido um dos expoentes do Surrealismo. 

A personalidade excêntrica de Dalí era caracterizada pela sua extraordinária 

autoconfiança e arrogância. Tais traços podem ser expressamente notados quando 

parafraseamos algumas de suas polêmicas declarações, tais como: “acredito ser o salvador da 

arte moderna”, ou quando afirmou que: “a única diferença entre mim e os surrealistas é que 

eu sou um surrealista”. Outra de suas frases que expressa claramente suas atitudes narcísicas 

A



71 
 
pode ser observada a seguir: “todas as manhãs ao levantar-me, experimento um prazer 

supremo: ser Salvador Dalí. E pergunto-me, surpreso, o que esse prodigioso Salvador Dalí 

vai fazer hoje de prodigioso”. 

 Suas obras se caracterizavam pelo conteúdo chocante e bizarro das imagens, assim, a 

expressão da atmosfera delirante e simbólica dos sonhos era uma das formas principais de 

composição de sua arte. As obras surrealistas de Salvador Dalí não se restringiram a um único 

estilo de arte, tendo o artista se dedicado também ao cinema, esculturas, fotografias e poesia.  

 O Surrealismo passou a exercer uma atração sobre o artista no final da década de 

1920. Esse tipo de movimento artístico objetivava trazer para a arte as manifestações do 

mundo onírico e do inconsciente, e era inspirado pelas obras de Sigmund Freud 

(ANDERSON, 2005). 

 As ideias de Salvador Dalí sobre o surrealismo foram expressas em seu livro A Mulher 

Invisível. Nesta obra Dalí afirma que “os surrealistas deveriam retratar um tipo de demência 

ou febre em que a imagem parecesse uma coisa em um momento e outra no momento 

seguinte” (ANDERSON, 2005, p. 20). Essas imagens “duplas” eram usadas para confundir e 

perturbar seus expectadores, e podem ser encontradas em várias obras do artista. Sobre o uso 

dessas imagens, Dalí escreve em um dos trechos do livro: “Será possível sistematizar a 

confusão e contribuir para o total descrédito do mundo da realidade”.  

O efeito resultante desse tipo de técnica utilizada pelo pintor foi denominado por 

Simas et al. (2011) de concatenação de formas (assembling forms). Os quadros de Salvador 

Dalí foram utilizados em pesquisas realizadas para investigar esse efeito. E como dito 

anteriormente, seus resultados demonstraram que a concatenação de formas na esquizofrenia 

resulta em objetos de tamanhos muito grandes. O uso das obras de Dalí no estudo dos 

processos perceptivos até então era algo inédito. Segundo Nogueira (2006):  

Com sua metodologia particular, Dalí criou obras muitas vezes compostas 
por cenas visuais distintas, sobrepostas, mas que se complementavam. As 
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figuras presentes em seus quadros são de dimensões diversas dispostas em 
uma aleatoriedade estruturada de forma a permitir diferentes possibilidades 
de visualização da cena (NOGUEIRA, 2006, p. 26).  
 

Para a referida autora, tais características possibilitam a utilização dos quadros de Dalí 

como estímulo para investigar a percepção visual. 

Essa habilidade perceptiva diferenciada de Salvador Dalí pode ter se desenvolvido 

muito cedo na vida do artista. Segundo Anderson (2005), quando criança, Dalí se surpreendia 

se distraindo em sala de aula, olhando para as manchas de umidade ao redor das goteiras do 

teto e imaginando que fossem todo tipo de coisas maravilhosas. Para o artista: 

As pessoas só vêm figuras estereotipadas dos objetos, apenas sombras 
desprovidas de nenhuma expressão, simples fantasmas dos objetos. Elas 
acham comuns e normais tudo que elas vêm nas suas vidas ordinárias, não 
importando quão maravilho e mágico isso possa ser. Portanto, como eu 
tenho escrevido: A habilidade de ver é um tipo de invenção (apud WOLF, 
2008, p. 14).  

 

 Como ferramenta para apreciar a arte surrealista, Dalí propôs o método crítico-

paranóico. Segundo ele, era necessário que o delírio do artista fosse reproduzido em tela. Tal 

método proclama o reinado das ilusões, a sistematização da desordem. O artista quis usar os 

processos de pensamento da doença mental para sua arte, ao se adaptar a eles o tanto quanto 

possível, sem que ele mesmo se tornasse insano (WOLF, 2008). 

 

4.2 Bev Doollittle e a camuflagem 

 

 Bev Doolittle é uma artista americana que ganhou popularidade com suas obras sobre 

o Oeste, enfatizando a vida selvagem, os nativos americanos e questões ambientais. A paixão 

por tais temas pode ser observada através de suas palavras, quando a mesma diz “Meu amor 

pela natureza, assim como a relação do homem com ela, é a força impulsionadora por detrás 

de todo meu trabalho artístico”. Uma das características mais marcantes em suas obras é a 
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utilização de técnicas de camuflagem em que alguns detalhes de sua arte podem ser vistos de 

maneiras distintas. 

O fenômeno da camuflagem ocorre quando a detecção de um objeto é dificultada por 

possuir um padrão de coloração semelhante ao seu entorno. Quando olhamos para uma 

determinada imagem, ou cena, nossa percepção tende a individualizar os objetos, assim, o 

cérebro divide as informações percebidas em partes. Segundo Airhein (2005), no fenômeno 

da camuflagem, existe uma quebra da unidade dos objetos em partes que se fundem com o 

ambiente.  

Para Santos e Simas (2001b), em um sistema de camuflagem perfeito ambos os 

sistemas Bottom-up e Top-down teriam que ser levados em consideração. A necessidade de 

filtrar as frequências baixas, médias e altas estaria relacionada com o sistema Bottom-up, 

tendo em vista que: 

os canais para as frequências espaciais baixas dão o formato geral do objeto, 
já as frequências espaciais médias dão o formato que se assemelha ao objeto 
final, enquanto que os canais para as frequências espaciais altas são 
responsáveis pelos detalhes finos (preenchimento das quinas ou o contorno) 
(SANTOS; SIMAS, 2001b, p. 164). 

 

Já a relevância do sistema Top-down se dá através da importância da experiência 

do observador, já que seu conhecimento sobre o local poderia denunciar o objeto a ser 

escondido (SANTOS; SIMAS, 2001b). Observa-se, portanto, uma reciprocidade entre os dois 

sistemas. 

Dessa forma, a presença de diversidade e disparidade de tamanhos, além de variedade 

de detalhes, camuflagem, organização e textura são fatores que agem como diferencial nas 

obras de Bev Doolittle e trazem boas contribuições para a pesquisa. 
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4.3 As Pranchas de Rorschach 

O “Psicodiagnóstico de Rorschach” é o teste mais conhecido dentro do âmbito da 

psicologia, estendendo a sua popularidade não só à área acadêmica, mas às representações do 

profissional psicólogo no senso comum. Trata-se de um teste projetivo, elaborado por 

Hermann Rorschach em 1918, composto por 10 lâminas com manchas de tinta simétricas 

(JACÓ-VILELA et al., 2010). Um fato interessante na história do desenvolvimento deste teste 

foi que a ideia inicial de se aplicá-lo sistematicamente com pacientes psiquiátricos se deu após 

Rorschach observar padrões de respostas diferentes entre pacientes esquizofrênicos e com 

demência orgânica. Assim, em 1921, Rorschach já havia acumulado material de pesquisa para 

demonstrar a utilidade diagnóstica de seu teste, principalmente em esquizofrênicos (CUNHA, 

2000).  

Rorschach denominava seu método de “Teste de Interpretação da Forma” (CUNHA, 

2000), no entanto, no presente estudo, os mecanismos interpretativos do mesmo foram 

negligenciados e a função das lâminas utilizadas foi restrita à avaliação de possíveis 

alterações na percepção visual de forma e tamanho. Vale ressaltar que “dentro do panorama 

multifacetado da psicologia, os psicólogos usam testes projetivos com propósitos que vão 

desde a análise de mecanismos inconscientes até a investigação de funções cognitivas” 

(JACÓ-VILELA et al., 2010, p. 280), sendo a última opção aquela que se pretende explorar 

na pesquisa aqui proposta. 

Apesar da interpretação tradicional do teste de Rorschach não estar incluída dentre os 

objetivos da presente dissertação, é possível se fazer uma analogia entre os resultados de 

algumas pesquisas realizadas nessa área e os achados de pesquisas na área de percepção 

visual em esquizofrênicos. 
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 A partir de uma revisão teórica acerca da esquizofrenia e da técnica de Rorschach, 

Johann e Vaz (2006a) afirmam que a literatura revisada permite destacar alguns sinais 

indicadores dessa doença no protocolo do teste. Dentre uma série de variáveis, indicadas pelos 

autores, destacam-se um elevado índice de Respostas Globais (G), e um baixo índice de 

Resposta de Detalhe Comum (D). O último dado mencionado é também reforçado por um 

estudo realizado por Johann e Vaz (2006b) entre pacientes esquizofrênicos em tratamento 

com Haloperidol e Clozapina, onde foi constatado que ambos os grupos manifestaram um 

índice de Respostas de Detalhe Comum (D) inferior à faixa clínica considerada normal. 

Entende-se por Respostas Globais aquelas que utilizam toda a figura, ou seja, o uso do borrão 

como um todo, sendo provenientes da síntese das diversas partes da lâmina. Por outro lado, as 

Respostas de Detalhe Comum correspondem a apenas um detalhe do borrão que é 

frequentemente indicado na mancha de tinta. 

É interessante observar como tais dados são congruentes com aqueles encontrados por 

Nogueira (2006), Menezes (2008) e Simas et al. (2011), os quais sugerem que pacientes 

esquizofrênicos possuem preferência por figuras grandes, havendo uma possível existência de 

uma disfunção nas vias que processam objetos pequenos. 

Uma pesquisa realizada por Lukasova et al. (2010) teve como objetivo comparar o 

padrão do movimento ocular durante a inspeção dos cartões dos testes projetivos Rorschach e 

do Teste de Apercepção Temática (TAT) em pessoas com esquizofrenia e controles. Dessa 

forma, ao se fazer a análise dos movimentos sacádicos dos participantes, foram constatadas 

algumas diferenças entre os grupos experimental e controle na medida em que pacientes 

esquizofrênicos apresentaram menor número de fixações. Os resultados sugerem alteração nos 

mecanismos de exploração visual, possivelmente relacionada com a integração da informação 

visual abstrata.   
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A exploração dos movimentos oculares, através de instrumentos como o Eye Tracking, 

pode trazer grandes contribuições para o estudo da percepção visual em esquizofrênicos. 

Através de estudos como esse, é possível levantar algumas hipóteses, como a possível 

correlação entre o número e a duração das fixações e o nível de atenção a detalhes.
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CAPÍTULO V 
 

MÉTODO 
 
 

“O começo da sabedoria é encontrado na dúvida;  
duvidando começamos a questionar,  

e procurando podemos achar a verdade." (Pierre Abelard) 

 

o intuito de se evitar incompatibilidade na conciliação dos resultados da 

presente pesquisa com as pesquisas que já foram realizadas, a metodologia 

proposta foi semelhante às anteriores, mantendo em comum os principais 

procedimentos de coleta e análise dos dados, impedindo a inserção de atributos 

identificáveis que alterassem significativamente os procedimentos utilizados e que pudessem 

justificar possíveis inconsistências nos resultados. 

 

 5.1 Objetivos: 

5.1.1 Objetivo Geral: 

 

Avaliar possíveis alterações na percepção visual de forma e tamanho em pacientes 

portadores de esquizofrenia utilizando como indicadores estímulos visuais complexos como 

os quadros de Salvador Dali, Bev Doolittle e as pranchas de Rorschach. 

5.1.2 Objetivos Específicos: 

• Avaliar as repostas emitidas em cada um dos estímulos pelo Grupo Experimental do 

Hospital (GEH), mensurando em centímetros o tamanho das figuras observadas e 

transformando essa medida em grau de ângulo visual. 

N
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• Avaliar as repostas emitidas em cada um dos estímulos pelo Grupo Experimental do 

CAPS (GEC), mensurando em centímetros o tamanho das figuras observadas e 

transformando essa medida em grau de ângulo visual. 

• Avaliar as repostas emitidas em cada um dos estímulos pelo Grupo Controle (GC), 

mensurando em centímetros o tamanho das figuras observadas e transformando essa 

medida em grau de ângulo visual. 

• Comparar o padrão de resposta dos GEH, GEC e do GC em cada uma das figuras, ou 

seja, os grupos com a patologia e sem a patologia. 

• Fazer uma comparação entre as respostas dos pacientes do hospital psiquiátrico e 

aqueles que frenquentam os CAPS. 

• Confrontar os dados obtidos com os estudos realizados anteriormente. 

• Acrescentar novas informações às pesquisas já existentes com dados advindos de 

estímulos ainda não estudados, como os quadros de Bev Doolittle e as pranchas de 

Rorschach.  

• Subsidiar futuros estudos mais aprofundados na área que visem o desenvolvimento de 

instrumentos objetivos capazes de contribuir no diagnóstico da esquizofrenia. 

 

5.2 Local: 

 

 O local escolhido para a realização do estudo foi o Hospital Escola Dr. Portugal 

Ramalho - HEPR – da Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas – 

UNCISAL, único hospital psiquiátrico público de Alagoas, sendo por isto, referência para o 

atendimento da população de todo o Estado e alguns municípios de estados circunvizinhos; e 

os Centros de Referência Psicossocial: CAPS Casa Verde, que atualmente é parte integrante 
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do Hospital Portugal Ramalho; e o CAPS Maria Salete da Silva, localizado em Rio Largo, 

município que faz parte da região metropolitana de Maceió- AL. 

 

5.3 Participantes: 

 

 O presente estudo contou com a participação de 67 voluntários, de ambos os sexos. O 

GEH foi composto por 29 pacientes, diagnosticados com esquizofrenia e devidamente 

medicados, presentes no Hospital Portugal Ramalho. O GEC foi constituído de 16 usuários, 

igualmente diagnosticados com esquizofrenia e devidamente medicados, dos CAPS Casa 

Verde e Maria Salete da Silva. Os 22 participantes restantes foram incluídos no GC, que era 

composto de indivíduos que não possuíam histórico de transtornos psiquiátricos. Vale 

ressaltar que os cuidados para que existisse o equilíbrio de faixa etária, escolaridade, 

condições socioeconômicas e sexo entre os grupos foram observados. 

 

5.4 Amostra: 

 

Critérios de Inclusão:  

Foram incluídos os indivíduos que se encontravam internados no Hospital Escola 

Portugal Ramalho, e os usuários dos CAPS, diagnosticados com esquizofrenia por psiquiatras 

das próprias instituições, que estavam sob o uso de medicamentos e com a acuidade visual 

normal ou corrigida. 

Critérios de Exclusão:  

Foram excluídos indivíduos que apresentaram suas funções visuais comprometidas por 

alguma patologia, assim como indivíduos que não estavam sob o uso de psicofármacos. Os 

critérios de exclusão foram identificados pelo pesquisador no momento do recrutamento para 
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participar da pesquisa. O uso de medicamentos foi verificado através de consulta aos 

prontuários dos pacientes. 

Amostragem:  

Todos os pacientes diagnosticados com esquizofrenia que estavam presentes nos locais 

da pesquisa e que se dispuseram voluntariamente a participar da pesquisa foram incluídos nos 

grupos experimentais.  

 
5.5 Instrumentos: 

 

 Os instrumentos utilizados na pesquisa foram separados em quatro categorias distintas: 

 24 quadros do artista Salvador Dalí fotografados na dimensão 10 x 15 cm. A escolha 

das figuras obedeceu aos critérios de existência de imagens com diversidade e 

disparidade de tamanhos. 

 15 quadros da artista Bev Doolittle fotografados na dimensão 10 x 15 cm. A escolha 

das figuras obedeceu aos critérios de existência de imagens com diversidade e 

disparidade de tamanhos, além de variedade de detalhes, camuflagem, organização e 

textura. 

 10 pranchas de Rorschach fotografadas na dimensão 10 x 15 cm. 

Dentre as obras escolhidas de Salvador Dalí para compor esta pesquisa estão: “A 

metamorfose de Narciso”, “Espanha”, “Crânio atmosférico sodomizando um piano de cauda”, 

“Ovos estrelados sem prato”, “Ruína com cabeça de medusa”, “Nascimento dos desejos 

líquidos”, “A três idades: a velhice, a adolescência e a infância” e “Mercado de escravos com 

a aparição do busto invisível de Voltaire”, enquanto que dentre as de Bev Doolittle pode-se 

encontrar: “Two Indian Horses”, “Bugged Bear”, “Pintos” e “The Eart is my Mother”, “The 

Ghost of the Grizzly Tree”, “Guardian Spirits”, e “Season of the Eagle”. 
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Além desses instrumentos, foi utilizada uma estante de partitura para apoiar os 

quadros, uma régua 30 cm para medir a distância entre o participante e a figura, caneta 

permanente, e refis para foto tamanho 10 x 15 cm da marca Chies, para a devida demarcação. 

Vale ressaltar que dentro de cada um desses refis foi colocado uma cópia da foto utilizada, de 

maneira que ao retirar as fotografias para a realização do experimento com outro participante, 

a imagem utilizada anteriormente ficava registrada. O material de cada participante foi 

guardado em um envelope constando seus dados de identificação. 

 

5.6 Procedimentos de coleta de dados: 
 
 

Este projeto de pesquisa foi encaminhado, para avaliação, ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, e a pesquisa só teve início após a 

aprovação deste comitê. 

Os indivíduos elegíveis para pesquisa baseado no critério de inclusão eram convidados 

a participar da pesquisa. Neste momento, eram apresentadas informações sobre a pesquisa aos 

sujeitos (objetivos, riscos, benefícios, e procedimentos aos quais seriam submetidos). 

Confirmado o desejo de participar voluntariamente da pesquisa, era entregue uma cópia do 

termo de consentimento livre e esclarecido, para que fosse lido seu conteúdo e esclarecidas 

quais dúvidas pudessem advir. Só então, com a assinatura do termo é que se formalizava a 

participação do indivíduo na pesquisa. 

As figuras foram apresentadas uma de cada vez, sem limites de tempo para a 

observação, a uma distância de 30 cm do olho do observador (medida através de uma régua de 

30 cm). No entanto, a sucessão de apresentações dos grupos de figuras, quais sejam: 24 

quadros de Salvador Dalí, 15 quadros de Bev Doolittle, 10 pranchas de Rorschach no 

tamanho 10 x 15 cm, foi controlada de forma a minimizar o efeito da ordem.  
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Os participantes foram instruídos a indicar a primeira figura que lhe chamou a atenção, 

através de uma instrução padronizada: “Você vai ver fotografias de quadros de um pintor e 

depois de olhar cada uma, você deverá circular a primeira figura que você viu”. Na sequência, 

o próprio participante circulava a figura sobre o refil com um marcador permanente. Somente 

nos casos em que os participantes tinham dificuldades em circular as figuras sozinho é que o 

pesquisador se propunha a ajudá-lo na tarefa. 

Após essa primeira fase, o pesquisador mediu as figuras circuladas em cada quadro em 

centímetros, e posteriormente as transformou em grau de ângulo visual para a análise 

estatística, utilizando a fórmula matemática a seguir: Tang a = Tamanho da figura (cm) / 

Distância do observador (30 cm). 

Durante a coleta de dados foi avaliado se o ambiente em que o participante se 

encontrava estava qualificado, assim como também foram observadas as condições de atenção 

e condições físicas dos voluntários. Os dados coletados foram armazenados em uma planilha 

eletrônica do Microsoft Excel 2000 para Windows XP e a análise dos dados foi realizada 

através do programa Statistica. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

 

"Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. 
 Mas se você não fizer nada, não existirão resultados". 

(Mahatma Gandhi)   
 

 

pós a transformação dos dados de centímetro para grau de ângulo visual, 

utilizando a fórmula: Tang a = Tamanho da figura (cm) / Distância do 

observador (30 cm), os dados foram agrupados em planilhas, nas quais foram 

calculadas as médias de cada sujeito para cada estímulo e as grandes médias e 

os desvios padrões para cada categoria de estímulos em função de cada grupo, conforme é 

observado na Tabela 3 a seguir: 

 

Tabela 3: Média e desvio padrão de cada grupo para cada categoria de estímulo 

 GRUPOS 

Estímulos GEH* GEC** GC*** 

SALVADOR DALI M = 17,2; DP = 3,2 M = 15,8; DP = 5,1 M = 9,7; DP = 3,7 

BEV DOOLITTLE  M = 19,3; DP = 3,8 M = 17,1; DP = 3,7 M = 10,6; DP = 3,8

RORSCHACH M = 18,7; DP = 4,0 M = 18; DP = 5,6 M = 9,2; DP = 3,6 

Nota: *Grupo Experimental Hospital;**Grupo Experimental CAPS; ***Grupo Controle. 

 

Observa-se na Tabela 3 que em ambos os grupos experimentais (GEH e GEC) os 

valores médios de ângulo visual em todas as fotos se apresentaram maiores do que aqueles 

apresentados pelo grupo controle.  

A
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O tratamento estatístico dos dados foi realizado através da aplicação da análise de 

variância para medidas repetidas (ANOVA), utilizando o programa Statistica. Ao comparar o 

GEH ao GC, através da análise estatística, foram indicadas diferenças significativas entre os 

referidos grupos para todas as categorias de estímulos. Assim, obteve-se: Dalí [(F23, 1288) = 

6,9199, p < 0,0000]; Bev [(F14, 784) = 3,8769, p < 0,0000]; e Rorschach [(F9, 504) = 4,5471, 

p < 0,0000]. Os resultados acima mencionados podem ser observados respectivamente nas 

Figuras 4, 5 e 6, apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estimativa do ângulo visual em função do estímulo (Quadros de Salvador Dalí) do Grupo 
Experimental do Hospital e do Grupo Controle. 
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Figura 5: Estimativa do ângulo visual em função do estímulo (Quadros de Bev Doolittle) do Grupo 
Experimental do Hospital e do Grupo Controle. 

                              

 

 

Figura 6: Estimativa do ângulo visual em função do estímulo (Pranchas de Rorschach) do Grupo Experimental 
do Hospital e do Grupo Controle. 

                           

  Os gráficos apresentados acima ilustram a média geral dos grupos em termos de 

ângulo visual para cada estímulo. A barra vertical em cada ponto dos gráficos indica o desvio 

padrão da média para perceber cada foto. 
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Seguindo a mesma tendência, os resultados da análise entre o GC e o GEC também 

apresentaram diferenças estatísticas significativas para todas as categorias: Dalí (F23, 966) = 

3,4074, p < 0,0000; Bev (F14, 588) = 2,8021, p < 0,0004; e Rorschach (F9, 378) = 4,7101, p 

< 0,0000. As Figuras 7, 8 e 9 demonstram os resultados mencionados em forma de gráficos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estimativa do ângulo visual em função do estímulo (Quadros de Salvador Dalí) do Grupo 
Experimental do CAPS e do Grupo Controle. 
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Figura 8: Estimativa do ângulo visual em função do estímulo (Quadros de Bev Doolittle) do Grupo 
Experimental do CAPS e do Grupo Controle. 

                  

 
 

Figura 9: Estimativa do ângulo visual em função do estímulo (Pranchas de Rorschach) do Grupo Experimental 
do CAPS e do Grupo Controle. 

 

  Através das figuras é possível notar claramente, em todos os gráficos, que a 

linha do valor médio de ângulo visual dos grupos experimentais se encontra acima da linha do 

valor médio de ângulo visual do grupo controle, esses dados indicam que enquanto os 
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participantes esquizofrênicos são mais sensíveis a figuras maiores, aqueles que não possuem a 

doença têm predileção por figuras menores.          

Levando-se em consideração um nível de significância de 5% (p < 0,005), o índice 

encontrado de p < 0,000 para todas as categorias sugere que os pacientes com esquizofrenia 

possuem uma tendência para escolher figuras que ocupam um maior grau de ângulo visual 

quando comparados aos participantes do GC.   

Ao analisarmos as médias gerais dos grupos, percebe-se que apesar de haver uma 

diferença expressiva entre os grupos, a diferença entre médias gerais do GEH e o GEC é 

uniforme, pois a média dos pacientes que se encontravam no CAPS foi ligeiramente menor do 

que aquela encontrada nos pacientes do hospital para todas as categorias de estímulo, como 

pode ser observado na Figura 10: 

 

 

Figura 10: Média geral dos grupos para cada categoria de estímulo. 
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 A disparidade nas respostas dos grupos também pode ser confirmada quando se 

analisa a razão entre o valor médio de ângulo visual entre os grupos. Dessa forma, quando 

comparado ao GC, o GEH escolheu figuras 1,7 vezes maior na categoria de Salvador Dali; 1,8 

vezes maior na categoria de Bev Doolittle e 2 vezes maior na categoria de Rorschach. Já as 

razões encontradas quando se compara o GC com o GEC demonstram que o CEC escolheu 

figuras 1,5 vezes maior na categoria de Salvador Dali; 1,6 vezes maior na categoria de Bev 

Doolittle e 1,9 vezes maior na categoria de Rorschach. Observa-se, portanto, que, em ambos 

os grupos experimentais, a categoria de Rorschach é aquela que demonstra uma maior 

disparidade entre as médias gerais, seguida pela de Bev Doolittle e depois Salvador Dali, 

quando comparados com o GC (ver Tabela 3).  

 Ao se observar o gráfico de cada categoria isoladamente e comparar a média entre os 

pacientes com esquizofrenia (GEH e GEC) e o GC, nota-se que a média dos pacientes com 

esquizofrenia em todas as fotos, sem exceção, se encontra maior que a dos participantes do 

GC.  Vale ressaltar que esse fenômeno é observado em todas as categorias de estímulo, como 

é ilustrado nas Figuras 11, 12 e 13: 
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Figura 11: Média geral dos grupos para cada foto de Salvador Dali. 

 

Figura 12: Média geral dos grupos para cada foto de Bev Doolittle. 
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Figura 13: Média geral dos grupos para cada foto de Rorschach 

 

Ao analisar a relação entre as médias do GEH com as do GEC, pode-se ainda 

observar, através das figuras acima, que na grande maioria das fotos, a média do GEH se 

encontra ligeiramente maior do que a do GEC. 

 Com a finalidade de avaliar a diferença no perfil de resposta de cada grupo, os valores 

das médias individuais de cada participante foram calculados e, após analisados, foi 

demonstrado que os grupos divergiram em termos de respostas. Para uma melhor 

visualização, as respostas foram agrupadas em quatro categorias distintas: maior que 20°; de 

15° a 20°; de 10° a 15° e menor que 10°. 
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Figura 14: Percentual de respostas dos grupos por preferência de tamanho da imagem. 

 

 A partir dessa análise, os dados sugerem que os GEH e GEC possuem uma maior 

porcentagem de participantes que escolheram em média figuras maiores. Como pode ser 

observado nos gráficos, a grande maioria dos participantes do GEH (66%) escolheu figuras 

que, em média, possuíam entre 15° e 20°, além disso, outra porcentagem representativa dos 

participantes desse grupo (28%) escolheu figuras com o ângulo visual maior que 20°. A 

análise das respostas do GEC também demonstra que, assim como no GEH, a maior 

incidência de repostas foi aquela que abrangeu as figuras cujo ângulo visual variou entre 15° e 

20° (44%), seguida pela categoria de 10° a 15° (31%). A faixa de maior ocorrência do GC foi 

aquela abaixo de 10° de ângulo visual. Dessa forma, os resultados sugerem que o GEH foi 

aquele que mais apresentou predileção por figuras maiores, seguido do GEC e, por último, do 
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GC que teve uma percentagem baixa nessa faixa de respostas (9% tiveram respostas em 

média de 15° a 20° e nenhum participante apresentou média de reposta acima de 20°). 

 No sentido de obter uma melhor caracterização da amostra e verificar o possível 

comprometimento cognitivo nos participantes foi aplicado o Mini Exame do Estado Mental – 

Mini Mental. Para a correção do mesmo, foi utilizado como critério de ponto de corte para o 

déficit cognitivo o sugerido por Maia et al. (2006). Como pode ser observado na Figura 15 a 

seguir, o déficit cognitivo foi subdivido em três categorias: comprometimento leve, moderado 

e grave. 

 
 

Figura 15: Resultado do Mini Exame do Estado Mental em termos de comprometimento cognitivo. 
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Observa-se que o déficit cognitivo esteve presente na maioria dos pacientes do GEH 

(55%) e do GEC (56%), estando ausente no GC.  No entanto, os dados demonstram que o 

grau de comprometimento cognitivo nos pacientes do GEC foi menor que nos pacientes do 

GEH. Estes apresentaram um índice de 28% para comprometimento moderado e de 3% para 

comprometimento grave, enquanto que naqueles prevaleceu o grau de comprometimento leve, 

observado em 50% dos participantes, estando o comprometimento moderado presente em 

apenas 6%.  

 

Figura 16: Comprometimento cognitivo vs média do grau de ângulo visual 

   

Para verificar se existia alguma correlação entre o déficit cognitivo e o tipo de resposta 

do paciente, o grau de comprometimento cognitivo dos participantes foi confrontado com os 

valores médios individuais de grau de ângulo visual. Assim, aqueles que apresentaram um 

comprometimento cognitivo normal apresentaram uma resposta média de 17,4 graus de 

ângulo visual, os que apresentaram comprometimento cognitivo leve tiveram respostas 

médias de 18 graus de ângulo visual, e os que apresentaram comprometimento cognitivo 

moderado tiveram respostas médias de 17,4 graus de ângulo visual, já a média dos que 

apresentaram comprometimento cognitivo grave ficou em 17,6 graus de ângulo visual 
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Contudo, de acordo com os dados obtidos, tal correlação não parece existir, havendo apenas 

uma pequena variação, não significativa, em função do grau de comprometimento. 

Ainda no sentido de caracterizar a amostra, outro instrumento foi utilizado: a Escala 

das Síndromes Positiva e Negativa – PANSS. Tal escala foi introduzida com o objetivo de 

avaliar os sintomas dos participantes esquizofrênicos. Na Figura 17, pode-se notar a 

prevalência do tipo de sintoma em ambos os grupos experimentais: 

 

 
 

Figura 17: Resultado da Escala PANSS para detecção da proeminência de sintomas positivos e negativos. 

 

A proeminência dos sintomas positivos foi encontrada em 25% dos pacientes nos dois 

grupos experimentais. Já os sintomas negativos foram prevalentes em 31% do GEC e em 20% 

do GEH, e apenas 5% deste grupo apresentaram sintomas mistos. Nota-se ainda que o maior 

índice de prevalência em ambos os grupos foi daqueles participantes que se classificaram em 

nenhum tipo.   
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Figura 18: Tipo de sintoma prevalente vs média do grau de ângulo visual 

 

  Para verificar se existiu alguma correlação entre o tipo sintomatológico dos pacientes e 

seu tipo de resposta ao experimento, foi feita uma análise entre essas duas variáveis, 

utilizando o valor médio individual de grau de ângulo visual em função do sintoma 

prevalente. Assim, aqueles que apresentaram um tipo sintomatológico positivo apresentaram 

uma resposta média de 17,9 graus de ângulo visual, os que apresentaram tipo sintomatológico 

negativo tiveram respostas médias de 16,6 graus de ângulo visual, os que apresentaram tipo 

sintomatológico misto tiveram respostas médias de 20,3 graus de ângulo visual, já a média 

dos que apresentaram nenhum tipo sintomatológico ficou em 20,3 graus de ângulo visual. No 

entanto, como se pode observar na Figura 15, não houve uma grande diferença entre as 

respostas, o que sugere que não há interferência do tipo sintomatológico sobre a atitude do 

participante na escolha das figuras. 

  Outra maneira de se analisar o dados foi realizada através da transformação dos 

tamanhos selecionados em frequências espaciais fundamentais, assim, para se calcular a 

frequência espacial utilizou-se como fórmula o inverso do comprimento de onda (tamanho 
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escolhido). Os resultados da comparação dos valores dos GEH e GEC aos do GC, 

demonstram que, tanto no GEH quanto no GEC, em todas as categorias de estímulo, a maioria 

dos tamanhos de figuras convertidos em frequência espacial fundamental se encontraram 

entre 0,05 e 0,1 cpg, e nenhuma figura apresentou frequência espacial maior que 0,1 cpg, 

como pode ser observado nas Figuras 19, 20 e 21: 

 

 

 

Figura 19: Faixa de frequência espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários dos 
GEH e GC para a categoria de Dalí. 
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Figura 20: Faixas de frequências espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários 
dos GEH e GC para a categoria de Bev Doolittle. 

 

 

Figura 21: Faixas de frequências espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários 
dos GEH e GC para a categoria de Rorschach. 
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Já a tendência das respostas encontradas no GC se encontra na faixa entre 0,1 e 0,15 

cpg, como pode ser verificado nas Figuras 22, 23 e 24. Assim, em ambos os grupos 

demonstraram uma diferença acentuada entre as tendências nas respostas, representadas pela 

distância observada entre as linhas de regressão linear.  

 

 

Figura 22: Faixas de frequências espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários 
dos GEC e GC para a categoria de Dalí. 
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Figura 23: Faixas de frequências espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários 
dos GEC e GC para a categoria de Bev Dolittle. 

 

 

Figura 24: Faixas de frequências espaciais fundamentais das primeiras figuras apontadas pelos voluntários 
dos GEC e GC para a categoria de Rorschach. 
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Por fim, como pode ser constatado nas Figuras 25 e 26, o efeito da concatenação de 

formas pôde ser observado nas respostas de alguns participantes esquizofrênicos. Por não 

fazer parte dos objetivos da presente pesquisa, tal fenômeno não foi analisado a fundo, sendo 

a investigação desse aspecto reservada para um estudo posterior. No entanto, o registro da 

presença do mesmo parece ser relevante. Assim, seguem alguns exemplos de concatenações 

observadas no experimento: 

 

 

Figura 25: Exemplo de concatenação de forma observada na resposta da figura de DALÍ 06, por um dos 
participantes do GEH. 
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Figura 26: Exemplo de concatenação de forma observada na resposta da figura de DALÍ 09, por um dos 
participantes do GEH.
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CAPÍTULO VII 

                      DISCUSSÃO 

 

                 “Refletir não é importante, é imprescindível”  
(Kélisson Gondim) 

 

 

 s investigações da linha de pesquisa na qual o presente estudo se insere partem 

de algumas premissas centrais. Tais suposições se baseiam na ideia de que os 

déficits cognitivos são subsequentes às alterações perceptivas encontradas nos 

pacientes esquizofrênicos, assim como de que o fenômeno da concatenação de formas pode 

ser observado durante o agravamento dos sintomas positivos.  Além dessas, há ainda a ideia 

sobre a existência de uma percepção espontânea de figuras com tamanho de grande porte, 

sinalizando um deslocamento do envelope de frequências espaciais no sentido de maior 

sensibilidade ao contraste para faixa de frequências espaciais baixas (SIMAS et al., 2011). 

 A primeira premissa citada ocupa um lugar de relevância dentro das pesquisas 

realizadas. É essa a noção que serve como força propulsora para a tentativa de 

desenvolvimento de um teste objetivo capaz de marcar a esquizofrenia, e, portanto, 

possibilitar a prevenção da instalação de quadros críticos, servindo de subsídio para o seu 

diagnóstico precoce.  

 A respeito da segunda premissa, as Figuras 25 e 26 ilustram bem a presença de formas 

concatenadas e como tal efeito pode se constituir de uma boa linha de investigação na 

caracterização dos sintomas esquizofrênicos. Um fato interessante observado nos resultados 

da presente pesquisa é que as médias gerais de ângulo visual por categoria de estímulo do 

GEH (Dalí: 17,2; Bev Dolittle: 19,3; Rorschach:18,7) foram maiores que aquelas do GEC 

A
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(Dalí: 15,8; Bev Doolittle: 17,1; Rorschach: 18), sendo as médias gerais do GC as menores 

apresentadas (Dalí: 9,7; Bev Doolittle: 10,6; Rorschach: 9,2). Em apenas 7 dos 49 estímulos 

utilizados, os participantes do GEC obtiveram média geral de ângulo visual por foto maior do 

que a do GEH. Isso pode significar a possibilidade da concatenação de formas estar realmente 

relacionada ao agravamento dos sintomas positivos, já que se entende que a maioria dos 

pacientes que dão entrada em um Hospital Psiquiátrico o fazem diante de um momento de 

crise, em que seus sintomas estão mais agudos, situação diferente daqueles que frequentam os 

CAPS. No entanto, ao se correlacionar o tipo sintomatológico dos pacientes e o seu tipo de 

resposta ao experimento através dos resultados da escala PANSS, não se pôde observar essa 

relação. Portanto, sugere-se que mais pesquisas sejam feitas com intuito de medir a 

interferência do tipo sintomatológico sobre as respostas dos participantes. 

 Uma questão que se coloca é: como afirmar que a concatenação de formas na 

esquizofrenia resulta em objetos de tamanhos grandes? Para responder a esse questionamento, 

Simas et al.  (2011) lançam  mão do argumento sobre a sensibilidade das faixas de frequências 

espaciais fundamentais. Assim, enquanto a máxima sensibilidade de um envelope de 

frequência espacial “normal” estaria em torno de 3 ou 4 ciclos por grau de ângulo visual 

(cpg), na concatenação, os envelopes teriam os valores máximos entre 0,05 e 0,1 cpg. Nesse 

sentido, foi observado que nos dois primeiros estudos realizados com os quadros de Salvador 

Dalí, a maioria das figuras escolhidas em primeiro lugar possuía valores de frequências 

espaciais iguais ou menores do que 0,1 cpg, enquanto que no estudo com portadores de 

depressão as figuras escolhidas apresentaram uma maior variabilidade de tamanhos (SIMAS 

et al., 2011). 

No presente estudo, ao se converter os valores dos tamanhos selecionados em 

frequências espaciais fundamentais, observou-se que nenhuma das figuras do GEH ou do 

GEC apresentou os valores acima de 0,1 cpg, o que confirma a tendência observada nas 
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pesquisas anteriores, apontando a possibilidade de uma sensibilidade ao contraste aumentada 

para frequências espaciais muito baixas. 

 A percepção espontânea de figuras de tamanhos de grande porte na esquizofrenia 

constitui a terceira premissa. Tal característica foi apoiada, mais uma vez, pelos resultados do 

presente estudo, que apontam uma diferença no processamento visual de cenas complexas 

entre participantes esquizofrênicos e participantes saudáveis. Assim, os resultados sugerem 

que enquanto os portadores de esquizofrenia são mais sensíveis a figuras maiores, os 

participantes sem a patologia preferem figuras menores.  

 Ao comparar o GEH e o GEC ao GC, os resultados estatísticos apontaram diferenças 

significativas entre os referidos grupos para todas as categorias de estímulos. Assim, 

observou-se que a faixa de maior ocorrência para o GEH (66% dos participantes) foi aquela 

que abrangeu a escolha de figuras que, em média, possuíam entre 15° e 20°. A mesma 

característica foi encontrada no GEC, onde a maior incidência de repostas (44% dos 

participantes) também foi aquela que abrangeu as figuras cujo ângulo visual variou entre 15° 

e 20°. Contudo, a análise das escolhas do GC demonstrou que as respostas mais frequentes 

(55% dos participantes) foram aquela abaixo de 10° de ângulo visual. Tais dados demonstram 

que existe uma preferência dos participantes com esquizofrenia, seja eles parte do GEH ou do 

GEC, por figuras grandes, ou seja, com envelope de frequências espaciais baixas, já os 

participantes do GC possuem uma maior sensibilidade para figuras pequenas e mais ricas em 

detalhes, ou seja, com envelope de frequências espaciais altas. 

Assim, da mesma forma que o GEH que, quando comparado ao GC, escolheu figuras 

1,7 vezes maior na categoria de Salvador Dali, 1,8 vezes maior na categoria de Bev Doolittle 

e 2 vezes maior na categoria de Rorschach, o GEC  obteve razões semelhantes quando 

comparado a esse mesmo grupo, escolhendo  figuras 1,5 vezes maior na categoria de Salvador 

Dali, 1,6 vezes maior na categoria de Bev Doolittle e 1,9 vezes maior na categoria de 
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Rorschach. Como pode ser observado, em ambos os grupos, as maiores razões encontradas 

pertenceram à categoria de estímulos de Rorschach, seguida da categoria de Bev Doolittle, e 

por fim, a de Salvador Dalí, o que pode sugerir que, em certa medida, possa existir uma  

relação entre elas na qual cada uma das classes de estímulo seja capaz de predizer a outra.  

De certa maneira, tais resultados são congruentes à ideia da existência de uma 

disfunção nos canais de frequências espaciais referentes ao transtorno esquizofrênico, 

defendida por algumas pesquisas que se propõem a estudar as propriedades das vias 

magnocelulares e parvocelulares nesses pacientes (MARTÍNEZ et al., 2008; KÉRI: 

BENEDEK, 2007; KOYCHEV et al., 2011; BUTLER et al., 2008;  KÉRI et al., 2002; 

DELLORD et al., 2006). Apesar de haver um vasto campo de pesquisa sobre o funcionamento 

de tais vias neuronais, os pesquisadores ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre 

qual das vias apresentam um prejuízo na esquizofrenia, já que enquanto alguns reportam 

alterações nos canais trasient (vias parvocelulares) outros apontam prejuízos nos canais 

sustained (vias magnocelulares) (KÉRI et al., 2002). Nogueira (2006) acredita que as 

inconsistências nos resultados podem ser consequência da variedade de metodologias 

utilizadas. Além das diferenças metodológicas, é possível ainda apontar outros fatores, como 

a seleção da amostra e os efeitos medicamentosos (KÉRI et al, 2002). 

Ao se levar em consideração que as células da via parvocelular são mais sensíveis a 

detalhes visuais finos (alta frequência espacial), e que as células da via magnocelular possuem 

uma melhor resposta para objetos grandes (baixa frequência espacial) (SCHIFFMAN, 2005; 

LENT, 2010; MARTÍNEZ et al., 2008; GAZZANIGA et al., 2006, KÉRI; BENEDEK, 2007), 

pode-se dizer que os resultados da presente pesquisa apontam para a possibilidade de um 

prejuízo na via que processa detalhes, portanto, haveria um deslocamento do envelope de 

frequências espaciais para faixa de frequências espaciais baixas, tendo em vista que os 

participantes esquizofrênicos demonstraram uma maior preferência para objetos grandes. Tais 
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resultados são condizentes com aqueles encontrados em pesquisas anteriores, como as de 

Nogueira (2006) e Menezes (2008), que sugerem a existência de indícios de prejuízos nos 

canais sustained na esquizofrenia. Vale ressaltar que a metodologia utilizada não incluiu a 

manipulação de frequências espaciais, e por isso, não se pode falar em prejuízo de uma faixa 

específica de frequência espacial (Nogueira, 2006). 

Outra hipótese que tem sido levantada tem seu fundamento nos estudos sobre a relação 

entre a especialização hemisférica e o processamento de frequências espaciais. Normalmente, 

o hemisfério direito é dominante no processamento de aspectos globais do estímulo visual, 

formados por frequências espaciais baixas e por extrair informações a partir da via 

magnocelular. De um jeito complementar, o hemisfério esquerdo tem sua dominância no 

processamento de aspectos locais do estímulo visual, formados por frequências espaciais 

altas, e por extrair informações da via parvocelular (HELLIGE, 1996; PEYRIN et al., 2003). 

Assim, o fato de portadores de esquizofrenia apresentar uma predileção por figuras grandes, 

com uma baixa frequência espacial, fez com que Nogueira (2006) e Menezes (2008) 

trabalhassem com a conjectura de tal preferência ser um reflexo de uma predominância 

hemisférica cerebral direita, em termos de percepção visual da forma. 

Sobre as pranchas de Rorschach utilizadas no experimento, a preferência observada 

por pacientes com esquizofrenia na escolha de aspectos globais do estímulo em detrimento de 

objetos pequenos e ricos em detalhes, revela uma concordância com estudos anteriores que 

objetivavam caracterizar as respostas de esquizofrênicos ao teste psicodiagnóstico de 

Rorschach propriamente dito. Tais pesquisas destacam um elevado índice de Respostas 

Globais (G), e um baixo índice de Resposta de Detalhe Comum (D) em indivíduos com essa 

patologia (JOHANN; VAZ, 2006a; JOHANN; VAZ, 2006b). Tais dados reforçam a ideia da 

existência de uma possível disfunção nas vias que processam objetos pequenos. 
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A inclusão de diferentes estímulos nessa pesquisa contribuiu na medida em que seus 

resultados reproduziram a tendência observada em estudos anteriores, nao só nos quadros de 

Dalí, que já haviam sido investigados, como também nos de Bev Doolittle e nas Pranchas de 

Rorschach. Tal fato demonstra que a alteração na percepção de forma em esquizofrênicos 

pode ser investigada através de estímulos diversos, e que os estímulos de cenas visuais 

complexas parecem ter uma contribuição relevante nesse processo. A importância da 

utilização desse tipo de estímulo, no lugar de estímulos elementares, se dá nas mais diversas 

ordens, assim, além do fato desses estímulos serem constituídos de figuras com frequências 

espaciais baixas, médias e altas, ricas em contornos e formas diferentes, disparidade e 

diversidade de tamanhos, elas ainda são capazes de fazer menção a aspectos do dia a dia, pois 

possuem uma maior semelhança às situações reais.  

Assim, novos pressupostos teóricos acerca da esquizofrenia podem ser desenvolvidos 

a partir de pesquisas dessa natureza, elucidando aspectos referentes ao processamento 

perceptivo nesses pacientes, como os relacionados à presença de prejuízo nas funções visuais 

que processam detalhes. No entanto, pesquisas adicionais são necessárias para melhor 

esclarecer esses mecanismos.  

Em certa medida, apesar da inserção de novos atributos à metodologia anteriormente 

utilizada, os resultados da presente pesquisa foram congruentes àqueles obtidos nas pesquisas 

de Nogueira (2006) e Menezes (2008), indicando que os indivíduos portadores de 

esquizofrenia podem apresentar um prejuízo nas vias responsáveis pelo processamento de 

detalhes. Resultados como esse podem servir de base para o desenvolvimento de testes 

objetivos para a marcação da esquizofrenia, contribuindo para um diferencial na investigação 

e compreensão dessa patologia, e por consequência, do seu diagnóstico, promovendo, assim, 

recursos para uma intervenção precoce. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

e acordo com o objetivo proposto pelo presente estudo, que visou avaliar 

possíveis alterações na percepção visual de forma e tamanho em pacientes 

portadores de esquizofrenia utilizando estímulos visuais complexos, e 

comparando seus resultados aos obtidos em estudos realizados anteriormente, 

constatou-se que há alterações na percepção visual da forma em esquizofrênicos, ou seja, as 

propriedades inerentes a esse transtorno são capazes de alterar os mecanismos desse 

processamento. Tal conclusão é proveniente do fato dos resultados da pesquisa indicarem que 

existe diferença na forma como os indivíduos portadores de esquizofrenia e os indivíduos 

controle, sem histórico de transtornos psiquiátricos, processam visualmente os estímulos 

apresentados. Ademais, foi observada ainda uma diferença entre os próprios portadores do 

transtorno, já que aqueles que se encontravam no Hospital Psiquiátrico (GEH) apresentaram 

respostas em que a média geral de ângulo visual foi maior do que a encontrada em pacientes 

usuários dos CAPS (GEC), o que sugere que a gravidade dos sintomas e seu tipo 

sintomatológico exerçam, de certa forma, uma influência sobre suas respostas. 

Apesar de ainda se tratar de uma linha de pesquisa incipiente, os resultados do 

presente estudo e sua similaridade com os resultados de pesquisas anteriores sugerem que a 

sensibilidade para figuras grandes seria um reflexo de um deslocamento do envelope de 

frequências espaciais que ocasionaria uma sensibilidade ao contraste aumentada para faixa de 

frequências espaciais baixas. Esses resultados parecem servir de respaldo para duas hipóteses 

principais: a de que existe uma alteração nos canais visuais parvocelulares, ou ainda de que 

tais diferenças no processamento visual sejam provenientes de uma predominância do 

hemisfério cerebral direito. 

D 
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Estudos como esse trazem uma proposta inovadora na metodologia utilizada para 

investigar o estudo da percepção visual da forma. Uma das aplicabilidades de seus resultados 

poderá ser o desenvolvimento de um teste objetivo que seja capaz de promover um diferencial 

no diagnóstico do transtorno, já que ainda não existem indicadores experimentais para essa 

patologia. Assim, este estudo permitiu vislumbrar a possibilidade do desenvolvimento de 

medidas profiláticas para a esquizofrenia, e caso seja comprovado que a alteração no padrão 

perceptual consiste em um fator preditivo dessa patologia, inúmeras vantagens para o 

tratamento desse transtorno podem advir. No entanto, para isso, é necessário que mais estudos 

sejam realizados. 

O fato do transtorno esquizofrênico se manifestar sob uma variedade de sintomas faz 

com que seja necessário que pesquisas posteriores atentem para uma melhor caracterização 

das respostas do sistema visual segundo o subtipo do transtorno e sua sintomatologia. Além 

disso, outros atributos devem ser levados em consideração, como o tipo de medicamento 

antipsicótico utilizado e o tempo de morbidade. Sobre o aprimoramento da metodologia 

utilizada, outras propostas já estão sendo levadas em consideração por aqueles que fazem 

parte dessa linha de pesquisa, como a utilização de instrumentos que visam registrar o padrão 

de movimento ocular dos participantes, como o eye-tracking, e a transformação do 

experimento para métodos computadorizados, através do desenvolvimento de softwares a 

serem utilizados em tecnologia de tela sensível ao toque (Touch Screen), facilitando o registro 

das respostas dos participantes e a melhor padronização do método. Além disso, é importante 

que sejam feitas pesquisas através do método de FSC para se tentar verificar se existe 

realmente uma sensibilidade aumentada na faixa de 0,1 cpg nesses indivíduos.
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ANEXO I – Exemplos de Quadros de Salvador Dalí  
 
 
 
 
 

 
Figura 27: Quadros de Salvador Dalí utilizados no experimento. 
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ANEXO II – Exemplos de Quadros de Bev Doolittle 
 
 
 
 

 
Figura 28: Exemplos de Quadros de Bev Doolittle utilizados no experimento. 
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ANEXO III – Pranchas de Rorschach 
 
 

 
Figura 29: Pranchas de Rorschach utilizadas no experimento. 
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ANEXO IV – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Em 2 vias, uma para o participante e outra para o pesquisador) 

Registro Nacional no SISNEP: CAAE Nº........................................................................  

Aprovação/data no Comitê de Ética em Pesquisa Nº .................................................... 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Alterações no Padrão Visual de 

Tamanho e Contorno em Pacientes com Esquizofrenia”. Essas informações estão sendo 
fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que pretende investigar alterações no 
padrão visual de tamanho e contorno em pacientes com esquizofrenia e em indivíduos que 
não possuem a doença. 

O experimento irá durar em torno de 10 a 20 minutos, durante esse tempo serão 
apresentados a você alguns quadros do pintor Salvador Dalí, Bev Doolittle e das pranchas de 
Rorschach. Caso aceite participar da pesquisa, será solicitado a você que indique a primeira 
figura que lhe chamou a atenção, através da seguinte instrução: “Você vai ver fotografias de 
quadros de um pintor e depois de olhar cada uma, você deverá indicar a primeira figura, que 
mais lhe chamou a atenção”.  

Os desconfortos e riscos que eventualmente venham a ocorrer serão mínimos e 

referentes ao cansaço que o tempo de duração do experimento pode causar nos participantes.  

Como possíveis benefícios diretos da pesquisa, temos uma maneira para investigar e 
avaliar prejuízos e possíveis alterações na percepção visual do participante. Caso o prejuízo 
seja detectado, o participante será encaminhado para um especialista. Como benefícios 
indiretos, tal pesquisa irá contribuir para um maior entendimento do funcionamento visual na 
esquizofrenia. Estas informações serão encaminhadas à instituição para que faça parte do seu 
planejamento de ações.  
  Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a psicóloga 
Fernanda Santos Fragoso Modesto, que pode ser encontrada no endereço: Rua Dr. José 
Sampaio Luz, n. 475, apt. 104, Ponta Verde, Maceió- AL. Se você tiver alguma consideração 
ou dúvida sobre a ética da pesquisa ou se quiser informar ocorrências irregulares ou danosas 
durante a sua participação no estudo, dirija-se ao entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Pernambuco, na Av. Prof. Moraes Rego s/n, 
Cidade Universitária, Recife- PE, CEP: 50670-901, Tel.: 2126 8588. 

Você tem a liberdade de deixar de participar do estudo e retirar o seu consentimento a 
qualquer momento, sem quaisquer tipos de prejuízo. 

O presente estudo garante a confidencialidade dos dados que serão coletados. As 
informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros indivíduos, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante. 

Você terá direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais e finais da 
pesquisas. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer momento do estudo. 
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Você também não será compensado financeiramente pela sua participação. Se existir qualquer 
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Como os prejuízos que 
podem surgir pela pesquisa são mínimos, não é prevista necessidade de indenização.  

O pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Este TCLE deverá ser impresso na frente e no verso de uma única folha. 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Li, ou alguém leu para mim, as informações contidas neste documento antes de assinar este 
termo de consentimento. Declaro, para os devidos fins, que fui informado sobre os objetivos, 
os métodos, procedimentos da pesquisa e os riscos benefícios da mesma. Confirmo também 
que recebi uma cópia deste formulário de consentimento. Compreendo que sou livre para me 
retirar do estudo em qualquer momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade 
na relação com a pesquisadora. 

Dou o meu consentimento para participar da referida pesquisa, estando de acordo com os itens 
acima. 

 

_______________________________________                            Data       /       /        

   Nome do participante ou representante legal 

DECLARAÇÃO DA PESQUISADORA 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza, o objetivo e os procedimentos deste 
estudo e os possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, para o (a) voluntário (a) de 
pesquisa e/ou seu (sua) responsável legal.  Tenho bastante clareza que o participante e/ou 
responsável legal ouviu (ram) e/ou leu (eram) todas as informações contidas neste TCLE e 
demonstrou (aram) e declarou (aram) ter compreendido integralmente essa explicação. Declaro 
também que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

__________________________________                                       Data       /       /        
             Assinatura da pesquisadora 
 
__________________________________       _________________________________ 
          Assinatura da Testemunha 1                               Assinatura da Testemunha 2 
 
__________________________________       _________________________________ 
              Nome em LETRA DE FORMA                Nome em LETRA DE FORMA 
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ANEXO V – Declaração de anuência da instituição Hospital Escola Portugal Ramalho 
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ANEXO VI – Declaração de anuência da instituição CAPS Maria Salete da Silva 
 
 

 


