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Sem cair um pingo. 

E pouco importa 

Se a porta é branca 

Só quero passar. 

 

Afastem os motores, 

Veículos voadores, 

O meu negócio é correr. 

E tenho firma reconhecida. 

Sei que em qualquer partida, 

Eu quem dou o tiro de largada. 

 

Sempre dei! 

O problema é que nunca me viram com a arma. 

O problema é que sempre tiram alguém de cena. 

O problema é que sempre tem alguém que encena. 

E eu, só vivo. 

 

Só vivo. Vivo só. 

Somente com a mente que vira pó. 

Quem dera tivesse alguém que cheirasse. 

Mas quando me veem torcem o nariz. 

Eu só queria saber que mal fiz, 

Pra ser tratado como um nada. 

 

EU SOU GENTE! 

Às vezes dá vontade de gritar. 

Mas de que adianta? 

Tratam-me como uma planta, 

Eu nunca tenho voz. 

 

Voz? 

Quem sois vós que me atormentas? 

Eu tinha um amigo. 

Ninguém mais o via. 

Porém, isso não era cria da minha cabeça. 

 

Minha cabeça? Não. Não a minha. 

Ele se importava comigo. 

Não olhava só próprio umbigo. 

Também gostava de dançar. 

 

Carlos Gomes. 

 

 

 



 

 
 

RESUMO 

 

Estudos recentes mostram que pessoas com esquizofrenia apresentam alterações em vários 

domínios cognitivos, incluindo a percepção da forma. O presente estudo tem como objetivo 

descrever o processo de construção e validação de conteúdo e de face do Teste de 

Organização Perceptual Visual (TOPV), que consiste num instrumento neuropsicológico que 

visa testar a percepção visual de forma em esquizofrênicos. Um grupo de 7 juízes, peritos em 

Neurociências e Percepção Visual foi solicitado a avaliar um conjunto de 50 imagens de 

borrões de tinta com simetria vertical. A tarefa consistiu em contornar todas as figuras 

percebidas e julgar as imagens quanto à qualidade e pertinência para o teste, com pontuação 

distribuída em escala Likert. O Índice de Validade de Conteúdo (IVC) das pranchas foi 

calculado e 23 imagens apresentaram IVC ≥ 0,85 em ambos os critérios, sendo que apenas 13 

obtiveram concordância quanto ao número de imagens e 3 imagens foram excluídas por 

sugestão dos juízes, por apresentarem baixa neutralidade. Como resultado foram selecionadas 

para compor o protocolo clínico final do TOPV 10 imagens, sendo 2 policromáticas, 3 em 

escala de cinza e 5 em escala de cinza e vermelho. 

 

Palavras-Chave: Validação de conteúdo. Percepção visual. Esquizofrenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Recent studies show that people with schizophrenia have changes in several cognitive 

domains; include perception of shape. This work aims to describe the process of construction 

and validation of content of Perceptual Organization Visual Test (TOPV), which is an 

neuropsychological instrument to assess visual perception of form in schizophrenics. A group 

of 7 judges, experts in Neuroscience and Visual Perception was asked to evaluate a set of 50 

images of ink blots with vertical symmetry. The task consisted to circumvent any perceived 

images and judge the quality of the image and relevance to the test, with scores distributed in 

Likert scale. The Content Validity Index (IVC) of the boards was calculated and 23 images 

had IVC ≥ 0.85 in both criteria, only 13 had agreement on the number of images and 3 

images were excluded for convenience. The clinical protocol of TOPV included 10 images, 2 

polychromatic, 3 grayscale and 5 grayscale and red. 

 

Keywords: Content validation. Visual perception. Schizophrenia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte de uma série de estudos do Laboratório de Percepção Visual – 

LabVis, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sobre percepção visual em pessoas 

com esquizofrenia. O estudo é fundamentado por questionamentos que vão além do campo 

científico, uma vez que diz respeito à história pessoal da professora Drª Maria Lúcia de 

Bustamante Simas, coordenadora do LabVis e professora do Departamento de Psicologia da 

UFPE. 

Após finalizar seu doutorado na Queen’s University em Kingston, Canadá, começou a 

notar mudanças no seu modo de pensar, agir e perceber o mundo ao seu redor. Veio o 

primeiro surto em dezembro de 1985. Porém, apenas em 1994 ela foi diagnosticada com a 

esquizofrenia (MODESTO, 2012). Diante disso, Maria Lúcia usou sua condição a seu favor, 

estudando os sintomas da esquizofrenia a partir de sua vivência e da sua percepção. 

Ao longo dos surtos, Maria Lúcia observou um fenômeno intrigante: imagens 

espontâneas eram formadas a partir de objetos de uma cena visual comum, o que 

posteriormente ela denominou de concatenação de formas (SIMAS et al., 2011). A partir 

dessa observação, passou a medir as imagens espontâneas om uma técnica onde se 

posicionava a uma distância de 30 da imagem, com apenas um dos olhos abertos, podendo 

medir com a própria mão o tamanho das imagens que se formavam em sua frente. Fazendo 

uso desta técnica após longo período de observação, notou que nos momentos de pico do 

surto, as imagens espontâneas eram maiores do que as imagens percebidas à medida em que 

fazia o uso de medicação (MODESTO, 2012). Com disso, iniciou-se o processo de estudos 

voltados para a compreensão de como se dá a percepção de forma e tamanho em pessoas com 

esquizofrenia. 

Casualmente, durante um passeio a uma livraria, defrontou-se com uma obra do pintor 

surrealista Salvador Dalí. Nesse momento, percebeu que as imagens retratadas por se 

assemelhavam com as que observava durante a fase dos sintomas positivos do seu transtorno. 

Baseada nisso, começou a utilizar as obras de Salvador Dalí para a investigação dos sintomas 

positivos da esquizofrenia. 

Até o momento, foram realizadas cinco pesquisas utilizando quadros de Salvador Dali 

como estímulos para a avaliação da percepção de pessoas com esquizofrenia, por se tratarem 

de obras com cenas visuais complexas. Nestes estudos foram comparados grupos clínico e 

controle, e foi observado, nessas primeiras pesquisas que portadores de esquizofrenia 
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perceberam figuras de 1,5 a 3 vezes maiores do que os respectivos grupos controle 

(NOGUEIRA, 2003, 2006; MENEZES, 2009; MODESTO, 2012; TEIXEIRA, 2014). 

Em um estudo comparando pessoas com e sem estresse crônico, fazendo uso das 

pinturas de Salvador Dalí como teste experimental, não foram observadas alterações na 

percepção de tamanho quando comparados os grupos Clínico (com estresse crônico) e 

Controle (SILVA, 2013). Outro estudo testando pacientes com depressão maior obteve 

resultados que apontaram para uma diferença significativa entre os grupos com episódio 

depressivo (CED) e sem episódio depressivo (SED), onde os pacientes SED perceberam 

figuras com tamanhos menores. Esses dados mostraram que o uso dos quadros de Dalí pode 

também ser utilizados nos estudos dos aspectos perceptuais da depressão (LACERDA, 2008). 

Nos trabalhos de Modesto (2012) e Teixeira (2014) novos estímulos visuais foram 

inseridos ao teste experimental: as pranchas do Teste de Rorschach. A ideia era de avaliar se 

outros estímulos além dos quadros do Salvador Dali apresentavam resultados semelhantes em 

relação a percepção de forma na esquizofrenia. Como resultado, tanto Modesto (2012) quanto 

Teixeira (2014) encontraram diferenças significativas para todas as categorias de estímulos 

utilizados, entre os grupos Clínicos (pessoas com esquizofrenia) e Controle (pessoas sem 

histórico de doenças neuropsiquiátricas).  

A partir desses resultados positivos para o uso de outros estímulos, pensou-se na 

proposta deste trabalho que é dar continuidade às investigações originadas com os trabalhos 

anteriores, fazendo uso de um novo instrumento, idealizado pelas professoras Ana Cristina 

Taunay e Maria Lúcia Simas, o Teste de Organização Perceptual Visual (TOPV), para a 

avaliação da percepção visual da forma e organização perceptual em pessoas com 

esquizofrenia. Buscou-se com essa pesquisa, alargar o escopo dos trabalhos de validação de 

testes neuropsicológicos, com evidências de validade. Nas seções que se seguem o teste será 

apresentado em detalhes. 

O presente estudo será composto por 11 seções. A primeira seção, se configura como 

introdução ao trabalho, trazendo as raízes da criação do TOPV. A segunda seção, é o capítulo 

introdutório do tema esquizofrenia, trará um breve histórico, critérios diagnósticos, aspectos 

neuropsicológicos do transtorno. A terceira seção constará dos princípios básicos da 

percepção visual, processamento da informação visual, organização perceptual e pesquisas 

recentes sobre alterações da percepção visual na esquizofrenia. 

A quarta versa sobre a construção de testes neuropsicológicos e na quinta seção será 

descrito o processo de construção do TOPV. A sexta trata dos objetivos gerais e específicos 
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do trabalho, a sétima seção expõe o método empregado na pesquisa, contemplando o 

delineamento da amostra, instrumentos utilizados e procedimentos. 

A oitava seção descreve os resultados e discussões da pesquisa, a nona traz as 

considerações finais, a décima contém as referências bibliográficas e a décima primeira e 

última consta dos apêndices. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ESQUIZOFRENIA 

 

A esquizofrenia é uma síndrome neuropsiquiátrica, com aspectos 

neurodesenvolvimentais e neurodegenerativos (MEDALIA; OPLER; OPLER, 2015). Sabe-se 

que múltiplas etiologias (fatores de risco ambientais, privação nutricional pré-natal, exposição 

in útero a infecções, fatores familiares) estão implicadas na doença e podem estar ligadas à 

apresentação dos sintomas e a idade de início (YUDOFSKY; HALES, 2006; MEDALIA; 

OPLER; OPLER, 2015).  

Sua prevalência oscila entre 0,3 e 0,7%, embora haja variação relatada entre raça/etnia 

nos países (APA, 2013, p. 98). Estudos têm apontado que seus efeitos podem variar de acordo 

com o sexo, mostrando maior comprometimento nos homens quando comparados às mulheres 

(SILVEIRA et al., 2011).  

No percurso histórico da psiquiatria, Bénédict Morel, psiquiatra da escola francesa, 

cunhou o termo demência precoce para descrever o caso de um adolescente que era 

inicialmente bem disposto e brilhante, e que se tornou retraído e isolado, lembrando a 

deterioração dos idosos. Hecker introduziu o termo hebefrenia para definir adolescentes que 

apresentavam alterações mentais que levavam a uma deterioração cognitiva grave. Porém, 

possivelmente os nomes de maior destaque na história da evolução do conhecimento sobre a 

esquizofrenia são Emil Kraepelin e Eugin Bleuler (ELKIS, 2000). 

Kraepelin estabeleceu uma classificação de transtornos mentais que se baseava no 

modelo médico. Ele adaptou o termo demência precoce, derivado do conceito de Morel, 

enfatizando o comprometimento cognitivo e o início precoce do quadro clínico. Os sintomas 

característicos da demência precoce incluíam alucinações, perturbações na atenção, 

compreensão e fluxo de pensamento, esvaziamento afetivo e sintomas catatônicos (SILVA, 

2006). 

Eugen Bleuler foi responsável pela revisão dos conceitos de Kraepelin. Foi ele quem 

cunhou o termo esquizofrenia (esquizo = divisão, phrenia = mente), que passou a substituir o 

termo demência precoce na literatura. Ele conceituou o termo a fim de demonstrar a 

importância dos fenômenos de ruptura do pensamento, alterações nas emoções e 

comportamento (idem, 2006). 

Para os estudos da esquizofrenia, a década de 1940 foi marcada pela necessidade de 

identificar os sintomas característicos da doença. Foi em 1948 que Kurt Schneider descreveu 

o que ele denominou de “Sintomas de Primeira Ordem”. Tais sintomas eram: sonorização do 
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pensamento, alucinações auditivas, roubo do pensamento, percepção delirante, entre outros 

(ELKIS, 2012). 

Os conceitos desenvolvidos por Kraeplin, Bleuler e Schneider, bem como os sintomas 

descritos pelos mesmos foram o alicerce para a compreensão da esquizofrenia e forte 

influência para a elaboração dos critérios para o diagnóstico da doença.  

Segundo as definições atuais da esquizofrenia descritas no Código Internacional de 

Doenças, CID-10, o transtorno é caracterizado por um conjunto de sintomas positivos – 

alucinações, delírios, pensamentos e comportamentos bizarros – e sintomas negativos – 

expressão emocional diminuída, avolia, anedonia, falta de sociabilidade (OMS, 2008). 

De acordo com Dalgalarrondo (2008), os psicopatólogos do final do século XIX e início 

do século XX identificaram quatro subtipos de esquizofrenia: paranóide, catatônica, 

hebefrênica e simples. O CID-10 (OMS, 2008) reúne no conjunto de transtornos 

esquizofrênicos os subtipos: paranóide, hebefrênica, catatônica, indiferenciada, depressão 

pós-esquizofrênica, residual, simples e não especificada.  

A esquizofrenia paranóide é o subtipo mais comum e apresenta delírios relativamente 

estáveis, geralmente acompanhados por alucinações e perturbações da percepção, mantendo-

se preservado o funcionamento cognitivo e afetivo. Possui melhor prognóstico em relação aos 

outros subtipos no que diz respeito ao funcionamento ocupacional e à capacidade de 

autonomia. Por outro lado, o subtipo hebefrênico ou desorganizado é o mais grave, 

apresentando afeto embotado e desorganização comportamental, podendo causar sérios danos 

à execução das atividades de vida diária. O tipo catatônico é dominado por perturbações 

psicomotoras, que podem alternar entre hipercinesia e estupor, ou entre a obediência 

automática e o negativismo, pode haver ainda períodos de excitação violenta (OMS, 2008).  

O subtipo indiferenciado é caracterizado quando os sintomas da esquizofrenia estão 

presentes, mas não satisfazem os critérios para os subtipos citados anteriormente. Também é 

chamada de esquizofrenia atípica. A esquizofrenia residual é caracterizada pela presença de 

evidências de sintomas da esquizofrenia na ausência de um conjunto completo de sintomas 

ativos suficientes para satisfazer o diagnóstico de outro tipo de esquizofrenia (OMS, 2008). 

A esquizofrenia simples caracteriza-se pelo fato do paciente apresentar 

progressivamente um comportamento excêntrico, incapacidade de responder às exigências da 

sociedade e um declínio global do desempenho. Já a depressão pós-esquizofrência ocorre ao 

final de uma afecção esquizofrênica e é caracterizada por um episódio depressivo 
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eventualmente prolongado. Pelo menos alguns sintomas esquizofrênicos positivos ou 

negativos estão presentes, mas não dominam mais o quadro clínico (OMS, 2008). 

Na versão mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 

DSM-5, a classificação diagnóstica passou a ser “Espectro da Esquizofrenia e outros 

transtornos psicóticos”, havendo também outras modificações em relação aos critérios 

diagnósticos adotados nas versões anteriores. Em relação aos subtipos, estes foram 

substituídos por dimensões psicopatológicas que agora definem os transtornos do espectro da 

esquizofrenia. Essas dimensões são: delírios, alucinações, discurso desorganizado, 

comportamento psicomotor amplamente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia), e 

sintomas negativos (afeto restrito, avolição e associabilidade) (APA, 2013). 

Delírios são crenças fixas não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes, 

podendo incluir conteúdos de uma variedade de temas. A distinção entre um delírio e uma 

ideia firmemente defendida pode ser difícil de realizar e depende em parte do grau de 

convicção com que a crença é mantida apesar das evidências contraditórias em relação a sua 

veracidade. Alucinações são experiências de percepção semelhantes que ocorrem sem um 

estímulo externo. São vívidas e claras, com toda a força e impacto das percepções normais, 

não estando sob o controle voluntário, podendo ocorrer em qualquer modalidade sensorial 

(DALGALARRONDO, 2008). 

O indivíduo com discurso desorganizado pode mudar de um assunto para outro, 

apresentando respostas de forma relacionada ou completamente alheia. Raramente, a fala 

pode ser tão severamente desorganizada, sendo quase incompreensível e se assemelhando a 

afasia receptiva em sua desorganização linguística. O discurso desorganizado menos grave 

pode ocorrer durante os períodos prodrômicos e residuais da esquizofrenia. O comportamento 

psicomotor desorganizado ou anormal pode manifestar-se numa variedade de formas, 

variando da catatonia à agitação imprevisível. Os problemas podem ser observados em 

qualquer forma de comportamento, levando a dificuldades na realização das atividades de 

vida diária (APA, 2013). 

Os sintomas negativos são responsáveis por uma parcela substancial da morbidade 

associada com a esquizofrenia, porém menos proeminentes em outros transtornos psicóticos. 

Dois sintomas negativos são particularmente presentes na esquizofrenia: afeto restrito e 

avolição. O afeto restrito se caracteriza pela diminuição na expressão das emoções faciais, 

contato visual, entonação da fala (prosódia), e movimentos da mão, cabeça e rosto que 

normalmente dão ênfase ao discurso emocional; enquanto que avolição é uma diminuição nas 
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atividades propositais automotivadas. Outro sintoma negativo é a associabilidade, que se 

refere a aparente falta de interesse nas interações sociais e pode estar relacionada com a 

avolição (idem, 2013). 

Além de alterações comportamentais e afetivas, algumas mudanças nas características 

neuroanatômicas também acompanham a doença. Alguns estudos de neuroimagem vêm 

demonstrando que há uma redução significativa no tamanho do lobo temporal e hipocampo, 

aumento dos gânglios basais e diminuição global do cérebro (SHULTZ; ANDREASEN, 

1999). Há ainda estudos que apontam o alargamento dos ventrículos e redução do volume do 

córtex pré-frontal, corpo estriado, estruturas do lobo temporal medial, tálamo, giro do cíngulo 

e giro temporal superior (CAIXETA, et al., 2007). 

Alterações neuroquímicas na esquizofrenia também são conhecidas, principalmente no 

sistema dopaminérgico. Tamminga, Shad e Ghose (2014) sugerem que há alterações na 

liberação de dopamina em fases agudas da doença. Quando há excesso de dopamina no 

sistema mesolímbico, ocorrem os sintomas positivos e a redução da dopamina no trato 

mesocortical resulta no surgimento de sintomas negativos. Dessa forma, os antipsicóticos 

atuam regulando principalmente as vias mesolímbica e mesocortical. Existem drogas que 

também afetam outras vias dopaminérgicas como o trato nigroestriatal e o trato 

tuberoinfundibular, acarretando efeitos colaterais (PATTERSON et al., 2010). 

De acordo com Salgado (2008) o tratamento de portadores de esquizofrenia deve ir 

além de controlar os sintomas positivos e negativos. O déficit cognitivo na esquizofrenia é um 

dos aspectos centrais do transtorno e a avaliação deste pode ser um diferencial para a 

reabilitação desse paciente. Até o presente momento esses aspectos não receberam o devido 

reconhecimento em relação a sua importância clínica no transtorno, bem como na prática 

clínica. Na sessão a seguir serão apresentadas evidências de que os aspectos cognitivos da 

esquizofrenia são extremamente importantes e tem um valor importante na predição, 

diagnóstico e prognóstico do transtorno. 
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2.1 Neuropsicologia da esquizofrenia 

 

A neuropsicologia é o campo das neurociências onde ocorre a intersecção entre as 

ciências cognitivas e as ciências do comportamento, visando estabelecer as relações existentes 

entre o funcionamento do Sistema Nervoso Central (SNC), por um lado, e as funções 

cognitivas e o comportamento, por outro, tanto nas condições normais quanto patológicas 

(FUENTES, et al., 2008). Propõe-se diagnosticar e tratar dos distúrbios cognitivos e 

comportamentais decorrentes de alterações no funcionamento do SNC (GIL, 2010). Sempre 

foi mais experimental do que psicométrica, com tarefas e paradigmas experimentais que 

conduzem à interpretação de processos subjacentes ao desempenho, preservados ou 

deficitários (HAASE, et al., 2012 apud SALLES; BANDEIRA, 2015). 

Uma das áreas de aplicação da neuropsicologia é a avaliação neuropsicológica (ANP). 

ANP possui amplas aplicações clínicas, usualmente com natureza multiprofissional, servindo 

como um instrumento auxiliar no diagnóstico e na documentação de transtornos psiquiátricos, 

podendo também ser utilizada na avaliação dos efeitos clínicos de intervenções terapêuticas 

(DUCHESNE et al., 2004).  

A avaliação neuropsicológica surgiu com o objetivo de analisar correlações entre 

achados neuroanatômicos e falhas cognitivas presentes em pacientes cérebro-lesados. Seu 

progresso sempre dependeu de uma sincronia entre o avanço tecnológico e conceitual sobre as 

relações entre cérebro e cognição (KRISTENSEN; PARENTE, 2001). A ANP busca hoje, 

investigar as funções neuropsicológicas envolvidas em processos cerebrais mais complexos 

(ANDRADE; SANTOS; BUENO, 2015). Trata-se de aplicações de técnicas de entrevistas, 

exames quantitativos e qualitativos das funções que compõem a cognição abrangendo 

processos de atenção, memória, linguagem e raciocínio (MADER-JOAQUIM, 2010), bem 

como avaliação das funções executivas.  

Na maioria dos transtornos mentais há uma série de disfunções cognitivas envolvidas 

que podem ser investigadas a partir da avaliação neuropsicológica. Um desses transtornos é a 

esquizofrenia, que vem sendo amplamente estudada em psiquiatria e nas ciências do 

comportamento, por se tratar de um transtorno mental grave e debilitante (SILVA, 2006).  

Embora exista pouca divergência em relação à existência de alterações cognitivas em 

pacientes esquizofrênicos, falta unanimidade em relação à avaliação dos aspectos qualitativos 

e quantitativos desses déficits (ZIMMER et al., 2008). Disfunções cognitivas substanciais 

foram observadas em todas as fases da esquizofrenia, a partir do período pré-mórbido, se 

estendendo por toda a vida (CHAN et al., 2009).  
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Pessoas com esquizofrenia demonstram alterações no desempenho em grande variedade 

de testes neuropsicológicos. Há uma estimativa de que déficits cognitivos podem ser 

identificados em 40% a 60% dos indivíduos acometidos por essa condição psiquiátrica e que 

algumas dessas alterações cognitivas podem ser observadas desde o início dos sintomas da 

esquizofrenia ou mesmo nas fases prodrômicas (ADAD; CASTRO; MATTOS, 2000). De 

acordo com Berberian e Scarpato (2012), a intensidade dos déficits cognitivos em pacientes 

acometidos pela esquizofrenia pode variar entre 1,5 a 2 desvios padrão abaixo da média, se 

comparada a indivíduos saudáveis. 

Fonseca et al. (2008) defendem a ideia de que estudos voltados para a construção e 

validação de novos testes na área de avaliação neuropsicológica se fundamentam na baixa 

produtividade de instrumentos desenvolvidos e padronizados no contexto sociocultura do 

Brasil. Além disso, a construção de testes que sejam sensíveis e específicos para os 

transtornos mais agravantes, como a esquizofrenia, se faz necessária.  

O Brasil tem grande carência de testes com a finalidade diagnóstica, que sejam capazes 

de pontuar prognóstico e intervenções desses transtornos, levando assim, a incapacidade de 

uma atuação terapêutica mais precoce. Porém, apesar dessa profunda carência de 

instrumentos de avaliação neuropsicológica no país, podemos contar com trabalhos de 

diferentes grupos de pesquisa que contribuem para o desenvolvimento da área (SEABRA; 

CAPOVILLA, 2009). 

Um dos principais grupos de pesquisa em esquizofrenia do mundo, o Instituto Nacional 

de Saúde Mental (NIMH), dos Estados Unidos da América, desenvolveu o projeto MATRICS 

- Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia (Pesquisa de 

Avaliação e Tratamento para Melhora da Cognição na Esquizofrenia). O objetivo desse grupo 

de pesquisa era chegar a uma concordância sobre os domínios cognitivos mais deteriorados na 

esquizofrenia e decidir quais as baterias neuropsicológicas seriam mais adequadas para 

avaliá-los (GREEN et al., 2004).  

Os domínios cognitivos acometidos na esquizofrenia definidos pelo MATRICS foram: 

memória de trabalho, aprendizado/memória verbal, aprendizado/memória visual, velocidade 

de processamento, funções executivas, atenção/vigilância, cognição social e posteriormente, a 

percepção, sendo dois testes inclusos na Bateria Consensual da MATRICS exclusivos para a 

avaliação desse último domínio (GREEN et al., 2004; MARDER; FENTON, 2004; 

NUECHTERLEIN et al., 2004). 
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O funcionamento cognitivo prediz se uma pessoa com esquizofrenia será capaz de 

atingir metas funcionais (MEDALIA; OPLER; OPLER, 2015). Desta forma, o estudo dos 

marcadores cognitivos da esquizofrenia se faz necessário para a compreensão do transtorno 

como um todo, bem como para a formulação de estratégias de intervenção e tratamento. 

Atualmente, os profissionais de saúde mental ainda apresentam dificuldade em conhecer o seu 

perfil cognitivo, o significado funcional dos seus pontos fracos e quais as possibilidades de 

potencialização dos pontos fortes. É diante desse panorama que surge a proposta para o Teste 

de Organização Perceptual Visual (TOPV). 

O TOPV se propõe a ser um instrumento de identificação de alterações na percepção 

visual de forma observados tipicamente na esquizofrenia, com a finalidade de se tornar uma 

ferramenta auxiliar no diagnóstico do transtorno. 
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3 PERCEPÇÃO  

 

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

memória e à cognição formando assim, conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos (LENT, 

2010). A percepção é fundamental para o homem, uma vez que fornece a possibilidade 

acessar o meio externo e atribuindo significado a este. Além disto, segundo Shiffman (2005), 

a percepção refere-se ao produto dos processos psicológicos onde significado, relações, 

contexto, julgamento, experiência passada e memória desempenham um papel importante, ou 

seja, é o resultado da organização e da integração de sensações que levam a uma consciência 

dos objetos e dos eventos ambientais. 

Assim como a maioria dos seres vivos diurnos, os seres humanos dependem da visão. A 

informação visual domina nossas percepções e molda a maneira como interpretamos o mundo 

a nossa volta. Segundo Gazzaniga, Ivry e Manguin (2006), uma das razões para a visão ser 

tão importante é que através dela nos tornamos capazes de obter informações advindas do 

mundo a longas distâncias, sendo encarregada pelo que é denominado de percepção 

exteroceptiva, ou seja, essa capacidade de perceber os estímulos do meio exterior. Neste 

trabalho, vamos nos ater aos processos referentes à percepção visual. 

Um dos processos básicos da organização perceptual é a percepção de forma. 

Conseguimos distinguir objetos e figuras de seus planos de fundo devido à nossa capacidade 

de perceber contornos e contrastes, possibilitados pela inibição lateral. Este conceito é 

importante para o presente trabalho uma vez que o instrumento a ser utilizado visa à 

discriminação de formas na percepção visual. 

A inibição lateral é a interação entre as células da retina humana de modo que quanto 

mais um receptor for estimulado e mais próximo estiver do outro receptor, maior será a 

inibição lateral. O efeito da inibição lateral pode ser relacionado com o fenômeno descrito por 

Ernest Mach, no século XIX, as “Bandas de Mach”, que consistem em retângulos de 

intensidades distintas dispostos paralelamente e que a visão humana parece exagerar a 

amplitude de transições de luminosidade entre regiões homogêneas adjacentes, como 

podemos ver na Figura 1. Assim, a margem escura parece mais escura do que é fisicamente, 

ocorrendo o mesmo analogamente com a margem clara (SCHIFFMAN, 2005). 
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Figura 1. Bandas de Mach. Um padrão de degraus, consistindo numa série de retângulos uniformes, 

com graduação de tons do preto ao branco. Para cada retângulo mostrado na imagem acima, a margem 

esquerda (adjacente à vizinha mais escura) parece mais clara do que o restante da área do retângulo, 

enquanto a margem à direita (adjacente à vizinha mais clara) parece mais escura (SHIFFMAN, 2005, 

p.105). 

 

De acordo com Gazzaniga, Ivry e Manguin (2006), as células mais simples do córtex 

visual primário calculam as bordas, enquanto as mais complexas utilizam estes dados para 

identificar os cantos e a parte final das bordas. Já os neurônios superiores fazem a 

representação das formas a partir destas informações. Caracteriza-se então, um processo 

hierárquico e acumulativo que resulta na formação da representação do estímulo 

correlacionando-o com a representação equiparada da memória. Desta forma, através da 

neurociência, os estudos sobre percepção nos permite expandir o conhecimento sobre 

diferentes funções cerebrais e como elas se relacionam.  

 

3.1 Vias de processamento visual 

 

O processamento da informação visual começa nos nossos olhos, mas a atribuição de 

representação do mundo real a essa imagem ocorrerá apenas no córtex cerebral.  

A informação visual está contida na luz refletida dos objetos, para percebê-los, 

necessitamos de detectores sensoriais que respondam a essa luz. Para compreender este 

processo é necessário conhecer as estruturas que compõem os olhos e sua função para 

recepção e transformação da luz em imagem (GAZZANIGA; IVRY; MANGUIN, 2006). 
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A camada mais externa do olho e de coloração branca é a esclerótica. É coberta por uma 

membrana transparente e fina, chamada conjuntiva, que deriva da camada epitelial externa da 

córnea, estrutura transparente que permite que a luz a luz refletida por um objeto atravesse-a e 

alcance o interior do olho, sensível à luz, a retina. Abaixo da córnea estão a íris e a pupila. A 

íris é a parte que caracteriza a cor dos olhos possui em seu centro um orifício que funciona 

como diafragma, controlando a entrada de luz. Esses elementos desempenham papel 

importante para a visão, já que permitem a passagem de quantidade correta de luz para que a 

visão aconteça (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008; LENT, 2010). 

O cristalino, ou lente do olho, segue abaixo da pupila, é um meio transparente que 

contém proteínas cristalizadas, onde a luz sofrerá uma segunda refração. Essa estrutura é 

responsável pela focalização final do objeto iniciado pela córnea. Ao final desse processo de 

focalização a imagem é projetada na retina, cuja camada mais profunda é comporta de 

milhões de fotorreceptores, cada um contendo moléculas sensíveis à luz, ou fotopigmentos 

(GAZZANIGA; IVRY; MANGUIN, 2006; LENT, 2010). 

Quando expostos à luz, os fotopigmentos tornam-se mais instáveis, alterando sua 

conformação. Sua decomposição altera o fluxo de corrente elétrica ao redor do fotorreceptor. 

Assim, os fotorreceptores transduzem um estímulo externo, a luz, em sinal interno neural, a 

detecção desse estímulo. Os dois tipos de fotorreceptores são os cones e os bastonetes. Os 

bastonetes são sensíveis a baixos níveis de estimulação, sendo mais ativos à noite, quando a 

luminosidade é mais baixa; enquanto os cones necessitam de níveis mais intensos de luz e 

utilizam fotopigmentos que podem ser renovados rapidamente, sendo ativos durante a visão 

diurna. A percepção da cor, apesar de depender também de estruturas corticais, depende da 

absorção relativa dos cones para os diferentes comprimentos de ondas (GAZZANIGA; IVRY; 

MANGUIN, 2006). 

As células da retina estão organizadas em camadas, como podemos observar na Figura 

2:  
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Figura 2. Camadas da retina (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

 

Observa-se na figura 2 a camada de fotorreceptores, os cones e bastonetes; em seguida a 

camada das células bipolares, podendo ser difusas ou monossimpáticas, fazem a união 

funcional entre os fotorreceptores e as células ganglionares. As células ganglionares 

estabelecem contato na sua extremidade externa com os neurônios bipolares e continua na 

porção interna com as fibras nervosas que convergem, dando origem ao nervo óptico. Existem 

ainda as células horizontais, as quais possuem prolongamentos colocados horizontalmente 

estabelecendo contato entre diversos receptores e as células amácrinas, que estabelecem 

contato com as células ganglionares (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

A informação recebida pelos receptores da retina é selecionada e agrupada, durante o 

seu trajeto, pelas células da própria retina. Essas células codificam e integram a informação 

fornecida pelos fotorreceptores, encaminhando-as ao córtex cerebral através do quiasma 

óptico. 

Após o quiasma, as fibras das hemirretinas temporais dirigem-se para o hemisfério 

ipsilateral e as fibras das hemirretinas nasais cruzam para o hemisfério contralateral 

(KANDEL, et al., 2014), como podemos observar na Figura 3. 
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Figura 3. Representação do campo visual ao longo da via 

visual. Cada olho vê a maior parte do campo visual, com exceção 

de uma porção periférica do campo visual conhecida como zona 

monocular ou crescente monocular (KANDEL et al., 2014, p.488). 

 

Cada nervo óptico divide-se em relação ao lugar onde terminará no subcórtex. A via 

retino-geniculada (projeção da retina ao núcleo geniculado lateral) do tálamo contém mais de 

90% dos axônios do nervo óptico e fornece aferências ao córtex através das projeções 

geniculado-corticais. Os 10% restantes das fibras que inervam outras estruturas corticais 

incluem o núcleo pulvinar do tálamo e o colículo superior do mesencéfalo, o qual assume um 

grande papel na atenção visual e é visto como um sistema visual primitivo. A projeção visual 

se dá através da via geniculado-cortical. Esse feixe de axônios deixa o núcleo geniculado 

lateral (NGL) e ascende ao córtex, com quase todas as fibras terminando na área visual 

primária do lobo occipital. (GAZZANIGA; IVRY; MANGUIN, 2006). 

É importante saber que o NGL dos seres humanos é composto por seis camadas, cada 

uma recebendo informações do olho ipsilateral ou contralateral. Com o olho ipsilateral 

projetando-se às camadas 2, 3 e 5 e o olho contralateral projetando-se para as camadas 1, 4 e 
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6. As camadas de 3 a 6 contém os neurônios menores do sistema parvocelular (ou P) enquanto 

que as camadas 1 e 2 contêm os neurônios maiores do sistema magnocelular (ou M). 

(GAZZANIGA; IVRY; MANGUIN, 2006; LENT, 2010). Assim, o sistema visual é dividido 

em vias magnocelulares e parvocelulares que se projetam para áreas visuais dorsal e ventral. 

Os neurônios talâmicos, por sua vez, retransmitem informações da retina para o córtex visual 

primário (KANDEL et al., 2014). 

As primeiras sinapses corticais com os neurônios que levam a informação visual estão 

na porção medial do lobo occipital, o córtex visual primário ou área V1. O córtex visual 

primário é o primeiro nível do processamento cortical da informação visual. Apesar das outras 

áreas receberem denominação V2, V3, V4, essa numeração não significa que as sinapses se 

processam nessa sequência, de uma área à seguinte. Enquanto todo o processamento visual 

inicia em V1, existem dois fluxos de processamento que se estendem tanto dorsalmente (via 

occipitoparietal ou “onde”) ao lodo parietal como ventralmente (via occipitotemporal ou “o 

quê”) ao lobo temporal. (GAZZANIGA; IVRY; MANGUIN, 2006), de acordo com a Figura 

4.  

 

 
Figura 4. Processamento Visual. O Olho envia informação primeiramente aos núcleos talâmicos, incluindo o 

núcleo geniculado lateral e o pulvinar, e dali para as áreas corticais. As projeções corticais dirigem-se para frente 

desde o córtex visual primário até áreas do lobo parietal (via dorsal, responsável pelo processamento do 

movimento) e áreas do lobo temporal (via ventral, responsável pelo reconhecimento de objetos). CS: Colículo 

Superior (KANDEL et al., 2014). 
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A via dorsal conduz informação sobre onde está o estímulo, ou seja, processa 

movimento e localização do estímulo visual enquanto que a via ventral, conduz informações 

sobre qual é o estímulo, como informações sobre cor, faces e formas do estímulo. Assim, 

temos que o reconhecimento de objetos e a percepção espacial, embora sejam duas operações 

perceptuais distintas realizadas por vias paralelas, são também dois aspectos de uma mesma 

operação mental, realizados coordenadamente pelo sistema visual (BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2008; LENT, 2010). 

 

3.2 Alterações da Percepção Visual na Esquizofrenia 

 

Uma gama de trabalhos vem sendo feita sobre o processamento visual em esquizofrenia. 

O sistema visual é bem caracterizado a partir de um ponto de vista fisiológico em indivíduos 

normais e é um sistema útil para avaliar os conceitos básicos da disfunção perceptiva na 

esquizofrenia (BUTLER; SILVERSTEIN; DAKIN, 2008). Estudos indicam alterações na 

percepção de forma e tamanho (NOGUEIRA, 2003; 2006; MENEZES, 2009; MODESTO, 

2012; TEIXEIRA, 2014), movimento (KANDIL, et al., 2013; KIM, et al., 2006), localização 

espacial (SCHALLMO; SPONHEIM; OLMAN, 2013; SILVERSTEIN et al., 2012; 

GRAHAM; MENG, 2011), integração do contorno (KEANE et al., 2012), mascaramento 

visual (NOTREDAME et al., 2014; GREEN et al., 2011), reconhecimento de expressão 

emocional (CHEN et al., 2008) e até mesmo perda de campo visual (GRACITELLI et al., 

2013).  

Bulter, Silverstein e Dakin (2008), observaram que o padrão de déficits de 

processamento visual em pacientes com esquizofrenia estaria comprometido já nas primeiras 

fases do processamento visual cortical, o que corrobora com os achados de Gracitelli et al. 

(2013), num estudo utilizando técnicas oftalmológicas em pacientes com esquizofrenia, onde 

foi detectada a perda significativa no campo visual desses pacientes, apontando ainda, a 

possibilidade de essa perda estar ligada ao endofenótipo do transtorno. 

Neste estudo, procurou-se avaliar os déficits visuais da via magnocelular em pacientes 

esquizofrênicos em comparação com seus pais e controles saudáveis, usando um teste 

oftalmológico (Frequency Doubling Technology - FDT) para detecção de perda de campo 

visual. Ao todo foram submetidos ao FDT 13 pacientes, 13 pais e 12 controles saudáveis em 

uma sessão única. Na análise dos dados, calculou-se o desvio médio de cada olho e foi usada 
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uma equação para avaliar as diferenças entre grupos. Foi encontrado que o desvio médio 

global (apresentados como a média de ambos os olhos) foi significativamente mais baixo nos 

pacientes com esquizofrenia do que nos seus pais ou no grupo de controles saudáveis 

(GRACITELLI et al., 2013). 

Esses estudos sugerem que pessoas com esquizofrenia têm déficits de controle de 

ganho. Este termo se refere aos processos que permitem que sistemas sensoriais se adaptem e 

aperfeiçoem suas respostas a estímulos dentro de um contexto particular, podendo ser 

considerado um processo de classe de nível inferior em relação a outros processos de 

modulação. Mecanismos de controle de ganho podem refletir tanto propriedades neuronais 

intrínsecas quanto interações laterais entre neurônios. Estes processos permitem que 

subsistemas sensoriais modulem seus níveis de respostas para levar em conta o contexto 

espacial e temporal. Os processos de controle de ganho também auxiliam subsistemas 

sensoriais no aumento do contraste entre estímulos adjacentes e sucessivos (BUTLER; 

SILVERSTEIN; DAKIN, 2008). 

Outro déficit importante no processamento inicial da informação visual é o prejuízo na 

capacidade de integração. Refere-se ao processamento que ocorre após o registro de brilho, 

cor, orientação, movimento e profundidade de uma imagem, vinculando a codificação local 

de atributos de uma cena dentro de uma estrutura complexa global. A integração pode ser 

mensurada através de tarefas perceptuais de agrupamento, fechamento, processamento de 

faces e tarefas de integração de contorno. Os dois processos: controle de ganho e integração 

estão intimamente envolvidos na percepção de estímulos complexos, como os apresentados 

no Teste de Organização Perceptual (BUTLER; SILVERSTEIN; DAKIN, 2008). 

A neurofisiologia dos processos de controle de ganho e de integração envolve efeitos da 

atividade glutamatérgica nos receptores NMDA e interações entre as vias magno e 

parvocelulares (BUTLER; SILVERSTEIN; DAKIN, 2008). Em estudos eletrofisiológicos e 

comportamentais, constatou-se uma disfunção no fluxo magnocelular e alguns déficits nas 

vias parvocelulares. Esses déficits iniciais de processamento parecem estar relecionados a um 

maior nível cognitivo e social. Estudos estruturais do córtex occipital e radiações ópticas 

fornecem suporte anatômico para a disfunção no processamento visual inicial (BUTLER; 

JAVITT, 2005). 

Os processos pelos quais as informações visuais são estruturadas em padrões coerentes 

como representação de objetos, contornos, grupos, tonalidades perceptuais é definido por 

Silverstein e Keane (2011) como Organização Perceptual (OP). A percepção de forma é um 
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dos processos básicos da organização perceptual. Conseguimos distinguir objetos e 

discriminar figura-fundo através da possibilidade de perceber contornos e contrastes. 

Esses autores realizaram uma revisão bibliográfica sobre a OP e verificaram a 

existência de déficits no processamento da organização perceptual visual em pessoas com 

esquizofrenia, apontando para uma relação entre o desempenho piorado na OP e o início pré-

mórbido, prognóstico pobre e prevalência de sintomas desorganizados (SILVERSTEIN; 

KEANE, 2011). Em estudos que buscaram testar a hipótese que os déficits de processamento 

da OP na esquizofrenia estariam relacionados às características do estímulo, os resultados 

indicaram que esquizofrênicos apresentaram agrupamento perceptual intacto para estímulos 

com fortes propriedades simétricas, mas demonstraram prejuízos na utilização de pistas top-

down para estímulos agrupados (UHLHAAS; SILVERSTEIN, 2005). 

A separação em dois modelos de processamento da percepção serve para explicitar os 

caminhos que a informação é veiculada. No processo bottom-up (ou processo dirigido por 

dados), os estímulos físicos estimulam os fotorreceptores presentes na retina e a informação 

eletroquímica resultante flui através das vias visuais desde áreas de processamento primárias 

até que a percepção visual de objeto ou figura aconteça nas áreas visuais superiores. Neste 

processo, as informações sensoriais passam sempre de níveis mais básicos em direção a níveis 

mais elevados e integrativos (SCHIFFMAN, 2005; KANDEL et al., 2014). 

No processamento top-down (ou processo dirigido conceitualmente), o inverso 

acontece, pois é considerado que o conhecimento, a experiência e a interpretação que o 

observador já possui são primordiais para a percepção e entendimento do mundo visual. A 

expectativa exerce uma influência considerável na formação da percepção. Desta forma, no 

processamento top-down estão envolvidos níveis de análise mais elevados, abstratos. 

Entretanto, apesar da separação em dois conceitos distintos, é comum que ambos os processos 

ocorram em conjunto, uma vez que são processos ativos e muitos eventos perceptuais exigem 

a interação e complementação entre estes processos (SCHIFFMAN, 2005). 

A Organização Perceptual se refere então, à capacidade de transformar uma imagem da 

retina em uma representação verídica do mundo exterior. A disfunção na Organização 

Perceptual na esquizofrenia tem sido demonstrada em mais de 50 estudos, e as alterações 

incluem: realce de contraste reduzido entre elementos colineares, agrupamento baseado na 

forma e na localização enfraquecido, susceptibilidade diminuída para ilusões de tamanho 

contextualmente induzidas, entre outros (KEANE et al., 2012). 
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Outra característica importante da OP é a integração de contorno (IC), a qual se refere 

ao processo que representa elementos espacialmente separados como uma borda unificada ou 

como uma forma fechada. Pessoas com esquizofrenia apresentam prejuízos na integração de 

contorno, mas os mecanismos específicos subjacentes ao déficit ainda não são plenamente 

conhecidos (KEANE et al., 2012).  

Em estudo com 25 controles saudáveis e 36 esquizofrênicos clinicamente estáveis, 

Keane et al. (2012) testaram o paradigma de IC semelhante ao de Kóvacs et al. (1999 apud 

KEANE et al., 2012), com a utilização de elementos Gabor onde os elementos-alvo foram 

espaçados a 0,7º ou 1,4º de ângulo visual. A tese era de que se o desempenho dos pacientes se 

tornasse pior à medida que aumentasse o espaçamento do alvo, isto implicaria em uma falha 

no feedback, na conectividade lateral de longo alcance, ou ambos. Por outro lado, caso a 

hipótese experimental não fosse comprovada, poder-se-ia supor que o grau de 

comprometimento da IC nos pacientes não variaria em função do espaçamento entre os 

estímulos, o que poderia implicar em um problema mais geral na representação da forma 

globalmente integrada.  

Os resultados demonstraram que os pacientes apresentam prejuízo na integração e 

combinação de elementos para representar a forma global, em comparação aos controles. O 

desempenho em ambos os grupos (controle e experimental) piorou quando houve aumento do 

espaçamento entre os elementos-alvo. Além disso, os dados mostram que quando houve 

aumento do espaçamento (mesmo dobrando a distância, na condição 1.4º grau de ângulo 

visual) a magnitude do déficit dos pacientes com esquizofrenia não aumentou. Assim, esses 

resultados mostram que os déficits de IC na esquizofrenia não podem ser explicados por um 

reduzido alcance espacial da integração de contorno, pelo menos quando os elementos são 

espaçados até 1,5º (KEANE et al., 2012). 

Além do que já foi visto até aqui, outros déficits de processamento da informação visual 

também estão presentes na esquizofrenia, um deles é no processamento de percepção do 

movimento. Kim et al. (2006), em estudo com pessoas com esquizofrenia e controles 

saudáveis, verificou que esquizofrênicos mostraram baixa discriminação de velocidade para 

movimento.  

No estudo, fez-se uso de potenciais visuais evocados de estado estacionário (ssVEP), 

com estímulos para a ativação das vias magnocelulares e parvocelulares através da 

manipulação contraste de luminância, bem como tarefas de discriminação de velocidade para 

movimentos coerentes e incoerentes. Em todas as tarefas os estímulos consistiam de dois 
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campos separados de pontos em movimento apresentados sequencialmente. Cada campo foi 

constituído por 100 pontos, todos se movendo na mesma velocidade dentro de um campo e na 

mesma direção, em todas as possíveis direções (cima, baixo, esquerda, direita e oblíqua). No 

entanto, a velocidade dos pontos diferira entre campos. Os campos foram apresentados em 

pares com um intervalo de separação de 500 ms entre campos sucessivos dentro de um par. 

Os indivíduos foram orientados a relatar verbalmente se a velocidade de pontos no segundo 

campo foi igual ou diferente à velocidade no primeiro campo (KIM et al., 2006). 

Os autores concluíram a partir desse estudo que os prejuízos na discriminação da 

velocidade estavam significativamente correlacionados com uma amplitude reduzida de 

ssVEP provocadas por estímulos seletivos da via magnocelular, mostrando que os déficits no 

processamento de movimento na esquizofrenia são significativamente relacionados com a 

ativação reduzida do sistema visual magnocelular.  

A partir de um estudo com tarefas de julgamento de ordem temporal baseada no 

movimento e tarefas de segregação figura-fundo, Kandil et al. (2013) verificaram que 

pacientes com esquizofrenia apresentam uma resolução temporal significativamente 

prejudicada na primeira tarefa e comprometimento leve na segunda tarefa. Tais resultados 

implicam que a detecção do movimento de baixo nível (processada em V1) não é, ou é 

ligeiramente comprometida, corroborando a literatura que evidencia déficits de desempenho 

em tarefas específicas que envolvem as áreas de movimento de alta ordem (processada em 

V5), enquanto que os dados sobre processamento de baixa ordem (V1), geralmente se 

apresentam com déficits leves. 

As pesquisas apresentadas buscaram investigar a existência de alterações na percepção 

visual na esquizofrenia. Esses estudos mostram que processos essenciais da organização 

perceptual, como o controle de ganho, a integração do contorno, processamento de 

movimento encontram-se alteradas na esquizofrenia e exercem grande influência na 

percepção visual desses pacientes, se fazendo necessário mais pesquisas para compreensão 

dos mecanismos que levam as pessoas com esquizofrenia a apresentarem tais déficits. 

Nesse sentido, o TOPV poderá servir futuramente como instrumento rápido de 

identificação de déficits no processamento de informações relacionadas à Organização 

Perceptual, vindo a auxiliar no processo de reabilitação do indivíduo acometido com o 

transtorno, uma vez que identificando precocemente o início do surto, melhor prognóstico 

poderá ter aquele sujeito.  
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4 CONSTRUÇÃO DE TESTES NEUROPSICOLÓGICOS 

 

O uso de instrumentos para avaliar um comportamento, um desempenho ou uma 

situação estende-se a uma ampla gama de áreas do conhecimento. Em neuropsicologia, não é 

diferente, a avaliação neuropsicológica se configura como parte fundamental do processo de 

intervenção, e a qualidade dessa avaliação é um componente essencial para o sucesso da 

intervenção. Os métodos de avaliação variam, utilizando-se desde observação clínica, 

entrevistas, escalas, tarefas experimentais e testes, padronizados ou não (SALLES; 

BANDEIRA, 2015).  

No Brasil, ainda é reduzido o número de estudos de propriedades psicométricas de 

instrumentos neuropsicológicos (PAWLOWSKI; TRENTINI; BANDEIRA, 2007; SERAFINI 

et al., 2008). Desta forma, este estudo vem contribuir com o desenvolvimento sobre os 

conhecimentos psicométricos de instrumentos neuropsicológicos, trazendo os estudos iniciais 

de validade do TOPV. 

A construção de instrumentos de avaliação envolve uma gama de aspectos que vão além 

da simples aplicação de um teste e a análise de seus resultados. De acordo com Pasquali 

(2009), os princípios da criação de um teste podem ser divididos em três níveis: 

procedimentos teóricos, empíricos (experimentais) e analíticos (estatísticos).  

Os procedimentos teóricos têm como objetivo especificar as categorias 

comportamentais que representam o objeto psicológico a ser medido e a operacionalização 

dos construtos em itens (REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 2014).  

Ainda sobre os procedimentos teóricos, após a construção dos itens, o segundo passo da 

elaboração de um instrumento psicológico é a definição das dimensões do teste, em termos 

constitutivos e operacionais, e a elaboração dos itens. Para a construção dos itens é necessário 

levar em conta os instrumentos disponíveis que avaliavam o mesmo construto ou construtos 

correlatos, e com a população-alvo (REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 2014).  

O terceiro passo dos procedimentos teóricos da construção de um teste são os estudos 

de evidência de validade baseada no conteúdo propriamente dito. Esse processo tem o 

objetivo de determinar se os itens elaborados são adequados teoricamente e se algum dos 

fatores do atributo coberto pelo teste é super ou sub-representado no instrumento pelo viés do 

pesquisador (REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 2014).  

A validade relacionada ao conteúdo se caracteriza pelo exame sistemático do conteúdo 

para determinar se os itens cobrem uma amostra representativa do universo do 
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comportamento a ser medido e para determinar se a escolha dos itens é apropriada e relevante 

(PASQUALI, 2007; 2009; 2013; URBINA, 2007). Distingue-se em dois tipos: de conteúdo e 

de face. 

A validade de conteúdo é feita a partir do julgamento de juízes ou pessoas com 

reconhecido saber na área do construto a ser avaliado no teste. Os juízes analisam a 

representatividade dos itens em relação aos conceitos e a relevância dos objetos a medir. 

Enquanto que a validade de face (ou validade aparente) diz repeito à linguagem, a forma que 

o conteúdo se apresenta (ANASTASI, 1977; CRONBACH, 1996; PASQUALI, 1999; 

URBINA, 2007). 

O segundo nível da construção de testes são os procedimentos experimentais. Estes 

englobam o planejamento da pesquisa e a coleta de dados, nos quais se devem levar em conta 

as dificuldades relacionadas à definição dos grupos critérios onde os construtos possam ser 

idealmente estudados. O terceiro nível diz respeito aos procedimentos analíticos, que 

envolvem o planejamento estatístico e a análise dos resultados (PASQUALI, 2009). Nesses 

níveis temos os estudos de evidência de validade de relacionadas ao critério e ao construto. 

A validade de critério de um teste aborda o grau de eficácia do teste como preditor 

presente ou futuro de um desempenho específico de um sujeito. O desempenho do sujeito 

torna-se, então, o critério contra o qual a medida obtida pelo teste é avaliada (PASQUALI, 

2013). Há dois tipos de validade de critério: concorrente e preditiva. A validade concorrente 

se caracteriza pela simultaneidade da obtenção de escores do teste e do critério, trata-se da 

qualidade com que o instrumento pode descrever um critério presente, enquanto que a 

validade preditiva se trata da qualidade com que um teste pode predizer um critério futuro. 

Por exemplo, um teste para avaliação da ansiedade poderá ser validado se os escores altos no 

teste forem confirmados por diagnósticos clínicos posteriores (ANASTASI, 1977; URBINA, 

2007, PASQUALI, 2007; 2009; 2013). 

Tal validade pode ser estimada estatisticamente através de diversos parâmetros ou 

características que revelem a validade e precisão diagnóstica do instrumento, tais como 

sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é a probabilidade de um teste detectar uma 

doença ou um déficit, quando o indivíduo realmente possui a doença ou déficit. A 

especificidade é a capacidade de o teste detectar corretamente a ausência da doença ou déficit 

(FERREIRA et al., 2008).  

Validade de construto ou de conceito é a forma mais fundamental de validade dos 

instrumentos psicológicos. Ela constitui a maneira de verificar a hipótese da legitimidade da 
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representação comportamental dos traços latentes, avaliando o grau pelo qual um teste mede o 

construto teórico para qual ele foi designado a medir (PASQUALI, 2009; 2013). Esse tipo de 

validade é teórica, ou seja, é a relação entre o teste e algum construto teórico já existente. 

Abrange três tipos: convergente, discriminante e fatorial. 

A validade de construto convergente é testada quando as correlações estabelecidas entre 

os escores da "escala-teste" e os indicadores externos (escores de instrumentos convergentes) 

assumem magnitude e direção coerentes com as expectativas formuladas com base na 

literatura (CRONBACH, 1996; NUNES; PRIMI, 2010). Validade discriminante ocorre 

quando o teste em questão não se relaciona indevidamente com indicadores de construtos 

distintos; enquanto que a validade de construto fatorial é desenvolvida para identificar traços 

psicológicos (fatores) comuns em uma bateria de testes. Também é chamada de análise 

fatorial e tem como principal objetivo reduzir o número de dimensões necessárias para 

descrever dados derivados de um grande número de medidas (URBINA, 2007; PASQUALI, 

2013). 

Sobre todo esse processo, a American Educational Research Association (AERA), 

American Psychological Association (APA) e National Council on Measureament in 

Education (NCME) (1999) afirmam que a validade é a consideração mais fundamental da 

construção e análise dos testes, pois revela o quanto a evidência e o suporte teórico do teste 

estão absorvidos na proposta apresentada.  
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5 TESTE DE ORGANIZAÇÃO PERCEPTUAL VISUAL - Construção do TOPV 

 

O TOPV é um teste formado por imagens de borrões de tinta com simetria vertical e foi 

construído baseando-se em estudos experimentais anteriores que descreviam o uso do teste 

Dali-Simas, o qual é constituído por quadros do pintor Salvador Dalí para avaliar a percepção 

de forma e vem apresentando resultados consistentes quanto ao prejuízo dessas competências 

em portadores de esquizofrenia (SIMAS et al., 2011; TEIXEIRA, 2014).  

A construção das imagens do TOPV foi inspirada no modelo de construção das imagens 

das pranchas do Teste Rorschach, cujos borrões de tinta obedecem a características 

específicas quanto à proporção, angularidade, luminosidade, equilíbrio espacial e cores 

(EXNER, 1999). Tais atributos facilitam rápidas associações, voluntárias ou não, e podem 

gerar imagens com características pareidólicas.  

Segundo Bastos (2011), pareidolia é a percepção de uma imagem bem definida a partir 

de estímulos vagos, abstratos ou com contornos e/ou contrastes pouco nítidos. Não se 

caracteriza exatamente como uma percepção patológica, porém é possível que a alucinação 

visual – um dos sintomas positivos da esquizofrenia – possa estar relacionada a alterações no 

processamento da informação de forma e tamanho, e que esse sistema esteja relacionado à 

formação de pareidolias. 

Os borrões de tinta com simetria vertical do TOPV foram feitos com papel Premium 

Matte Coated Ink Jet Paper 216 X 279 mm e tinta Látex PVA base água, em seguida foram 

digitalizadas e formatadas para apresentação em Ipad no tamanho 10x15 cm, formando um 

total de 50 pranchas de teste. Desse conjunto de imagens, pretendia-se, após a validação de 

conteúdo, estruturar um protocolo clínico com 10 imagens. 

Como visto anteriormente, a construção de um teste requer que alguns passos sejam 

dados, segundo Pasquali (2009). Neste trabalho, será trazido o primeiro passo necessário à 

criação de um novo teste: os procedimentos teóricos, que tem como finalidade especificar as 

categorias comportamentais que representam o construto a ser avaliado, bem como a 

operacionalização dos itens, que no caso do TOPV, estes itens são as imagens de borrões de 

tinta com simetria vertical. 

Reppold, Gurgel e Hutz (2014) afirmam que para a construção dos itens, deve-se levar 

em conta os instrumentos que já estão disponíveis e avaliam o mesmo objeto psicológico e a 

mesma população – alvo. No TOPV, foram escolhidos como estímulos os borrões de tinta 

com simetria vertical e coloração policromática, em escalas de cinza e cinza e vermelho, com 
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a finalidade de avaliar a percepção de forma em pessoas com esquizofrenia, tomando como 

base teórica estudos anteriores utilizando os quadros do pintor Salvador Dalí (NOGUEIRA, 

2004; 2006; MENEZES, 2009; MODESTO, 2012; TEIXEIRA, 2014). A escolha das 

composições cromáticas (Figura 5) citadas acima se deve ao fato de ativarem cones, 

bastonetes e ambos fotorreceptores, respectivamente, ou seja, ativam vias diferentes de 

processamento visual (GAZZANIGA; IVRY; MANGUIN, 2006).  

 

 
Figura 5. Exemplos de imagens do TOPV. (A) Escala de cinza (B) Escala de cinca e vermelho (C) 

Policromática. 

 

A escolha pela construção de um novo instrumento se deu em virtude de criar uma 

ferramenta onde os estímulos visuais fossem inéditos, o que não acontecia no teste Dali-

Simas, uma vez que as obras do autor são amplamente divulgadas e de domínio público. 

Além disso, outra questão envolvida na inovação do instrumento é que apesar das obras de 

Salvador Dali serem de cunho abstrato e surrealista, ele retrata objetos e cenas do cotidiano.  

Os objetos retratados por Dali são comuns às pessoas que visualizam a obra, como 

elefantes, relógios, faces, mesmo que apresentados de uma forma fantasiosa e artística, 
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diferente do objeto real, podem elucidar respostas de caráter afetivo no momento de 

realização do teste e de alguma maneira, interferir no resultado final do teste. Assim, buscou-

se no TOPV, se valer de estímulos onde os participantes pudessem estar desvinculados do 

componente afetivo e gerar suas imagens mentais a partir dos borrões de tinta. 

A elaboração de instrumentos de avaliação neuropsicológica tem crescido, mas essa 

área ainda é pouco desenvolvida no Brasil. Diante disso, esse estudo teve como objetivo 

iniciar os estudos de validade do instrumento, a fim de contribuir com a área de avaliação 

neuropsicológica de pessoas com esquizofrenia. 
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6 OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo Geral: 

 

Realizar estudo de padronização e validação do teste de Organização Perceptual Visual 

– TOPV destinado à avaliação da percepção visual de forma para pacientes com 

esquizofrenia.  

 

 

6.2 Objetivos Específicos: 

 

• Delineamento dos itens do TOPV; 

• Delineamento das normas de aplicação do TOPV por meio da análise de juízes; 

• Verificar evidências de validade de conteúdo do TOPV; 

• Verificar evidências de validade de face do TOPV; 
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7 MÉTODO 

 

7.1 Aspectos Éticos  

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) com seres humanos da 

Universidade Federal de Pernambuco e aprovado com parecer de número 864.939. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) foi estruturado conforme os 

requisitos do CEP-UFPE, referentes às normas vigentes na data de submissão e aprovação do 

projeto. A participação dos voluntários ocorreu de acordo com suas disponibilidades e após a 

leitura em conjunto, compreensão e assinatura do TCLE. Foram esclarecidas previamente 

todas as dúvidas em relação à pesquisa, principalmente relacionadas ao objetivo, metodologia, 

riscos ou possíveis desconfortos envolvidos na realização da avaliação. 

 

7.2 Voluntários 

 

A amostra do estudo foi composta por sete pesquisadores da área de Neurociências / 

Percepção Visual, com titulações de especialista, mestre e doutor. Esses juízes foram 

convidados via e-mail, onde constavam explicações gerais sobre o teste e como ele seria 

avaliado. Foram agendadas data, hora e locais adequados para que os mesmos pudessem 

julgar os itens do teste. 

 

7.3 Materiais 

 

Os materiais utilizados na coleta de dados estão descritos a seguir:  

 

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A); 

b) Entrevista semiestruturada (APÊNDICE B); 

c) Protocolo de Análise do Conteúdo das pranchas do TOPV (APÊNDICE C); 

d) Tabela de optotipos de Snellen;  

Testes utilizados para avaliar a acuidade visual dos voluntários à longa distância. 

e) Teste de Organização Perceptual Visual – TOPV; 
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Onze imagens de borrões de tinta com simetria vertical (uma para o treino e as demais 

fazendo parte da tarefa principal), apresentados através do programa PDF Notes no Ipad, 

onde foi solicitado ao voluntário que contornasse todas as formas percebidas em cada 

imagem.  

f) Ipad 2 (Apple); 

Tablet com sistema operacional iOS 8/ 8.2 utilizado para a aplicação do experimento; 

g) PDF Notes; 

Programa utilizado para a apresentação e marcação dos estímulos visuais durante o 

experimento;  

h) Apoiador de queixo;  

Aparelho utilizado para manter a posição da cabeça fixa durante a apresentação do 

experimento; 

i)  Microsoft Office Excel; 

Programa utilizado para fazer a análise dos Índices de Validade de Conteúdo. 

j) IBM SPSS Statistics 20  

Programa utilizado para fazer a análise de correlações entre juízes. 

 

7.4 Procedimentos 

 

Inicialmente foi realizada a leitura do TCLE e esclarecimento dos objetivos do estudo e 

posteriormente a assinatura do termo. É importante salientar que desde os processos de leitura 

do termo até o final da avaliação, todas as etapas foram realizadas em local reservado e 

silencioso. Em um segundo momento, fez-se a coleta de informações sobre o histórico de 

doenças neuropsiquiátricas do voluntário e da sua família, como uso ou abuso de drogas, bem 

como informações sociodemográficas, como idade, profissão, escolaridade, entre outras. 

Nesse processo, também havia a verificação da acuidade visual dos juízes. 

Para a realização da avaliação da acuidade visual à longa distância, a Tabela Snellen foi 

colocada numa parede a uma distância de 3 metros do voluntário, numa sala isolada e bem 

iluminada. A acuidade visual registrada foi aquela em que a pessoa conseguiu enxergar até 

2/3 da linha de optotipos.  

Na última etapa, a tarefa solicitada aos juízes constituiu em observar a prancha e 

contornar, usando a caneta para Ipad, todas as formas percebidas em cada uma das pranchas 
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apresentadas. A tela do Ipad foi posicionada à uma distância de 30 cm dos olhos dos 

participantes, com o auxílio de um suporte de cabeça, como é evidenciado na Figura 6. 

 

 
Figura 6. Exemplo de posicionamento da cabeça sobre o apoiador de queixo. 

A distância entre os olhos do juiz e o Ipad é de 30cm. 

 

Os juízes receberam um formulário para análise dos itens, onde foi registrado o número 

de figuras observadas em cada item, e onde constava a avaliação das imagens apresentadas de 

acordo com dois critérios principais:  

- Qualidade da imagem: se os elementos gráficos de cada item (cada imagem) 

apresentados estavam de acordo com a proposta geral do teste, ou seja, se tinham capacidade 

de elucidar pareidolias. Além disso, esse critério diz respeito ao brilho, cor, orientação, 

densidade, simetria, forma e profundidade da imagem, dentro da cena global. 

- Pertinência da imagem: se os itens estavam adequados ao conteúdo apresentado na 

literatura sobre o que se propunha o teste, ou seja, este critério diz respeito à capacidade que a 

imagem apresenta de provocar a percepção de variadas formas e funcionar de acordo com o 

que é pretendido no teste. 

Para esses critérios, os juízes atribuíram pontuações entre 0 e 10 para cada item. 

Posteriormente as notas foram transformadas em escala Likert (1 a 5) devido o método do 

Índice de Validade de Conteúdo necessitar de respostas dentro dessa escala para avaliar a 
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relevância/representatividade dos itens. No formulário também foi deixado um espaço 

reservado para comentários livres sobre os itens do teste ou do teste como um todo. 

Ao final da apresentação das imagens duas questões foram propostas aos juízes como 

forma de avaliar a face/aparência do instrumento: “Você acha que o TOPV é capaz de 

mensurar a percepção visual de forma? Você acha que o teste como um todo tem uma boa 

aparência?”. 

 

7.5 Análise dos dados 

 

Para analisar a validade de conteúdo dos itens foi utilizado o Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC) proposto por Waltz, Strickland e Lenz (1991). O IVC mede a proporção de 

juízes que estão em concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens, 

permitindo analisar cada item individualmente e depois o instrumento como um todo 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). A fórmula usada para avaliar cada item separadamente foi:  

 

As imagens escolhidas para o protocolo clínico final do TOPV foram as que obtiveram 

IVC maior ou igual a 0,85, ou seja, mais de 85% de concordância entre os juízes para aquela 

imagem. 

Na análise do instrumento como um todo, Polit e Beck (2006) apresentam três formas 

que podem ser usadas. A primeira é definida como “média das proporções dos itens 

considerados relevantes pelos juízes”, a segunda forma é “média dos valores dos itens 

calculados separadamente”, ou seja, é a soma dos IVC´s calculados separadamente e 

posteriormente divide-se pelo número de itens considerados na avaliação. Por último, a última 

forma sugerida pelos autores é a divisão do número total de itens considerados na avaliação. 

Para esta análise, foi utilizada a média dos valores dos itens calculados separadamente. 

Além do estudo dos itens separadamente e do instrumento como um todo, deve-se levar 

em consideração a taxa de concordância entre juízes, sendo a concordância mínima, apontada 

na literatura de 80% (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). As respostas dos juízes foram 

tabuladas no Microsoft Office Excel e posteriormente analisadas neste mesmo programa.  
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No intuito de avaliar a existência de correlação entre as respostas dadas pelos juízes nos 

critérios de pertinência da imagem, qualidade da imagem e quanto ao número de formas 

visualizadas em cada imagem, foi utilizado o programa IBM SPSS Statistics 20, utilizando o 

Teste de Correlação de Spearman. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No desenvolvimento de novos instrumentos, um dos pontos de discussão versa sobre o 

número e a qualificação dos juízes. Apesar de a literatura apresentar algumas controvérsias 

sobre este tema (ALEXANDRE; COLUCI, 2011), Lynn (1986) recomenda que o novo 

instrumento seja avaliado por um grupo de no mínimo cinco e no máximo dez pessoas. Para 

tanto, deve-se levar em conta as características do instrumento, a formação, qualificação e 

disponibilidade dos profissionais necessários.  

Na avaliação de conteúdo e face do TOPV, foram convidados sete pesquisadores da 

área de Neurociências e/ou Percepção Visual, sendo três doutores, um mestre e três 

especialistas nas áreas supracitadas. 

Os testes psicológicos existem para ajudar a fazer inferências a respeito de pessoas e seu 

comportamento. A validade depende das evidências que podemos reunir para corroborar 

qualquer inferência feita a partir de resultados de testes. Nesse caso, a validade é uma questão 

de julgamento que diz respeito aos escores de teste, como são empregados para um 

determinado objetivo em um dado contexto (URBINA, 2007). 

No TOPV, após a análise das imagens (itens do teste) a partir do julgamento dos 

especialistas, foram eliminadas aquelas que obtiveram Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

menor que 0,80 em pelo menos um dos critérios (qualidade ou pertinência). Assim, foram 

incluídas 23 imagens que obtiveram IVC ≥ 0,85 em ambos os critérios de qualidade e 

pertinência, como podemos observar no gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1. Análise e Seleção dos itens do TOPV 
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Podemos observar que as imagens de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 22, 24, 25, 

27, 30, 31, 35, 38, 40, 48, 49 e 50 obtiveram índices maiores que 0,80 nos dois critérios 

(qualidade e pertinência da imagem). Os índices de validade de conteúdo das imagens, bem 

como a média de formas visualizadas em cada imagem estão demonstrados na tabela 1. 

 

Nº da 

Prancha 

IVC 

Pertinência 

IVC 

Qualidade IVCP/ICVQ 

Média do nº de 

visualizações 

1 0,86 1,00 0,86 5,14 

2 1,00 1,00 1,00 11,57 

3 0,86 1,00 0,86 8,86 

4 1,00 1,00 1,00 12,43 

5 1,00 0,86 1,16 8,00 

6 0,86 1,00 0,86 14,14 

7 0,71 1,00 0,71 10,14 

8 0,86 0,86 1,00 7,29 

9 1,00 1,00 1,00 7,14 

10 0,57 0,71 0,80 10,86 

11 0,86 0,86 1,00 8,71 

12 0,71 0,71 1,01 6,71 

13 0,71 0,86 0,83 7,14 

14 0,86 0,86 1,00 6,29 

15 0,86 0,86 1,00 7,71 

16 0,71 0,86 0,83 5,71 

17 0,71 0,71 1,01 8,57 

18 0,43 0,57 0,75 4,29 

19 0,43 0,86 0,50 7,71 

20 0,71 0,86 0,83 7,43 

21 0,57 0,71 0,80 5,43 

22 0,86 1,00 0,86 6,86 

23 0,71 0,86 0,83 6,43 

24 0,86 1,00 0,86 10,00 

25 0,86 0,86 1,00 8,43 

26 0,71 0,57 1,25 7,00 

27 0,86 0,86 1,00 8,86 

28 0,43 0,57 0,75 6,57 

29 0,86 0,57 1,50 4,00 

30 0,86 0,86 1,00 6,29 

31 0,86 1,00 0,86 7,29 

32 0,43 0,57 0,75 5,43 

33 0,71 0,57 1,25 7,29 

34 0,86 0,71 1,21 8,14 
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35 1,00 1,00 1,00 6,00 

36 0,57 0,71 0,80 7,71 

37 0,71 1,00 0,71 7,14 

38 1,00 0,86 1,16 7,29 

39 0,57 1,00 0,57 5,14 

40 0,86 1,00 0,86 9,43 

41 0,71 0,86 0,83 6,71 

42 0,86 0,71 1,21 4,00 

43 0,71 0,86 0,83 8,57 

44 0,71 0,57 1,25 9,29 

45 0,57 0,71 0,80 5,86 

46 0,86 0,71 1,21 11,29 

47 1,00 0,71 1,41 11,14 

48 0,86 0,86 1,00 9,86 

49 0,86 1,00 0,86 7,86 

50 0,86 1,00 0,86 9,29 

Tabela 1. ICV por imagem e média do número de observações de formas por 

imagem. A marcação em vermelho representa as imagens selecionadas para o 

protocolo final.  

 

O que se observa na tabela 1 são os índices de validade de conteúdo relativos à 

qualidade da imagem, pertinência da imagem, a média de formas visualizadas por imagem e o 

IVC total, que é calculado pela relação entre os índices de pertinência e qualidade, de todas as 

imagens apresentadas aos juízes.  

O segundo parâmetro para a escolha das imagens foi o número de formas visualizadas 

pelos juízes em cada imagem. Das 23 imagens selecionadas a partir dos índices de validade de 

conteúdo, 13 obtiveram maior média no número de formas visualizadas em cada item e 

permaneceram no teste. O número de formas observadas é também um aspecto da qualidade e 

da pertinência da imagem, uma vez que um maior número de observações implica numa 

maior capacidade de percepção de formas. 

As imagens selecionadas foram aquelas que melhor atenderam aos critérios 

preestabelecidos anteriormente, como maior IVC total, maior quantidade de formas 

observadas, maiores índices relacionados aos critérios de qualidade e pertinência de imagem. 

Após a análise quantitativa dos juízes, comentários sobre cada item poderiam ser feitos 

e registrados no protocolo de avaliação (APÊNDICE C). A partir desses dados qualitativos, 

mais três imagens foram excluídas. De acordo com os dados colhidos, tais imagens 

apresentavam baixa neutralidade, ou seja, poderiam gerar forte impacto emocional nos 

participantes por sugerirem figuras de caráter sexual.  



47 
 

 
 

Desta forma, as 10 imagens selecionadas para o protocolo clínico foram selecionadas 

dados os motivos que se seguem: IVC de qualidade, pertinência e total maiores que 0,85, 

média de formas observadas por imagem de 8, 67, como se observa na tabela 2.  

Nº da 

Prancha 

no 

Protocolo 

Inicial 

Média do nº de 

visualizações 

1 5,14 

2 11,57 

3 8,86 

6 14,14 

11 8,71 

15 7,71 

25 8,43 

27 8,86 

31 7,29 

35 6,00 

MÉDIA 8,67 

Tabela 2. Média do número de 

formas visualizadas após 

formulação do protocolo clínico. 

Em relação a distribuição dos IVC´s das imagens selecionadas após a análise dos juízes, 

podemos observar o gráfico 2.  

 

 

 

Gráfico 2. IVC´s das imagens selecionadas para o protocolo clínico, contendo 10 imagens. 
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É importante ressaltar que as imagens enumeradas no protocolo com 50 imagens do 

TOPV (TOPV-50) foram reenumeradas no protocolo clínico final. Então as imagens 1, 2, 3, 

6, 11, 15, 25, 27, 31, 35 do protocolo TOPV-50, passaram a ser enumeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, no protocolo clínico após análise dos juízes. 

Segundo Anastasi (1977), a validade de um teste é construída desde o início a partir da 

escolha de itens apropriados. A preparação dos itens do teste é precedida pelo exame 

sistemático de literatura significativa para o assunto e pela consulta de especialistas no 

domínio em questão. Urbina (2007) aponta que se especialistas no assunto participaram no 

processo de classificação e seleção de itens, as considerações por eles feitas e o grau de 

concordância entre eles deve ser descritos. 

Avaliando a concordância dos juízes no instrumento como um todo, obtivemos um 

índice de validade de conteúdo satisfatório de 92%, como podemos observar no gráfico 3. 

Este valor foi calculado a partir da média entre os índices de validade da qualidade e da 

pertinência das imagens selecionadas para o protocolo de teste. 

 

 
Gráfico 3. IVC TOPV. Avaliou-se a concordância dos juízes no teste como um todo. 

IVCq: Índice de Validade de Conteúdo da qualidade da imagem; IVCp: Índice de Validade 

de Conteúdo da pertinência da imagem; IVC Total: Média dos IVC´s de qualidade e 

pertinência. 

 

No Gráfico 3, nota-se que o critério de qualidade obteve 94% de concordância, 

enquanto o quesito pertinência atingiu 89%. Pasquali (2013) aconselha que seja usada uma 

concordância mínima de 80%, porém, os valores recomendados devem ser de 90% ou mais a 
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depender da quantidade de juízes (ALEXANDRE; COLUCI, 2001). Desta forma, para este 

trabalho, foi considerada uma concordância mínima de 80%. 

Algumas considerações e sugestões dadas pelos juízes foram consideradas para a 

estruturação do protocolo clínico. Uma delas foi relacionada às instruções do teste. 

Inicialmente, era solicitado ao participante que contornasse “todas as figuras que percebesse”, 

o que, de acordo com os juízes, dava a ideia de que, necessariamente, a figura contornada 

precisava ter sentido e lógica. Passou a ser “contorne todas as formas percebidas”.  

É importante lembrar que a proposta do TOPV é funcionar como um instrumento para 

avaliação de percepção visual de forma para pessoas com esquizofrenia. Enquanto foi 

solicitado aos juízes que contornassem todas as formas percebidas, pretende-se, em estudos 

futuros usando a população-alvo a quem o teste de destina, pacientes com esquizofrenia, a 

instrução seja apenas para contornar a primeira imagem que for percebida. A necessidade de 

solicitar que os juízes contornassem todas as imagens está relacionada com a capacidade de a 

imagem gerar percepções de formas variadas. Quanto mais formas a imagem for capaz de 

elucidar no paciente, maior será sua capacidade de mensurar déficits. 

Então, visando a simplificação dos procedimentos do teste e redução do tempo de 

execução, tendo em vista o grupo clínico a quem se destina, a instrução passou a ser: “Você 

verá a seguir 10 pranchas com manchas de tinta. Contorne a primeira forma ou figura que 

você perceber em cada uma delas usando a caneta para Ipad”. 

Para o estudo de correlação entre juízes, foi utilizado o Coeficiente de Correlação por 

Postos de Spearman, utilizando o software IBM SPSS 20. Foram tabulados no banco de dados 

os valores de cada critério: número de formas observadas, qualidade da imagem e pertinência 

da imagem, referente às notas de cada um dos sete juízes das imagens escolhidas através do 

IVC, com a finalidade de avaliar a existência de correlação entre as notas atribuídas pelos 

mesmos.  

Posteriormente, os dados foram analisados em três etapas: 1) correlação entre juízes 

para o critério de qualidade da imagem; 2) correlação entre juízes para o critério de 

pertinência da imagem e 3) correlação entre juízes quanto ao número de formas visualizadas 

em cada imagem. Pode-se observar os resultados obtidos nas tabelas que se seguem: 
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Juiz 1 - 

Qualidade

Juiz 2 - 

Qualidade

Juiz 3 - 

Qualidade

Juiz 4 - 

Qualidade

Juiz 5 - 

Qualidade

Juiz 6 - 

Qualidade

Juiz 7 - 

Qualidade

Coeficiente de 

Correlação
1,000 ,218 -,509 ,327 ,325 ,421 ,218

Significância ,545 ,133 ,356 ,359 ,226 ,545

Coeficiente de 

Correlação
,218 1,000 -,333 0,000 -,050 ,300 -,333

Significância ,545 ,347 1,000 ,892 ,400 ,347

Coeficiente de 

Correlação
-,509 -,333 1,000 -,167 -,166 -,214 -,111

Significância ,133 ,347 ,645 ,647 ,552 ,760

Coeficiente de 

Correlação
,327 0,000 -,167 1,000 ,435 ,107 -,167

Significância ,356 1,000 ,645 ,209 ,768 ,645

Coeficiente de 

Correlação
,325 -,050 -,166 ,435 1,000 ,628 -,166

Significância ,359 ,892 ,647 ,209 ,052 ,647

Coeficiente de 

Correlação
,421 ,300 -,214 ,107 ,628 1,000 -,214

Significância ,226 ,400 ,552 ,768 ,052 ,552

Coeficiente de 

Correlação
,218 -,333 -,111 -,167 -,166 -,214 1,000

Significância ,545 ,347 ,760 ,645 ,647 ,552

Juiz 7 - 

Qualidade

Spearman's rho

Juiz 1 - 

Qualidade

Juiz 2 - 

Qualidade

Juiz 3 - 

Qualidade

Juiz 4 - 

Qualidade

Juiz 5 - 

Qualidade

Juiz 6 - 

Qualidade

 
Tabela 3. Coeficiente de correlação de Spearman entre juízes no critério de qualidade da imagem. 
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Juiz 1 - 

Pertinência

Juiz 2 - 

Pertinência

Juiz 3 - 

Pertinência

Juiz 4 - 

Pertinência

Juiz 5 - 

Pertinência

Juiz 6 - 

Pertinência

Juiz 7 - 

Pertinência

Coeficiente de 

Correlação
1,000 -,313 ,117 ,261 ,165 ,008 -,285

Significância ,378 ,748 ,467 ,649 ,983 ,425

Coeficiente de 

Correlação
-,313 1,000 ,117 -,130 -,456 -,242 -,285

Significância ,378 ,748 ,720 ,185 ,500 ,425

Coeficiente de 

Correlação
,117 ,117 1,000 -,536 ,149 -,512 -,772

**

Significância ,748 ,748 ,110 ,681 ,130 ,009

Coeficiente de 

Correlação
,261 -,130 -,536 1,000 -,042 ,739

* ,356

Significância ,467 ,720 ,110 ,908 ,015 ,312

Coeficiente de 

Correlação
,165 -,456 ,149 -,042 1,000 -,012 -,079

Significância ,649 ,185 ,681 ,908 ,975 ,829

Coeficiente de 

Correlação
,008 -,242 -,512 ,739

* -,012 1,000 ,691
*

Significância ,983 ,500 ,130 ,015 ,975 ,027

Coeficiente de 

Correlação
-,285 -,285 -,772

** ,356 -,079 ,691
* 1,000

Significância ,425 ,425 ,009 ,312 ,829 ,027

Juiz 1 - 

Pertinência

Juiz 2 - 

Pertinência

Juiz 3 - 

Pertinência

Juiz 4 - 

Pertinência

Juiz 5 - 

Pertinência

Juiz 6 - 

Pertinência

Juiz 7 - 

Pertinência

Spearman'

s rho

 
Tabela 4. Coeficiente de correlação de Spearman entre juízes no critério de pertinência da imagem. * A correlação é significante a nível 0.05. ** A correlação é significante a 

nível 0.01. Os números marcados em vermelho representam as relações de correlação significativa entre os juízes. 
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Juiz 1 - 

Número

Juiz 2 - 

Número

Juiz 3 - 

Número

Juiz 4 - 

Número

Juiz 5 - 

Número

Juiz 6 - 

Número

Juiz 7 - 

Número

Coeficiente de 

Correlação
1,000 -,395 ,175 ,591 ,333 ,105 -,238

Significância ,259 ,628 ,072 ,348 ,772 ,508

Coeficiente de 

Correlação
-,395 1,000 ,612 -,078 ,292 -,401 ,354

Significância ,259 ,060 ,830 ,414 ,251 ,316

Coeficiente de 

Correlação
,175 ,612 1,000 -,051 ,728

* -,415 ,648
*

Significância ,628 ,060 ,888 ,017 ,234 ,043

Coeficiente de 

Correlação
,591 -,078 -,051 1,000 -,134 ,122 -,428

Significância ,072 ,830 ,888 ,712 ,737 ,218

Coeficiente de 

Correlação
,333 ,292 ,728

* -,134 1,000 ,085 ,347

Significância ,348 ,414 ,017 ,712 ,815 ,326

Coeficiente de 

Correlação
,105 -,401 -,415 ,122 ,085 1,000 -,560

Significância ,772 ,251 ,234 ,737 ,815 ,092

Coeficiente de 

Correlação
-,238 ,354 ,648

* -,428 ,347 -,560 1,000

Significância ,508 ,316 ,043 ,218 ,326 ,092

Juiz 7 - Número

Spearman's 

rho

Juiz 1 - Número

Juiz 2 - Número

Juiz 3 - Número

Juiz 4 - Número

Juiz 5 - Número

Juiz 6 - Número

 
Tabela 5. Coeficiente de correlação de Spearman entre juízes em relação ao número de formas visualizadas na imagem. * A correlação é significante a nível 0.05. Os 

números marcados em vermelho representam as relações de correlação significativa entre os juízes. 
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Como se pode observar na Tabela 3, em relação ao critério de qualidade da imagem, 

onde os juízes avaliavam se as imagens apresentavam capacidade de elucidar pareidolias, 

levando em conta critérios como brilho, cor, orientação, densidade, simetria, forma e 

profundidade da imagem dentro da cena global, não obtivemos correlação entre os juízes, o 

que pode ser resultado de uma avaliação extremamente subjetiva desse item, dado que tais 

características descritas acima podem variar de acordo com a percepção do sujeito 

observador.  

Na Tabela 4, em relação ao critério pertinência da imagem, onde o julgamento estava 

baseado na capacidade da imagem provocar a percepção de formas variadas, obtivemos 

algumas correlações fortes entre os juízes 3 e 7; 4 e 6, bem como entre os juízes 6 e 7. 

Possivelmente a existência dessa correlação se dê pelo fato desses juízes terem como base os 

mesmos critérios metodológicos para avaliar quanto à existência de formas variadas, visto 

que, de acordo com a Tabela 5, a mesma dupla de juízes 3 e 7 também apresentou uma 

correlação forte no que diz respeito ao número de formas visualizadas em cada imagem. De 

forma similar, o juiz 3 estabeleceu correlação forte com o juiz 5 no quesito de número de 

formas. 

A partir da observação desses dados, nota-se que mesmo em dois dos critérios 

apresentando alto coeficiente de correlação entre algumas duplas de juízes, o teste como um 

todo não apresenta bons índices de correlação entre juízes. Desta forma, é importante salientar 

que a utilização do Índice de Validade de Conteúdo é uma boa forma de avaliar a 

representatividade dos itens mesmo com o caráter subjetivo dos critérios utilizados para julgar 

o instrumento. 

Segundo Anastasi (1977) e Urbina (2007), considerações sobre a relevância e eficiência 

do conteúdo devem obrigatoriamente entrar nos estágios iniciais de construção de qualquer 

teste, a validação de testes de desempenho cognitivo, como o TOPV, requer verificação 

empírica, pelos procedimentos descritos anteriormente (ver construção de testes 

neuropsicológicos). Tais hipóteses precisam de confirmação empírica para a verificação da 

validade total do teste. 

A validade de conteúdo do TOPV, descrita até aqui não deve ser confundida com a 

validade de face, ou validade aparente. Apesar de alguns autores apontarem ambas validades 

como evidências de validade referentes ao conteúdo, aqui este tipo de validade se refere à 

aparência superficial daquilo que o teste mede na perspectiva de um testando ou qualquer 
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outro observador leigo. É uma característica desejável nos testes porque promove o rapport e 

a aceitação da testagem e de seus resultados por parte dos testando (URBINA, 2007).  

Anastasi (1977) afirma que a validade de face refere-se ao fato de o teste “parecer 

válido” ou não aos sujeitos, ao pessoal administrativo que decide quanto ao seu emprego e a 

outros observadores não treinados tecnicamente. Nos testes de adultos, não basta que um teste 

seja obviamente válido, precisa, também ter validade de face, a fim de funcionar 

eficientemente nas situações práticas. Assim, enquanto a validade de conteúdo está voltada 

para a análise do conteúdo que se pretende avaliar do sujeito, a validade de face diz respeito a 

questões relacionadas à aplicabilidade do teste no tocante da aceitação do teste. 

No intuito de avaliar a aparência do TOPV e validar o teste também pela característica 

de face, durante o processo de análise pelos juízes, além da avaliação das imagens uma a uma, 

foi questionado se o teste tinha boa aparência e se visualmente ele era capaz de mensurar o 

que se propõe que é a percepção visual de forma. Para esta questão 100% dos juízes, 

responderam que aparentemente, o teste tinha capacidade de mensurar a percepção visual de 

formas através dos borrões de tinta com simetria vertical. 

Após as análises dos índices de validade de conteúdo e do número de formas elucidadas 

em cada imagem, o protocolo clínico final consistiu-se de três imagens em escala de cinza, 

cinco imagens em escala de cinza e vermelho e duas imagens policromáticas, possibilitando 

assim, a avaliação de diferentes vias de processamento visual. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desse estudo permitem concluir que o Teste de Organização Perceptual 

Visual - TOPV obteve bons escores referentes à validade do seu conteúdo quando utilizado o 

Índice de Validade de Conteúdo como critério avaliativo. Após a análise dos seus itens por 

profissionais especializados na área de Neurociências e/ou Percepção Visual, perfazendo 92% 

das respostas como favoráveis à validação. Outro resultado favorável se deu em relação à 

validade de face, obtendo 100% de concordância dos juízes sobre a aparência e apresentação 

do teste, enquanto proposta de instrumento de avaliação de percepção de forma em pessoas 

com esquizofrenia. 

Apesar de o TOPV obter altos Índices de Validade de Conteúdo tanto na avaliação item 

a item quanto no teste como um todo, quando usamos os testes de correlação como parâmetro 

avaliativo, os resultados não são favoráveis. Atribuiu-se a este dado a subjetividade dos 

critérios utilizados para julgar o instrumento, uma vez que tanto a qualidade quanto a 

pertinência da imagem, bem como o número de formas visualizadas, dizem respeito à 

interpretação de características intrínsecas a cada indivíduo, como percepção de formas 

baseadas no brilho, no contraste, na cor, na profundidade da imagem na cena global. 

Desta forma, temos que a validação de face e de conteúdo por especialistas é uma etapa 

essencial para o desenvolvimento de novos testes, a fim de avaliar o grau de 

representatividade dos itens do instrumento no processo de padronização psicométrica. Porém 

apresenta algumas limitações, principalmente por ser um processo subjetivo, mesmo sendo 

baseada no conhecimento de pessoas com expertise no assunto. Assim a utilização do 

processo de validação de conteúdo e face não elimina a necessidade de outras medidas 

psicométricas no futuro. 

Para estudos futuros, pretende-se realizar o processo de estudos empíricos com a 

população-alvo do teste, pacientes com esquizofrenia, continuar com o processo de validação 

do teste, visando a validação de constructo e de critério, bem como realizar estudos 

estatísticos a fim de comprovações quantitativas de que o TOPV é um teste específico e 

sensível na detecção de agravamento dos sintomas da esquizofrenia. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convido o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“Validação do Teste de Organização Perceptual Visual (TOPV) em Pacientes com 

Esquizofrenia: Estudo Piloto”, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Juliana Maria 

Barros Silva, que pode ser encontrada à Av. Prof. Moraes Rego, nº 1235, Centro de Filosofia 

e Ciências Humanas, 9º andar, Departamento de Psicologia, Laboratório de Percepção Visual, 

Cidade Universitária, CEP: 50670-901,Telefone para contato do pesquisador (inclusive 

ligações a cobrar): (81) 9913-6338 e e-mail: julianambarros@gmail.com está sob a orientação 

da Profª Drª Ana Cristina Taunay (telefone para contato: 21268270, e-mail: 

actaunay@gmail.com). Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar a fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está 

em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o 

(a) Sr.(a) não será penalizado (a) de forma alguma. O (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o 

consentimento a qualquer tempo, sem qualquer penalidade. 

 

Objetivos: O trabalho pretende validar o Teste de Organização Perceptual Visual – 

TOPV - como instrumento de avaliação de possíveis prejuízos e alterações na percepção 

visual em pessoas com esquizofrenia. 

 

Duração do experimento: Todo o experimento dura, individualmente, cerca de 40 

minutos. 

 

Procedimento: Inicialmente será feita uma entrevista semiestruturada, os testes de 

acuidade visual de Snellen e o Mini Exame do Estado Mental. Voluntários do grupo clínico 

também serão avaliados a partir da Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica - Versão Ancorada 

(BPRS – A). Posteriormente, na aplicação do TOPV, o voluntário deverá indicar a primeira 

figura que perceber em casa imagem apresentada. A instrução será padronizada “Você verá 

manchas de tinta e em cada imagem você deverá indicar a primeira figura que viu”. O 

participante fará a marcação da resposta com o uso de um marcador para IPAD. Após 

certificado de que o participante compreendeu a tarefa, pede-se que inicie o TOPV, em 

seguida, executará o Dali-Simas, por fim, o Rorscharch. 

 

Riscos: Estudos dessa natureza trazem baixo risco para os participantes. Pode haver um 

possível constrangimento durante a entrevista, ocorrer um breve desconforto devido à duração 

da sessão experimental (cerca de 10 minutos) ou algum cansaço relacionado ao 

posicionamento da cabeça do voluntário no apoiador de queixo. Como forma de minimizar 

tais riscos, os procedimentos serão realizados em local reservado. Caso haja cansaço, haverá 

uma pausa na aplicação e na persistência do incômodo, o teste será imediatamente cancelado. 

 

Benefícios: A baixa acuidade visual pode ser detectada através da Tabela Snellen. Em 

casos como este, será indicado ao voluntário que procure atendimento oftalmológico. Além 

disso, a utilização de cenas complexas como as imagens do TOPV surgem como possibilidade 

para avaliar prejuízos e alterações na percepção visual de portadores de patologias 

neuropsiquiátricas. 

 

Confidencialidade: A identificação do participante é confidencial. Os testes entrarão 

no arquivo do Laboratório de Percepção Visual – LabVis, 9º andar, Departamento de 

mailto:julianambarros@gmail.com
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Psicologia, CFCH, UFPE, sob a responsabilidade da pesquisadora, pelo período de 5 anos. A 

identidade dos participantes será preservada em possíveis publicações futuras. 

 

Ressarcimento e indenização: Não estão previstos recursos para indenizações ou 

pagamento pela colaboração do voluntário. 

 

Garantias: Os participantes terão liberdade para retirar o consentimento sem qualquer 

tipo de penalização e prejuízo ao voluntário, durante todo o tempo de realização do 

experimento. 

 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-

600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br. 

 

___________________________________________________ 

(Juliana Maria Barros Silva) 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

VOLUNTÁRIO (A) 

 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 

assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a 

oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com a pesquisadora 

responsável, concordo em participar do estudo “Validação do Teste de Organização 

Perceptual Visual (TOPV) em Pacientes com Esquizofrenia: Estudo Piloto”, como 

voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento) 

Recife, _____ de ________________de 2014.  

 

Assinatura do(a) participante: _________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o 

aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de 

pesquisadores): 

 

Nome: ____________________ 

 

Assinatura: _________________ 

 

 

 Nome: ____________________ 

 

 Assinatura: _________________ 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Idade: 

Sexo: 

Naturalidade: 

Telefones: 

Escolaridade: 

Profissão: 

II. Histórico Patológico Pessoal

AVC

TCE

Epilepsia

Tumor Cerebral

Transtorno de Humor

Transtornos Psicóticos

Dependência Quimica 

OUTRA(Especificar)

Uso de Alcool e outras drogas (Especificar Frequência) Tipo Frequência Fez uso últimas 12hs?

Distúrbio Visual Tipo Graus Corrigido? 

Distúrbio Auditivo Tipo Corrigido?

Medicações Atuais Tipo (Cardiovascular) Dose diária

II. Antecedentes Patológicos Familiares

AVC

TCE

Epilepsia

Tumor Cerebral

Transtornos Psicóticos

Esquizofrenia

Dependência Quimica 

OUTRA(Especificar)

Identificação

PROTOCOLO DE ENTREVISTA

Data:

Grau de parentesco
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APÊNDICE C – PROTOCOLO DE ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS IMAGENS DO 

TOPV 

 

Nome: 

___________________________________________________________________________ 

Idade: ____________ Profissão:________________________________________ Sexo: 

________ 

Escolaridade/Titulação: 

____________________________________________________________ 

 

Nº da 
pranch

a 

Nº de 
figuras 

observada
s 

Nota 
Qualidade 

da 
imagem 

Nota 
Pertinência 
da Prancha 

Observações Livres 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         
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32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


