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RESUMO 

 
A percepção representa a organização e interpretação de todos os elementos advindos da 
nossa experiência sensorial; ela dá significado ao que é sentido. Baseados no princípio de 
que a percepção sensorial é alterada, na esquizofrenia, antes de qualquer alteração 
cognitiva (SIMAS, 2011), os estudos anteriores com os quadros de Salvador Dali oferecem 
indícios de que estes são particularmente adequados para medir alterações perceptivas 
visuais relacionadas à forma e tamanho. O objetivo do trabalho foi avaliar a percepção visual 
em pacientes com esquizofrenia comparando seus tamanhos preferidos nos quadros de 
Salvador Dali, nas pranchas de Rorschach e nos quadros de Victor Molev. Participaram do 
estudo 21 voluntários de ambos os sexos entre pacientes com esquizofrenia (GE) e aqueles 
sem diagnóstico de patologia (GC) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco. Os procedimentos envolveram a apresentação aleatória de três classes de 
estímulos: fotografias de 24 quadros do pintor Salvador Dali, 24 de Victor Molev e as 10 
pranchas de Rorschach, em uma estante de partitura, sem limite de tempo para observação, 
a uma distância de 30 cm do olho do observador. Os estímulos foram apresentados 
sucessivamente, seguindo a mesma ordem para todos os participantes com uma instrução 
padronizada: “Você vai ver fotografias de quadros de um pintor e, depois de olhar cada uma, 
você deverá indicar a primeira figura que mais lhe chamou atenção”. Na seqüência, o 
participante registrou a primeira figura que percebeu circulando-a sobre a pasta L 
transparente, com um marcador permanente. Um segundo experimento com 41 estudantes 
(grupo de universitários, GU) foi conduzido no LabVis-UFPE com as três classes de 
estímulos digitalizadas e apresentadas no programa Microsoft Office PowerPoint 2003 
seguindo os mesmos procedimentos. Na análise estatística, o teste não-paramétrico 
Kruskal-Wallis foi utilizado, não apresentando diferenças significantes entre GE e GC para 
qualquer dos quadros de Dali, Molev e das pranchas de Rorschach. A amostra dos 
estudantes, GU, foi submetida aos mesmos testes e, na comparação com o estudo 
conduzido no ambulatório com o GE e GC, apresentaram diferenças significantes em todas 
as pranchas de Rorschach; todos os quadros de Dali (exceto no quadro 5); e todos de Molev 
com exceção dos quadros 56 e 69. No GU, os tamanhos das figuras escolhidas foram iguais 
à metade daquelas no GE e GC. Esta comparação entre os estudos 1 e 2, assim como a 
hipótese investigada nos estudos anteriores, apontam a necessidade de novos estudos 
comparando as variáveis entre diferentes características dos grupos controles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chaves: percepção visual; percepção de tamanho; esquizofrenia; Salvador Dali; 
Rorschach; percepção sensorial; Victor Molev 



 
 

 
ABSTRACT 

 

The act of perceiving reflects the organization and interpretation of all incoming elements 
deriving from our senses: it allows the attribution of meanings to our sensations. Based on 
the assumption that severe changes in perception take place prior to the cognitive disorders 
in schizophrenia (Simas, 2011), and taking into account the results of previous studies using 
Salvador Dalí‟s paintings, it was found that these are particularly adequate to measure some 
of the alterations in the visual processing of size and form. The aim of this present study is to 
evaluate the visual perception in patients diagnosed with schizophrenia comparing preferred 
sizes of Dalí‟s paintings to those preferred in Rorschach slides and Victor Molev‟s paintings 
of composed familiar faces. Twenty one volunteers from the Hospital das Clínicas of 
Universidade Federal de Pernambuco, of both sexes, XX schizophrenics (EG) and XX 
diagnosed free of neuropsychiatric disorders (CG), participated in the study. The procedure 
involved 24 Dalí‟s paintings, 24 Victor Molev‟s paintings and the 10 slides of Rorschach, all in 
the size of 10 x 15 cm. These were placed in a partiture stand, 30 cm from the observer‟s 
eyes. The stimuli were presented successively in the same order for each class of stimuli 
chosen at random.  Instructions were the same for all volunteers and stimulus classes. “You 
will see photos of paintings and, after looking each one, you should point the first picture that 
draws your attention”. Each participant registered, with a marker, the first picture saw on a 
transparent plastic placed over each photograph. In a second experiment, 41 students of the 
same university (student group, SG), viewed each stimulus, of each class, on a 21”inch 
monitor and used the line draw tool, of the PowerPoint program, to set the first picture saw. 
The Kruskal-Wallis test was used to analyze the data. No significant differences were found 
between GE and GC, for any class of stimuli. The same test showed significant differences 
for all class of stimuli between the sizes chosen by the groups EG and CG as compared to 
SG. Differences were found for all but one Dalí‟s paintings, all but two Molev‟s paintings and 
all Rorschach slides. In all cases, the SG selected sizes equal to half the sizes as those 
selected by EG and CG. In all cases and groups, the sizes selected in Dalí‟s paintings  
predicted those selected in Rorschach‟s. Comparisons between the first and the second 
studies suggest further research to better characterize the potential differences to be found in 
a variety of control groups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: visual perception; size perception; schizophrenia; Rorschach; sensory 
perception. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

Ao longo dos séculos, a visão de diagnóstico e tratamento do portador de doença 

mental mudou drasticamente e, no presente, a Psicopatologia continua como um campo que 

inspira controvérsias e necessita de estudos que melhor caracterizem a forma terapêutica 

de tratamento deste paciente em especial. Ao contrário do que se fazia no final do século 

XVIII e início do século XIX, uma nova maneira de caracterização não tem por objetivo ser 

um sistema aristotélico de categorizações detalhadas com a inserção da empiria e da 

observação atenta, a chamada “botânica dos sintomas”, com uma preocupação na 

descrição e classificação seguindo determinada lógica (FOUCAULT, 1994). 

Os quadros de comprometimento mental indagam investigação por suas muitas 

particularidades (idade, sexo, fatores estressantes), que dificultam sua inclusão nas 

classificações em Manuais Diagnósticos Psiquiátricos como o DSM-IV e a CID-10. Neste 

contexto, a identificação precoce da esquizofrenia tem se apresentado como uma 

necessidade característica destes últimos séculos no sentido da ampliação do olhar médico 

para as manifestações dos sintomas. 

Dentre os fatores que norteiam essa pesquisa adotaram-se os três pressupostos de 

Birchwood et al (apud CHAVES; LEITE, 2009) : (1) o curso da esquizofrenia é mais 

tempestuoso na fase inicial da doença; (2) as mudanças biológicas, psicossociais e 

cognitivas ocorrem durante o período crítico inicial; e (3) a existência de discrepâncias entre 

o funcionamento social e clínico que tem instalação imediata (CHAVES; LEITE, 2009). 

É importante observar que a procura de métodos diagnósticos, prevenção e 

tratamento de doenças, além da descoberta das causas e mecanismos neurais, estão entre 

os muitos estudos da neurociência; que contribuem em seus objetivos para o 

esclarecimento de doenças mentais (VENTURA 2010). 

Este estudo procurou avaliar a percepção visual em portadores de esquizofrenia e 

em voluntários sem histórico de doenças neuropsiquiátricas, utilizando fotografias dos 

quadros de Salvador Dali, das pranchas de Rorschach e dos quadros de Victor Molev.  

A estratégia utilizada para o possível diagnóstico precoce do transtorno se coloca 

através da aplicação de um teste (experimental, considerado por alguns, ou diagnóstico por 

outros) que procura identificar alterações perceptuais nos pacientes que têm ou tiveram 

algum episódio psicótico, ou aqueles que estão em situação de estresse e vulnerabilidade.  

Quando citamos a palavra “teste”, não estamos vinculando as noções da 

psicometria, de mensuração e classificação, que visam poder diferenciar e situar os 

indivíduos como populações determinadas, difundindo o estigma e preconceito. O nome 

teste está associado à possibilidade objetiva de o resultado ser independente da posição 

subjetiva de quem o administra, assim como do portador deste transtorno. 
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 A medida quantitativa neste caso está, a princípio, a serviço do estabelecimento de 

parâmetros padronizados da psicometria, proporcionando melhor entendimento e 

identificação de uma amostra do comportamento do portador desta enfermidade, neste 

caso, pacientes com esquizofrenia (VILELA et al, 2007). 

Vale ressaltar que se mantém a atenção às intensas discussões em torno dos 

instrumentos de diagnóstico em psicologia e respectivas normatizações que tornam o 

campo do psicodiagnóstico alvo de críticas, no sentido da segregação aos diferentes modos 

de subjetivação, e ainda o cuidado quanto às normas do conselho, que nos informam que a 

criação de um novo instrumento de avaliação deve responder claramente a questões de 

porque os testes existentes não dariam conta da avaliação dessa demanda e população em 

termos de atributos ou características que se quer avaliar (CFP N.º 002/2003 e N° 

007/2003). 

 A seguir, apresenta-se o resultado de um trabalho experimental reunindo 

informações teóricas do campo de pesquisa, dividido em nove seções.  

 A primeira seção, a fundamentação teórica, oferece uma visão geral do tema 

Percepção Visual, os caminhos do processamento visual da retina até o córtex, com o relato 

de artigos clássicos e atuais, apresentando ainda uma breve caracterização sobre a 

Esquizofrenia, em seus aspectos etiológicos, sintomatológicos, suas classificações e 

tratamentos. No final da primeira seção encontra-se o tópico Sensibilidade ao Contraste e 

Percepção de Forma, que focaliza a abordagem da psicofísica no estudo do processamento 

visual da forma, e o enfoque histórico dos estudos anteriores que utilizaram as fotografias 

dos quadros de Salvador Dali para a investigação de alterações perceptivas.   

 A segunda seção, o estudo proposto, é formada pela breve biografia de Salvador 

Dali e Hermann Rorschach, ressaltando aspectos teóricos e práticos e suas interações com 

o tema Percepção Visual; contém ainda o estudo proposto com os elementos que 

incentivaram a realização deste estudo e a hipótese investigada.  

 A terceira seção apresenta os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

 A quarta seção indica a metodologia adotada no estudo, com a descrição dos 

participantes, instrumentos utilizados, procedimento, critérios de inclusão e exclusão, riscos 

e benefícios, aspectos éticos e limitações do campo de pesquisa.  

 A quinta seção expõe os resultados encontrados e a análise estatística adotada no 

tratamento dos dados. 

  A sexta seção traz a discussão dos resultados.  

 A sétima seção descreve a conclusão e a sugestão de novas pesquisas. 

 A oitava seção traz referências bibliográficas, com a indicação das fontes que foram 

consultadas ao longo de todo o trabalho.   

 A nona e última seção oferece os elementos pós-textuais: apêndices e anexos.  
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1.1 PERCEPÇÃO VISUAL 

 

O sentido da visão, ou percepção visual, desde os tempos mais remotos tem atraído 

o interesse de homens de várias formações – filósofos, poetas, artistas, engenheiros, físicos 

–, bem como se tornou alvo de investigação de fisiologistas e psicólogos. Dentre todas as 

espécies, é o homem que tem o mais complexo sistema visual, que compreende os olhos e 

as partes cerebrais correspondentes, funcionando não apenas como meio de sobrevivência, 

mas como um recurso do pensamento e da melhoria de vida (MUELLER et al, 1969). 

O sistema visual requer uma atenção determinada, assim como a orientação, porque 

os olhos fornecem ao sistema nervoso central mais informações do que o próprio órgão 

pode processar. Simplesmente não é possível olhar o mundo, reconhecer todos os objetos e 

entender seus relacionamentos simultaneamente (MUELLER et al, 1969; TSOTSOS, 1987 

apud WOLFE et al, 2003). 

O ato de ver significa captar algumas características proeminentes dos objetos, 

alguns traços relevantes que não apenas determinam a identidade de um objeto percebido, 

como também o fazem parecer um padrão integrado e completo. Assim, é possível a 

identificação de simples linhas e pontos como sendo um rosto, ou a partir unicamente de 

movimentos e proporções mais elementares identificar formas específicas. O sentido da 

visão funciona na maioria das vezes captando a forma quase imediatamente1 (ARHEIM, 

2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A pergunta relacionada a como ocorre o funcionamento dos olhos também fascinou o 

homem por milênios. Surgiram várias teorias, uma delas datada do ano 500 a.C., a 

chamada teoria da emanação, a qual atestava que o homem “via” porque raios luminosos 

saíam de seus olhos como tentáculos, tocavam o objeto e, deste modo, tornavam-no visível. 

Questionando o fato de os olhos serem fonte de luz, o filósofo Aristóteles formulou uma 

pergunta lógica: então por que as coisas não são vistas no escuro? A resposta, no entanto, 

só apareceu no século XVII, em um experimento prático de Christopher Scheiner, um jesuíta 

alemão, que demonstrou, a partir da remoção da parede interna transparente do olho (a 

retina) de um animal recém-abatido, que o olho funcionaria como uma câmera. O processo 

começaria com a luz entrando no olho, trazendo consigo as informações dos objetos que 

encontrou no caminho, resultando em uma imagem que seria projetada na retina (MUELLER 

et al, 1969).  

No presente, os estudos do processamento visual envolvem duas perspectivas 

teóricas que interagem constantemente: as dos processamentos top-down e bottom-up.  

São estratégias de composição ou decomposição da imagem que exploram tipos 

                                                           
1
 Com exceção do distúrbio da percepção visual que ocorre nas agnosias.  
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específicos de operações mentais, configurando abordagens básicas de 

análise (SCHIFFMAN, 2005). 

 

Figura 1. Modulação top-down e processamento bottom-up 

 

 

 

 

 

2.1.1.  Processamento Bottom-up 

 

No processamento bottom-up, os elementos básicos individuais do sistema são os 

primeiros especificados em grande detalhe. Esses elementos estão unidos para formar 

grandes subsistemas ordenados; que, em seguida, são ligados em vários níveis, até que um 

sistema de nível superior completo é formado, constituindo um processamento de baixo 

para cima, de um componente mais elementar para um sistema complexo (WOLFE et al 

,2003; MAIA, 2008)  

Na percepção visual da forma, o reconhecimento e identificação de cenas visuais ou 

padrões são processos fundamentais. Em busca da continuidade de explicações das 

questões formuladas sobre como ocorreria o processamento visual ou como aconteceria a 

intrigante habilidade do “ver, o funcionamento do olho é enfocado em abordagens bottom-

up. Vários pesquisadores, ao longo dos anos, investigaram padrões de estímulos visuais 

elementares (GAZZANIGA, 2006).  

Entre estes está o primeiro indicativo importante sobre a forma como os sinais 

visuais atingiriam o cérebro, descoberto em 1877 pelo biólogo alemão Franz Boll. Ao 

examinar o olho de uma rã que estava guardada em uma cabine escura de seu laboratório, 

ele notou que uma substância avermelhada desaparecia gradualmente na luz. Franz Boll, 

então, percebeu uma mudança química que ocorre no olho quando a luz penetra no globo 

ocular; sua observação consistia na descoberta da conversão da luz em reações químicas 

(MUELLER et al, 1969). 

Fonte:http://thinklove.blog.com/2010/09/04/lessons-from-cognition-why-social-
movements-are-the-only-way-to-change-policy/ 
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Os processos fisiológicos da percepção de formas procedem de uma maneira linear, 

partindo do registro de unidades menores para a composição de unidades maiores. A 

imagem ótica na retina estimula um conjunto de variados receptores microscopicamente 

pequenos, cada um deles reagindo especificamente ao comprimento de onda e intensidade 

de luz que recebe. O conjunto de receptores forma um sistema neural que, por sua vez, 

coopera de modo específico na reação a certos movimentos, bordas, tipos de objetos, 

informações sensoriais básicas, tais como diferenças de luminosidade, ângulos e 

orientações que são processadas antes que o estímulo seja percebido e identificado 

(ARHEIM, 2007). 

A retina, no fundo do olho, é o destino da luz que atravessa o cristalino. Constitui-se 

de uma camada complexa, de várias células nervosas e fotorreceptores, os cones 

(concentrados na fóvea e responsáveis pela visão fotópica2) e os bastonetes (concentrados 

na região periférica da retina e relacionados à visão escotópica3); eles possuem a função de 

absorver a energia luminosa e a transformar, através dos processos de transdução, em 

atividade neural. Dessa forma, a estimulação dos cones e bastonetes é transmitida da retina 

até o nervo óptico, que envia sinais às áreas visuais do cérebro (SCHIFFMAN, 2005 

GAZZANIGA, 2006). 

Em 1962, David Hubel e Torsten Wiesel realizaram experimentos eletrofisiológicos 

com gatos, inserindo um eletrodo microscópico no cérebro do animal, e registraram a 

atividade de uma única célula nervosa da região do córtex onde se processa a visão. Com 

esse experimento eles conseguiram demonstrar que determinadas células respondem 

especificamente a estímulos determinados. Estes experimentos proporcionaram a 

possibilidade de se mapear os campos receptivos das células, i.e., determinadas áreas do 

campo visual ou da retina responsáveis por características específicas do estímulo (HUBEL; 

WIESEL, 1962; 1968).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O modelo de detectores de características (linhas, bordas e quinas – os chamados 

estímulos primitivos), formulado por Hubel e Wiesel (1962), decompõe a imagem em uma 

grande quantidade de canais anatômicos que seriam conectados e formariam, 

posteriormente, representações corticais de padrões cada vez mais complexos nas áreas 

superiores. Ou seja, as propriedades dos neurônios visuais estariam na dependência e 

seriam “construídas” pelos neurônios precedentes. Esse modelo é também chamado de 

hipótese hierárquica ou sequencial (SCHIFFMAN, 2005; LENT, 2005). 

No entanto, pesquisadores encontraram evidências de outro tipo de processamento 

da informação visual no sistema visual. A partir da verificação de três diferentes populações 

                                                           
2
 Visão fotópica é a visão na luz do dia. Os cones permitem o processamento de alta acuidade, 

especialização para a visão em cores e rápida adaptação ao escuro. 
3
 Visão escotópica diz respeito à visão no escuro. Os bastonetes não são especializados para a visão 

a cores, permitem o processamento de baixa acuidade e possuem alta sensibilidade à luz. 
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de células da camada plexiforme interna da retina de gatos, as células X, Y e W (células 

simples, complexas e hipercomplexas), e da constatação que em áreas visuais específicas 

tais como em V4 existem neurônios sensíveis ao comprimento de onda de estímulos 

luminosos. Na área V5, outros conjuntos de neurônios que respondem a estímulos de 

movimento independente de sua cor. Foi possível observar a independência e segregação 

de especialidades funcionais entre as áreas visuais (ENROTH‐CUGELL; ROBSON, 1966; 

SCHIFFMAN, 2005) 

Surgiu assim, a hipótese do processamento paralelo, na qual as informações visuais 

seriam fragmentadas e distribuídas em subsistemas encarregados de processar 

características específicas, ao contrário da hierarquia anteriormente sugerida pelo modelo 

de detectores (LENT, 2005).  

Outras evidências deste processamento foram verificadas nos estudos 

eletrofisiológicos com macacos, observando-se dois tipos4 de células ganglionares, que 

processam diferentes informações ambientais nomeadas de acordo com suas diferentes 

características anatômicas e fisiológicas constatadas no nível da retina e do NGL,  

responsáveis por diferentes aspectos da percepção visual. As células parvocelulares 

(células P), caracterizadas por estar em maior número, apresentar baixa velocidade de 

condução e possuir campos receptivos pequenos, reagindo a detalhes precisos e 

minuciosos de estímulos imóveis ou estáveis; e as células magnocelulares (células M), com 

resposta eficientemente rápida, com boa velocidade de condução, porém contribuindo na 

percepção de profundidade e movimento e pouco para a acuidade visual, por possuírem 

campos receptivos grandes (LIVINGSTONE; HUBEL, 1988; WILSON, 1989; SCHIFFMAN, 

2005, PURVES, 2008). 

 As células M e P, com suas projeções correspondentes às vias dorsal e ventral, são 

as duas vias paralelas responsáveis pela percepção visual. A primeira, chamada de via 

dorsal, teria por função a percepção de movimento e localização espacial. Já a via ventral 

seria responsável pela percepção de formas e cores que permitem a identificação dos 

objetos no mundo visual (LENT, 2005). 

Entretanto, essas vias, por serem distintas, não estão inteiramente independentes; 

elas atuam em cooperação. Alguns autores defendem que o reconhecimento dos estímulos 

visuais como proposto para a via ventral (o chamado “o que” é visto) agiria em conjunto com 

as três dimensões do objeto permitido pela via dorsal (também entendido como o “onde” é 

visto) e resultaria na percepção total do objeto (UNGERLEIDER; MISHKIN, 1982; MISHKIN; 

UNGERLEIDER, 1982).   

                                                           
4
  Haveria ainda no núcleo geniculado lateral uma terceira via, diferenciada quanto à sua anatomia, as 

células K ou coniocelulares. Apesar das divergências quanto à participação desta via para a 
percepção, associam-se na transmissão desta via alguns traços específicos da visão de cores 
(PURVES, 2008).   
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Essa visão do processamento (“o que” e “onde”) foi abandonada após a verificação 

de que os sinais provenientes dessas vias se misturam antes mesmo da sua saída de V1.  

Goodale e Milner (1992) sugeriram novos entendimentos acerca das células M e P na 

perspectiva da função da visão no comportamento. Estes autores enfatizam a perspectiva 

em que M constituiria a via de “ação” relacionada à percepção de movimento e localização 

no espaço e a via P de percepção de padrões e cores, relacionada à percepção consciente 

dos objetos visuais. Purves (2008) salienta ainda que as células M respondem de forma 

transitória e as células P de maneira sustentada; o feixe parvocelular é responsável pela 

análise detalhada da forma e o magnocelular importante para tarefas que exigem alta 

resolução temporal.    

Figura 2: Partes cerebrais envolvidas no processamento visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 A. As vias visuais podem ser vistas parcialmente na base do encéfalo (o nervo, o quiasma e o trato ópticos). 

As fibras da retina saem do trato em vários pontos para terminar no diencéfalo e no mesencéfalo. Do diencéfalo 
emergem as radiações ópticas, formadas por fibras talâmicas que terminam no córtex visual primário (e também por 
fibras de V1 que terminam no tálamo. 
B. mostra um corte de tálamo de um macaco-prego, coroado com violeta cresila que permite a visualização do 

núcleo geniculado lateral com as suas camadas características: magnocelular(M) e parvocelular (P). 
C. Mostra uma imagemde RMf de um indivíduo submetido a estimulação luminosa. A região em cores corresponde a 

um setor de V1, ativado em ambos os hemisférios.  
Fonte Cem Bilhões de Neurônios (LENT, 2005).  
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Na busca de uma maior compreensão das vias M e P, a comunidade científica 

continua se dedicando à definição do processamento da informação pelo sistema visual e da 

divisão de tarefas dessas duas vias, tanto em pessoas saudáveis como em voluntários com 

tipos diversos de doenças. 

 

2.1.2 Processamento Top-down 

 

Em uma abordagem top-down formula-se uma visão geral do sistema, mas não 

especifica: trata-se de um processamento do todo para as partes, ou de cima para baixo, 

como a tradução literal do termo sugere. O conhecimento, a experiência, o significado e 

interpretação do observador influenciam na formação da percepção (SCHIFFMAN, 2005). 

O detalhamento dos subsistemas de primeiro nível ou de um nível superior é uma 

das finalidades; cada subsistema é então refinado, gerando um segundo nível e assim 

sucessivamente. Por vezes, envolvem muitos níveis de subsistemas complementares, até 

que a especificação inteira esteja reduzida a elementos básicos. Um exemplo deste 

processamento é a corrente gestaltista, que enfatiza a natureza relacional da organização 

perceptual (WOLFE et al, 2003; SCHIFFMAN, 2005). 

 A Gestalt atribui ao sistema nervoso central um dinamismo autorregulador que, na 

procura de sua própria estabilidade, tende a organizar as formas em todos coerentes e 

unificados. Para essa corrente, a formação de imagens é composta por características tais 

como clareza, harmonia visual e fatores de equilíbrio que constituem para o ser humano 

uma necessidade e, por isso, são considerados indispensáveis para qualquer tipo de 

manifestação visual. Existiria então uma tendência organizacional inata, voltada para a 

percepção de características globais e coerentes do ambiente visual com base no arranjo, 

localização e interação de seus elementos (KANDEL, 2003; GOMES FILHO, 2004; 

SCHIFFMAN, 2005). 

 A percepção visual, no campo das teorias, recebeu contribuições relevantes do 

movimento gestaltista. Através de rigorosas pesquisas experimentais, a Gestalt tenta 

responder questões relacionadas ao porquê de determinadas formas agradarem mais e 

outras não, adotando e defendendo uma posição teórica na qual a imagem projetada na 

retina seria semelhante àquela que é representada no cérebro através da excitação cerebral 

desenhando campos elétricos na forma da imagem percebida. Assim, a primeira sensação 

já é da própria forma, global e unificada.  O cérebro, então, constrói ativamente percepções 

completas a partir dos detalhes da imagem visual e não existiria, segundo os seguidores da 

Gestalt, um processo posterior de associação de várias informações dos elementos desta 

“forma” (KELLER, 1970; GOMES FILHO, 2004, SCHIFFMAN, 2005).  
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 A Gestalt formulou princípios de organização perceptual inatos através dos quais se 

faria a análise e a interpretação da forma de qualquer objeto. São estes (Figura 3): 

 

Figura 3: Princípios de Organização Perceptual da Gestalt 

 

 

 

 

 

Fechamento: Há uma tendência da nossa percepção em completar figuras 

incompletas, de preencher as lacunas. O agrupamento acontece de maneira tal que há o 

favorecimento da percepção de figuras que se apresentam mais completas ou encerradas. 

(GOMES FILHO, 2004). 

Boa Continuidade: Os objetos que estão agrupados numa mesma direção, 

distribuídos em uma reta ou curva, são percebidos de modo que parecem contínuos, 

formando um grupo; os elementos parecem seguir uma direção uniforme, que proporciona 

continuidade (SCHIFFMAN, 2005). 

Proximidade: Os elementos podem se agrupar segundo a proximidade que se 

observa entre eles, criando efeitos espaciais ou temporais de agrupamento (SCHIFFMAN, 

2005). 

Semelhança ou Similaridade: Elementos idênticos tendem a ser vistos juntos, 

formando um grupo. (GOMES FILHO, 2004). 

Figura 3: Princípios de Organização da Gestalt  
Adaptado de http://leesaeny.blogspot.com/2011/04/aprenda-gestalt-com-charles-
brown.html 
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Simetria: Há uma tendência em observar figuras naturais, equilibradas e simétricas 

de forma agrupada. (GOMES FILHO, 2004). 

 É importante destacar a percepção figura-fundo característica dos processos 

superiores de organização perceptual. A percepção de objetos (figura) de modo diferenciado 

do fundo (a base ou plano onde se localiza a figura) é uma tendência da percepção. É um 

estágio básico e fundamental da organização perceptual que exige uma interpretação do 

cenário visual como um todo (GOMES FILHO, 2004; SCHIFFMAN, 2005). 

Saliente-se também a existência do princípio pregnância da forma, também chamado 

de força estrutural, que é um princípio geral da Gestalt que abrange todos os outros 

princípios desta corrente. Segundo esse princípio, as forças de organização da forma 

tendem a se dirigir tanto quanto o permitem as condições dadas no sentido da clareza, 

unidade e equilíbrio para a harmonia do equilíbrio visual (GOMES FILHO, 2004). 

A arte está pautada no princípio da pregnância da forma e da figura-fundo, segundo 

a Gestalt; o essencial seria perceber a forma por ela mesma, observá-la como todos 

estruturados, resultados de relações. Quando a Gestalt menciona o termo relações, refere-

se à impossibilidade de ver partes isoladas; uma parte estaria sempre na dependência de 

outra parte, ou seja, em relação à outra parte. Para a Gestalt, o todo é diferente de suas 

partes. A percepção é resultado de uma sensação global onde as partes são inseparáveis 

do todo e são outra coisa que não a soma delas mesmas. (GOMES FILHO, 2004).  
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2.2 ESQUIZOFRENIA 

 

A Esquizofrenia, maior representante das síndromes psicóticas por sua frequência e 

importância clínica, caracteriza-se pela prevalência de sintomas relacionados à perda de 

contato com a realidade, pensamento desorganizado, alucinações e delírios. Diversas, 

porém, são as classificações dos sintomas desta desordem, observados por autores como 

Kraepelin, Bleuler, Jaspers e Kurt Schneider.  

 

2.2.1 ETIOLOGIA, SINTOMAS E CLASSIFICAÇÕES 

 

Inicialmente denominada por Kraepelin de “Demência Precoce”, é caracterizada pela 

destruição da personalidade psíquica, sendo classificada assim com base nos quadros 

clínicos de outros estudiosos, por exemplo, Morel, que a descreveu como “estupidez ou 

demência juvenil”, e Kahlbaum, que utilizou os termos “catatonia” e “hebefrenia” (MOREIRA, 

1986; ELKIS, 2000; DALGALARRONDO, 2008). 

Foi renomeada em 19115 por Eugen Bleuler, que, ao revisar o termo “Demência 

Precoce”, notou que a doença não é sempre precoce nem conduz irremediavelmente à 

demência, estabelecendo o seu próprio conceito: “Esquizofrenia”, que significa divisão da 

consciência, em referência a uma cisão entre pensamento, emoção e comportamento 

(MOREIRA, 1986).   

A necessidade clínica de uma melhor identificação dos sintomas da esquizofrenia 

levou Kurt Schneider (1948, apud ELKIS, 2000) a descrever os “sintomas de primeira 

ordem” caracterizados pela sonorização do pensamento, vozes que acompanham as 

próprias atividades, roubo ou influência de pensamentos, vivências de influência corporal e a 

presença de percepção delirante. Para Schneider (apud ELKIS, 2000), o diagnóstico da 

esquizofrenia deveria basicamente contar com a identificação de experiências anormais 

(MAJ; SARTORIUS, 2005).  

A incidência da esquizofrenia acomete 1% da população mundial, com estágio de 

aparecimento da doença entre os 25 e 35 anos, não apresentando predileção por camadas 

socioculturais. As condições necessárias para seu desenvolvimento seriam o estresse e 

vulnerabilidade emocional. Haveria diferenças entre os sexos na esquizofrenia, no que diz 

respeito aos homens apresentarem uma idade de início mais precoce que as mulheres: 

                                                           
5
  O conceito foi proposto por Bleuler em 1908, mas somente publicado em seu livro em 1911, antes 

da publicação da última edição do tratado de Kraepelin. Assim, não configura uma substituição 
“formal”, nem representava uma oposição ao termo Demência Precoce, pois os dois termos 
conviveram por alguns anos.    
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geralmente os sintomas aparecem neles entre os 18-25 anos e nas mulheres entre 25-35 

anos (BLEULER, 1985; KAPLAN, 1993; MCGLASHAN, 1999; CHAVES, 2000; MARI; 

LEITÃO, 2000).  

Estudos sobre a epidemiologia da Esquizofrenia informam que os números atuais de 

incidência na população não refletem um quadro fidedigno da ocorrência da doença. 

Linscott e Os (2010) informam que a investigação sobre a epidemiologia da esquizofrenia é 

afetada por questões desafiadoras e problemas metodológicos. As variáveis que preveem 

as taxas de prevalência incluem história familiar, idade, sexo, estação de nascimento, pré-

natal, o abuso de substâncias, doenças auto-imunes, dentre outras, e se configuram como 

alguns fatores que dificultam a identificação dos quadros de Esquizofrenia.  

Estima-se que a realidade da ocorrência seja mascarada pelos chamados 

“fenótipos”; as várias formas de apresentação da doença podem favorecer a inclusão em 

outros quadros patológicos. Cabe então levarmos em consideração os estudos de McGrath 

et al. (2008), que enfatizam a necessidade de reavaliar o dogma em torno da epidemiologia 

da esquizofrenia: “Os contornos da paisagem já não podem ser considerados planos e 

inexpressivos”, em referência às estimativas de ocorrência em 1% da população mundial. 

As causas da esquizofrenia são variadas e ainda não foram totalmente elucidadas: o 

que existe são várias hipóteses que se complementam, destacando-se a teoria genética e 

as teorias neuroquímicas (SHIRAKAWA, 1993).  

Na hipótese neurodesenvolvimental, a ênfase recai no processo de proliferação 

neuronal e das células da glia, na migração celular, na diferenciação morfológica e 

bioquímica e na formação de sinapses que dependem de complexas interações 

intracelulares com o ambiente celular. Havendo a menor variação genética em conjunto com 

fatores ambientais, o indivíduo estaria mais suscetível ao surgimento de um episódio de 

psicose como consequência de um desenvolvimento cerebral alterado (NETO et al, 2007).   

A etiologia da Esquizofrenia, no aspecto neurofisiológico, estaria relacionada à ação 

dos neurotransmissores. Na hipótese dopaminérgica, que se baseia em dados que 

demonstram de forma apropriada que as drogas antipsicóticas, os chamados neurolépticos, 

reduzem a transmissão dopaminérgica no SNC, a esquizofrenia seria resultado de um 

hiperfuncionamento da transmissão dopaminérgica no SNC. Mais recentemente, destacam-

se os estudos que citam a diminuição das enzimas que sintetizam o neurotransmissor 

inibitório GABA e os estudos sobre o papel da serotonina e dos receptores glutamatérgicos 

(GRAEFF; GUIMARÃES, 1999; NETO et al, 2007). 

Na teoria genética, os fatores familiares e a constituição pessoal hereditários estão 

presentes na gênese das esquizofrenias, não deixando de destacar a importância das 

circunstâncias de vida (BLEULER, 1985). As propriedades hereditárias da Esquizofrenia, 

encontradas em familiares de primeiro grau, são estudadas através dos marcadores 
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biológicos, que se referem aos diversos tipos de alterações fisiológicas e cognitivas 

presentes antes e durante a erupção da doença (ADAD et al., 2000). 

Os sintomas da esquizofrenia podem ser encontrados em outros quadros de 

transtornos psiquiátricos e neurológicos. Assim, não é possível diagnosticar a esquizofrenia 

apenas com o exame do estado mental. Além disso, o diagnóstico do transtorno torna-se 

difícil, devido a uma variedade de apresentações clínicas dos diversos tipos (paranóide, 

hebefrênica, catatônica e simples) e pela observação de fenômenos heterogêneos, havendo 

a necessidade de se considerar o nível educacional e afiliações culturais no diagnóstico 

(KAPLAN, 1993; MAJ; SARTORIUS, 2005; DALGALARRONDO, 2008). 

Nas classificações, presentes nos manuais de distúrbios psiquiátricos, o DSM-VI 

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), publicação da Associação 

Psiquiátrica Americana – APA, e a CID-10 (Classificação Internacional de Doenças), 

publicação da Organização Mundial de Saúde - OMS, não há o reconhecimento de sintomas 

patognomômicos6 para a Esquizofrenia. No DSM-IV os sintomas são descritos em dois 

grupos, positivos e negativos, e para a inclusão nos critérios é necessária a identificação de 

pelo menos dois sintomas dos grupos durante no mínimo um mês, ou sinais contínuos 

persistentes por pelo menos seis meses. Já na CID-10 os sintomas característicos se 

dividem em oito grupos e as condições para o diagnóstico são de no mínimo um sintoma 

dentre os quatro primeiros grupos ou pelo menos dois dos quatro últimos grupos.  

A classificação em Sintomas Positivos e Negativos influenciou o conceito de 

esquizofrenia, em 1980, quando Crow introduziu a idéia de dimensões positivas e negativas 

pelo conceito de duas “síndromes da esquizofrenia”, passando a partir de então a compor 

oficialmente os critérios A do DSM-IV (ELKIS, 2000). 

Os sintomas negativos, ou síndromes deficitárias, não são específicos apenas aos 

quadros de Esquizofrenia: definem-se pela ocorrência de sintomas relacionados à perda das 

funções psíquicas e por déficits comportamentais. Já os sintomas positivos são 

caracterizados pela ocorrência de alucinações, delírios, agitação psicomotora, 

comportamento excêntrico e neologismos, e compõem um quadro de síndromes produtivas, 

considerando a presença de comportamentos novos, “floridos” (DALGALARRONDO, 2008).  

A não-adesão medicamentosa é muitas vezes justificada pela diminuição dos 

sintomas positivos e a ausência da noção de doença. Os comportamentos novos estão 

associados a uma maior desinibição e um conseqüente estado de elação. A ação 

medicamentosa tende a diminuir as sensações prazerosas advindas destes sintomas.  Os 

sintomas positivos podem ser reproduzidos pelo uso de drogas como a dietilamida do ácido 

                                                           
6
 Patognomômico = adj. Diz-se dos sintomas próprios de cada moléstia e cuja identificação permite 

um diagnóstico certo.  
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lisérgico, ecstasy e anfetamina e estão diretamente relacionados às causas de abuso de 

substâncias (MAJ; SARTORIUS, 2005). 

No que diz respeito à Percepção, Bleuler (1985) considera como um sintoma 

acessório e nos informa que esta pode ser falsificada indiretamente por alucinações e 

ilusões. Salienta que as ilusões dos sentidos desempenham papel importante na 

Esquizofrenia, como as alucinações somáticas com circunspecção, predominância de 

ilusões auditivas (vozes), e que as alucinações de rostos são especialmente frequentes e 

vívidas em episódios agudos.    

Já para Kaplan (1993), as perturbações perceptivas se referem necessariamente às 

alucinações que podem ocorrer em qualquer das cinco modalidades dos sentidos, com mais 

frequência as alucinações auditivas. Na esquizofrenia, segundo os autores, é bastante difícil 

diferenciar ilusões e alucinações. Segundo Chaves e Leite (2009), as alterações perceptivas 

relacionam-se às alterações propriamente ditas da sensopercepção, e do pensamento, em 

seu conteúdo, partindo do conceito: 

 

A percepção é uma autêntica e complicada construção psíquica, em que os 
conteúdos da experiência sensível e os conteúdos representativos 
correlatos se fundem (...) em um ato único dotado de vivacidade extensão, 
realidade e significação (MELO 1979 apud CHAVES; LEITE, 2009 p. 34).  

 

2.2.2.  O Cérebro e a Esquizofrenia 

 

Figura 4: As áreas afetadas do cérebro na esquizofrenia 

 

Figura 4: O cérebro na esquizofrenia e suas áreas afetadas – muitas regiões e sistemas do córtex 
cerebral operam anormalmente na esquizofrenia. Imagem retirada da http://pt-
br.infomedica.wikia.com/wiki/Esquizofrenia adaptação e tradução da 
http://www.schizophrenia.com/schizpictures.html 
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As alterações verificadas na esquizofrenia sugerem, além de problemas de 

assimetria cerebral, anormalidades no córtex cerebral nos lobos pré-frontal e temporal, 

sistema límbico, hipocampo, gânglio basal e lobo occipital.  Estudos de imagem cerebral têm 

mostrado evidências por muito tempo que a esquizofrenia é uma doença do cérebro, 

envolvendo muitas regiões corticais. Estes estudos mostram também a diminuição do 

volume da substância cinzenta cortical (LEVITT et al, 2010). 

 Graeff e Guimarães (2005) informam que a partir das inovações no conhecimento da 

fisiopatologia com o aumento no uso de técnicas não-invasoras (favorecendo a obtenção de 

imagens morfológicas e funcionais do cérebro de pessoas realizando tarefas mentais, e com 

o estudo de receptores e neurotransmissores em cérebros conservados post-mortem), a 

concepção tradicional da esquizofrenia como uma psicose funcional foi abandonada. 

 

A tendência atual é de considerá-la como resultado de desorganização do 
desenvolvimento cerebral. A esquizofrenia pode ser considerada, portanto 
como uma patologia que decorre de interação entre anormalidades 
cerebrais iniciais e maturação normal do sistema nervoso, fazendo com 
que as manifestações patológicas ocorram muito mais tarde, no 
desenvolvimento. O início mais comum da esquizofrenia dá-se durante o 
final da adolescência ou início da idade adulta, período da mielinização e 
do desenvolvimento do córtex pré-frontal dorsolateral está se completando 

(GRAEFF; GUIMARÃES, 2005, p. 72).      
 

As pesquisas ainda se dividem entre o grupo que adota o ponto de vista de que os 

sinais e sintomas da esquizofrenia são devidos ao circuito desordenado dentro de uma 

região crítica do cérebro, e os estudos que assumem que os sinais e sintomas são devido a 

ligações desordenadas entre as regiões do cérebro. Os resultados mais recentes têm 

apoiado a hipótese de que os pacientes com esquizofrenia apresentam ligações funcionais 

deficientes entre o córtex frontal e temporal, embora a natureza dessa disfunção seja 

complexa e não esteja totalmente elucidada (BROWN; THOMPSON, 2010).   

 

2.2.3 A esquizofrenia em sua perspectiva dos hemisférios cerebrais   

 
Sobre o tema Assimetria dos Hemisférios e suas relações com as doenças 

psiquiátricas, Springer e Deutsch (2008) nos informam que os sintomas da esquizofrenia 

estariam entrelaçados com as noções gerais dos hemisférios cerebrais. Os distúrbios do 

raciocínio e da linguagem, bem como os sintomas positivos observados com frequência na 

esquizofrenia, podem ser atribuídos ao hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo estaria 

em conexão com as funções analíticas e da linguagem e seria ainda a sede das emoções 

positivas.  
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Graeff e Guimarães (2005) dizem que as alterações na esquizofrenia verificadas no 

lobo temporal têm sido associadas aos sintomas positivos, tais como as alucinações e idéias 

delirantes, associados aos sintomas que mostram déficit de aprendizagem e memória.   

 
Imagens funcionais do cérebro, como a tomografia por emissão de pósitrons 
(sigla inglesa) e a tomografia computadorizada por emissão de fótons 
singulares (SPECT), revelam redução do fluxo sanguíneo cerebral do 
metabolismo de glicose no lobo pré-frontal e no giro cíngulo anterior, 
indicando prejuízo funcional (hipofrontalidade). Tais resultados são 
coerentes com estudos neuropsicológicos (...) Existem também 
investigações sobre o envolvimento de regiões subcorticais, particularmente 
os gânglios da base, responsáveis pela integração perceptual motora, 
motricidade fina, bem como habilidade espacial e memória de procedimento 

(GRAEFF; GUIMARÃES, 2005, p.72,73). 
 

Maj e Sartorius (2005) relacionam dimensões de personalidade esquizotípica com 

seus correlatos neuropsicofisiológicos. As atividades de interação social estariam 

relacionadas ao hemisfério esquerdo e as de retraimento social ao hemisfério direito da 

especialização hemisférica. Segundo os autores, várias evidências enfatizaram como 

mecanismos subjacentes os sistemas de ativação inter-hemisférica, mais especificamente 

tendências de lateralização no sistema de projeção não-específica talamocortical.  

As funções gerais que estão relacionadas ao Hemisfério Direito dizem respeito à 

habilidade de compreender relações de profundidade e distância e de lidar com imagens 

mentais de mapas e formas, como também noções de orientação e de consciência. A 

entonação emocional, o aspecto da metáfora e algumas qualidades do humor parecem 

também depender de habilidades do hemisfério direito. Nos casos de lesão deste hemisfério 

há uma compreensão e interpretação literal de frases metafórica e ditos populares, 

particularidades que também estão presentes nos quadros de esquizofrenia e outros 

sintomas tais como perda ou distúrbios profundo na orientação e consciência, aberrações 

perceptuais e discurso incomum (SPRINGER; DEUTSCH, 2008). 

 

2.2.4. Percepção Visual e Esquizofrenia 

 

Utilizando a plataforma de pesquisa MedLine-PubMed, foi possível encontrar artigos 

que oferecem informações revelantes relacionadas com o objeto de estudo aqui 

apresentado.    

Uma possível justificativa para a escassez de estudos envolvendo os atributos 

perceptivos na esquizofrenia é que se priorizam fatores gerais que envolvem aspectos 

cognitivos. Há também uma dificuldade em discriminar e analisar aspectos perceptivos 

específicos dos aspectos da disfunção cognitiva na esquizofrenia, provavelmente por se 
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tratar de uma desordem que afeta o funcionamento psíquico e orgânico como um todo 

(KANTROWITZ, 2009). 

   Butler (2008), em uma resenha, descreve a apresentação da ciência básica na 

reunião da CNTRICS (Cognitive Neuroscience – Pesquisa e tratamento para melhorar a 

cognição na esquizofrenia),  salientando que o sistema visual está bem caracterizado do 

ponto de vista fisiológico, em indivíduos normais, e é um sistema útil para a avaliação de 

conceitos básicos de disfunção perceptiva em esquizofrenia. 

Já Ffytche e colaboradores (2010) afirmam que distúrbios de percepção visual são 

frequentemente apresentados como um grupo heterogêneo de déficits neurológicos, com 

pouca atenção para a ampla gama de sintomas visuais encontrados em doenças 

psiquiátricas. Os autores tentaram incorporar distúrbios psiquiátricos e neurológicos em um 

único sistema classificatório, utilizando uma abordagem de redes anatômicas. Eles 

salientam que sintomas visuais mais prováveis de serem encontrados no desenvolvimento 

neurológico de transtornos psiquiátricos (distorções da percepção visual e alucinações7) são 

frequentemente citados sem um devido aprofundamento, simplesmente pelo fato de estes 

sintomas serem, em muitos casos, transitórios e ocorrerem mesmo na ausência de uma 

lesão cerebral associada, dificultando assim o seu estudo.  

Ainda sobre a percepção visual global na esquizofrenia, Brittain et al (2010) 

avaliaram as disfunções das vias Magno e Parvocelular na esquizofrenia, mesmo com 

relatos confiáveis dos déficits visuais, e encontraram resultados que sugerem um déficit no 

processamento “visual precoce” em ambos os sistemas, mas afirmam que só é transferida 

para as áreas de processamento bottom-up, predominando o sistema magnocelular. 

Com isso, é possível observar que as pesquisas em torno da Esquizofrenia e 

aspectos da percepção visual são temas atuais e bastante difundidos na literatura científica. 

No entanto, percebe-se que os estudos sobre aspectos que relacionam distúrbios da 

percepção visual, suas interações com transtornos psiquiátricos e neurológicos, assim como 

suas conexões com o córtex e os hemisférios, precisam ser mais explorados, tendo em vista 

sua aplicação prática na clínica.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fytche e colaboradores consideram alucinações visuais e ilusões como variedades da experiência perceptiva 

visual, uma vez que estão intimamente relacionados com a percepção visual em termos de atividade cerebral.  
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2.3 SENSIBILIDADE AO CONTRASTE E PERCEPÇÃO DE FORMA 

 

A mensuração da sensibilidade ao contraste está intimamente relacionada à 

percepção de forma (CORNSWEET, 1970). Grades senoidais verticais foram utilizadas pela 

primeira vez no estudo de características lineares de sistemas óticos e eletrônicos, sendo 

Schade (1948) e Selwyn (1948) os pioneiros em constituir a aplicabilidade da análise de 

Fourier na televisão e na fotografia, respectivamente, e, posteriormente, na caracterização 

do sistema visual.  

Entre os estudos que relacionaram a curva de sensibilidade ao contraste a 

patologias, o de Regan et al. (1977) observou alterações precoces na percepção da 

sensibilidade máxima ao contraste de grades senoidais em portadores de esclerose 

múltipla. Desde então, a curva vem sendo utilizada para caracterizar o Sistema Visual em 

condições saudáveis e em diversas patologias, assim como sob a influência de substâncias 

lícitas e ilícitas. Com base nessa perspectiva, vêm sendo estudadas as alterações na 

percepção de contraste que ocorrem na esquizofrenia com o uso de técnicas psicofísicas, 

eletrofisiológicas e de imagens geradas com a ressonância magnética funcional, fMRI. 

Alguns destes estudos e seus principais resultados estão apresentados aqui. 

O`Donnell et al. (2002) salientam que o processamento do sistema visual pode ser 

diferenciado com base na seletividade para baixas ou altas frequências espaciais. Em um 

estudo que avaliou 17 pacientes do sexo masculino portadores de esquizofrenia medicados 

e com 19 sujeitos controles masculinos, no qual os voluntários teriam que discriminar se 

pares de grades senoidais, de alto e baixo contraste, eram as mesmas ou diferentes.  Os 

autores encontraram um decréscimo maior, de 12%, no desempenho em baixa frequência 

espacial, em comparação com 4%, em frequências espaciais altas. Os autores sugerem a 

existência de alterações nos mecanismos do hemisfério direito envolvidos na percepção 

espacial e atenção na esquizofrenia.  

Slaghuis (2004) investigou a relação entre sensibilidade ao contraste para 

frequências espaciais de 0,5, 2,0, 4,0, 8,0 ciclos por grau de ângulo visual, cpg e 

frequências temporais de 0,4; 8,0 e 16 Hz em observadores normais e em subgrupos com 

sintomas positivos ou negativos da esquizofrenia. Os resultados mostraram que não houve 

diferenças na sensibilidade ao contraste espaço-temporal entre o grupo controle e o com 

sintomas positivos e, em comparação com esses grupos, a sensibilidade ao contraste 

espaço-temporal foi significativamente menor em todas as frequências espaciais e 

temporais no grupo com sintomas negativos.  O autor propõe a existência de distúrbios nos 

canais de processamento da via magnocelular e parvocelular no grupo com sintomas 

negativos.  
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 Delord et al. (2006) utilizaram técnicas psicofísicas para avaliar o processamento 

inicial do estímulo visual  que  refletem as características das  vias magno e  parvocelular 

para testar se a disfunção global magnocelular relatada na esquizofrenia também afeta as 

etapas iniciais do processamento visual. Os resultados não mostraram evidências para 

déficit magnocelular e parvocelular no processamento inicial. Os autores concluem que a 

disfunção magnocelular, se presente na esquizofrenia, deve estar presente nos processos 

mais integrados onde as vias parvo e magnocelular interagem.  

Keri e Benedek (2007) investigaram o funcionamento da via magnocelular em 

pessoas com alto risco de psicose e encontraram evidências que indicam que os pacientes 

com esquizofrenia apresentam desempenhos prejudicados em avaliações com sensibilidade 

ao contraste. Os resultados revelaram que o grupo de alto risco mostrou sensibilidade ao 

contraste elevado durante o teste da via M e sensibilidade normal durante o teste via P. 

sugerindo que o estado mental de alto risco está associado à hiperfunção da via 

magnocelular, que pode ser responsável por algumas das experiências perceptuais 

anômalas, incluindo a intensidade anormal dos estímulos ambientais e a incapacidade de 

concentrar a atenção em detalhes relevantes do ambiente.  

Skottun e Skoyles (2007) realizaram uma resenha sobre os estudos que testaram a 

sensibilidade ao contraste na esquizofrenia, partindo da sugestão que a esquizofrenia 

estaria ligada a um déficit magnocelular. Os resultados analisados, na opinião dos autores, 

demonstraram reduções uniformes na sensibilidade ao contraste que não foram compatíveis 

com um déficit magnocelular. Eles argumentam que, embora as várias disfunções 

encontradas possam ser associadas a deficiências de atenção nos indivíduos com 

esquizofrenia, esta deficiência não parece estar associada ao sistema magnocelular. Eles 

concluem que os estudos desta resenha não favorecem uma associação entre o déficit 

magnocelular e a esquizofrenia. 

Por outro lado, Martínez et al. (2008) utilizaram a ressonância magnética funcional 

para investigar melhor o papel dos processamentos via magno e parvocelular  na 

esquizofrenia. Os autores apresentaram grades senoidais de frequências espaciais que 

variavam sistematicamente em níveis de altos e baixos contrastes que favoreciam as 

diferenças de processamento entre as vias magno e parvocelular. Os resultados 

encontrados favorecem a hipótese que a esquizofrenia está associada a deficiências da via 

magnocelular e sugerem que tais deficiências podem contribuir para os déficits cognitivos na 

memória de trabalho, funções executivas e atenção. 

Este estudo está em conformidade com os resultados encontrados em recente 

pesquisa de Sehatpour et al. (2010) com neuroimagem (fMRI) em pacientes com 

esquizofrenia e indivíduos saudáveis, na qual os autores informam que a esquizofrenia está 

associada a graves déficits de ativação no processamento de forma em regiões sensoriais e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Benedek%20G%22%5BAuthor%5D
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cognitivas superiores. O início de déficits de processamento dentro da via visual dorsal 

contribui significativamente para a ativação frontal danificada, o que, por sua vez, leva a 

uma disfunção do hipocampo e da via visual ventral. As disfunções dentro da rede de 

déficits neurocognitivos medidas neste estudo apoiam os modelos que atribuem uma 

disfunção cerebral na esquizofrenia.  

Os resultados dessas pesquisas discutem alterações no sistema parvo e 

magnocelular de maneira nem sempre concordante. 

O presente estudo pretende avaliar as alterações na percepção de tamanho nem 

sempre observadas na simples mensuração da sensibilidade ao contraste. Estudos-piloto 

conduzidos no LabVis-UFPE e no LpNec-UFPB vêm mostrando a preferência por 

determinados tamanhos que são maiores para  portadores de esquizofrenia quando 

comparados com um grupo controle. 
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2.4 ESTUDOS ANTERIORES 

 

Simas et al. (2011) argumenta que, na esquizofrenia, os déficits sensoriais e 

perceptuais precedem os déficits cognitivos, o que parece ser consonante com as 

alterações atribuídas à disfunção do processamento nas projeções do magnocelular, 

conforme o descrito acima.   

Decorrente de uma observação ao acaso, feita pela professora Maria Lucia8, foi 

percebido que as disposições das imagens nos quadros de Salvador Dali favoreciam o 

estudo das alterações que ocorrem na esquizofrenia, no que se refere à percepção visual de 

formas, por serem ricas em diversidade de figuras e tamanhos.  Esta hipótese começou a 

ser sistematicamente testada nos estudos descritos abaixo. 

A monografia de Nogueira (2003) realizou um estudo-piloto avaliando a percepção 

de tamanho em seis portadores de esquizofrenia e seis controles.  A ferramenta adotada 

foram fotografias 10 x 15 cm dos quadros de Salvador Dali, com bordas laterais brancas 

medindo cerca de 2 cm, na qual era solicitado ao participante que indicasse a primeira figura 

observada em cada um dos 24 quadros apresentados; a pesquisadora fazia anotações e 

posteriormente media a figura indicada com base na informação que foi dada pelo 

voluntário.  

Posteriormente a mesma autora (NOGUEIRA, 2006) conduziu outro estudo com 60 

adultos, 30 isentos de transtornos neuropsiquiátricos (Grupo controle - GC) e 30 portadores 

de esquizofrenia, medicados e em fase remissiva (Grupo Experimental - GE) nos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) das cidades de João Pessoa, PB, e Recife, PE. Neste estudo 

foi utilizada a mesma metodologia de marcação e mensuração das figuras indicadas. O 

objetivo do trabalho foi investigar alterações na percepção visual de portadores de 

esquizofrenia - por sua possibilidade de sintomas relacionados a prejuízos na representação 

e percepção vísuo-espacial - utilizando como marcadores fotografias de 24 quadros de 

Salvador Dalí. Os resultados mostraram diferenças significativas entre os dois grupos, isto é, 

a maioria dos participantes do GE preferiu figuras com tamanho médio maior (entre 10-

15°graus de ângulo visual) do que o GC, que preferiu figuras com tamanho médio menor (4-

5° graus de ângulo visual). 

A dissertação de mestrado de Lacerda (2008) investigou possíveis alterações na 

percepção visual da forma em pacientes com episódio depressivo, nos CAPS da cidade de 

João Pessoa, Paraíba. Os instrumentos do estudo consistiram na utilização dos mesmos 24 

quadros do pintor Salvador Dali, nas dimensões de 10 x 15 cm e, mudando a metodologia 

                                                           
8
  Professora Doutora em Psicologia pela Queen„s University At Kingston possui experiência na área 

de Psicologia, com ênfase em Psicologia Experimental, atuando principalmente nos seguintes temas: 
sensibilidade ao contraste, frequência angular, frequência espacial e frequência radial, fenômeno de 
muitas-faces, percepção de faces.  
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do estudo, as fotografias foram apresentadas em pastas em L cristal da Polibrás, nas quais 

os registros das imagens eram feitos pela pesquisadora diretamente sobre as pastas 

transparentes, com marcador permanente, no momento da indicação da figura apontada 

pelo voluntário. Foi utilizada também uma estante de partitura sobre a qual eram 

apresentados os quadros.  

Dando prosseguimento a esses estudos com essa nova metodologia, Menezes 

(2009) testou a utilização dos quadros no ambulatório de psiquiatria do Hospital das 

Clínicas. O objetivo do estudo foi utilizar os quadros de Salvador Dali para investigar melhor 

as alterações na percepção visual relacionadas à esquizofrenia observadas por Nogueira 

(2006). Participaram do estudo 44 participantes, divididos em dois grupos de 22 voluntários, 

um deles formado por pacientes devidamente diagnosticados com esquizofrenia (de acordo 

com o CID-10) por psiquiatras do Ambulatório de Neuropsiquiatria do Hospital das Clínicas 

da UFPE. A pesquisa foi realizada no próprio ambulatório, com os pacientes medicados. Já 

o segundo, o grupo controle, foi formado por voluntários que não possuíam transtornos 

neuropsiquiátricos nem faziam uso de medicação controlada (MENEZES, 2009).  

Os resultados indicaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos GE 

e GC. O grupo experimental escolheu figuras com ângulos visuais, em média, pelo menos 

uma vez e meia maior que o (GC). Essa diferença pode contribuir como um diferencial 

indicador na hipótese diagnóstica do agravamento de sintomas deste transtorno. Supõe-se 

que portadores de esquizofrenia possam ter uma disfunção das vias visuais que favorecem 

o processamento de objetos grandes, ou mais especificamente, frequências espaciais muito 

baixas (MENEZES, 2009). 
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3. Estudo Proposto 
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O presente estudo, trata-se de um estudo exploratório como os anteriores, que 

procurou investigar a ocorrência de alterações perceptivas visuais em 

outros conjuntos de pinturas e em um teste psicológico amplamente 

utilizado na clínica, utilizando assim os 24 quadros de Dalí e as 10 

pranchas de Rorschach. Sendo assim, são apresentadas a seguir 

breves biografias destes autores. 

 

3.1 Vida e obra de SALVADOR DALÍ (1904- 1989)9  

 

“A única diferença entre o louco e eu, é que não sou louco”  

 

 

Dessa forma Gilles Néret (2006) abre o seu livro sobre Salvador Dalí. Ao lado das 

mais conhecidas telas do pintor, o autor traça uma biografia e salienta que, de fato, assim 

como o único impressionista do princípio ao fim de sua obra chama-se Monet, considerando 

que os outros pintores do movimento em algum momento se bifurcaram para o cubismo, ou 

o pontilhismo, o “único surrealista verdadeiro e o mais constante, chama-se Dalí”.     

 Salvador Felipe Jacinto Dali y Domenech, nascido em Figueras, na pequena 

província de Gerona, norte da Espanha, no dia 11 de maio de 1904, diz que recebeu esse 

nome porque estava destinado a ser o salvador da pintura, e é considerado hoje um dos 

maiores nomes da arte moderna, ao lado de Picasso e Duchamp (NÉRET, 2006). 

 Profundamente influenciado por Miró e Picasso, Salvador Dali explora o surrealismo, 

que futuramente tem o seu nome associado ao movimento, tornando-se, como sempre 

disse, um grande gênio da arte. 

Ele dizia que seus quadros eram "fotografias de sonhos pintadas à mão". Os pianos 

de cauda frequentemente retratados em suas pinturas não são apenas devaneios, mas sim 

recordações e evocações de pianos, em todos os estados, de coisas ou acontecimentos que 

o impressionaram quando amigos e vizinhos organizavam recitais ao ar livre. Ainda na 

pintura, Dalí explora com frequência elementos relacionados a alimentos: o primeiro quadro, 

com seis anos de idade, chamado: “uma natureza morta de cerejas numa velha porta 

carcomida”; os conhecidos “relógios moles”, ou os “inúmeros ovos estrelados”; “o pão 

antropomórfico” ou ainda o “Telefone-Lagosta” de 1936 e o tributo à guerra da Espanha com 

o quadro “Construção Mole com Feijões Cozidos, que faz alusão, assim como as outras 

obras, a um delírio comestível (DESCHARNES, 1985; NÉRET, 2006). 

                                                           
9 Figura 5: Salvador Dali  

Fonte:http://dpfcoelho86.blogspot.com/2010/12/surrealismo-o-surrealismo-foi-um.html 
 

Figura 5: Salvador Dali  
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O filme O Cão Andaluz, de 1928 (Un Chien anadalou), do qual foi co-autor com o 

escritor e amigo Luis Buñuel, deixou uma regra única, à qual Dalí foi fiel, e que influenciou 

boa parte de suas obras: não aceitar nenhuma idéia, nenhuma imagem, que possa dar lugar 

a uma explicação racional, psicológica ou cultural, abrir as portas para o irracional. Não 

acolher senão as imagens que marcam, sem saber o porquê (NÉRET, 2006, p.16). Seu 

processo criativo pode ser definido como “critico-paranóico” particularmente a partir de 1930, 

pois consistia em permitir-se um estado mental próximo ao da paranoia clínica. Dalí utilizava 

uma técnica apurada a serviço de um simbolismo alucinado proveniente do mundo dos 

sonhos e do inconsciente (ADES, 2000; DESCHARNES; NERET, 2007; NEVES, 2008). 

Em sua autobiografia Diário de um Gênio, elementos de sua megalomania, de sua 

personalidade excêntrica e do constante exibicionismo podem ser observados tanto 

relacionados às suas declarações polêmicas quanto às suas roupas: por exemplo, em 1936, 

na abertura de uma exposição surrealista em Londres, Dalí apareceu vestido em trajes de 

mergulho. Em outra ocasião realizou uma conferência com um pedaço de pão sobre a 

cabeça (DALI, 1991). 

Pode ser encontrado também o registro da dificuldade de adaptação e socialização; 

toda a sua vida é uma sucessão de inadaptações em tudo e com todos. 

Na Escola de Belas-Artes, foi expulso da Academia de San Fernando, em Madrid, 

por ter incitado os estudantes a manifestarem-se contra um artista medíocre como novo 

professor e ter se recusado a fazer provas de uma disciplina por achar que nenhum 

professor tinha competência para julgar seu trabalho. Por fim, após muito barulho e 

confusão, foi expulso do movimento do surrealismo por André Breton, desdenhando da 

atitude e dizendo: “O surrealismo sou eu” (DALI, 1991). 

  Encontrou a cura de todas as suas angústias quando conheceu Gala, por quem se 

apaixonou “histericamente”: a russa Elena Dimitrievna Diakonova, dez anos mais velha do 

que ele, apelidada assim por Dalí, casou-se com ele e permaneceu até o último dia de sua 

vida. “Gala é a curandeira dos terrores” disse ele. 

 Gala foi a musa inspiradora, considerada divina para todo o tipo de pintura, para Dali, 

apesar de ter deixado de ter relações sexuais com ela porque “morria de medo” de doenças 

sexualmente transmissíveis. No momento em que Gala morreu, Salvador Dali perdeu 

praticamente sua sanidade e tornou-se um homem recluso, abatido, deprimido; recusava 

comer porque acreditava que alguém queria envenená-lo. Passou então a ser alimentado 

por uma sonda nasal, pousando para a capa da revista americana Vanity Fair. Morreu em 

23 de Janeiro de 1989, desnutrido e fraco (ADES, 2000; DESCHARNES; NERET, 2007). 
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3.2 Vida e obra de HERMANN RORSCHACH (1884 – 

1922)  

 

 

 

 

 

Hermann Rorschach formou-se em medicina em 5 de fevereiro de 1909, na maior 

cidade da Suíça, Zurique, e especializou-se em psiquiatria na clínica de Burgholzli, sob a 

direção de Eugen Bleuler, que, juntamente com Jung, trabalhava na investigação da 

psicose. Foi um investigador ligado à psicanálise, contemporâneo e influenciado pela 

propagação das idéias de Freud sobre o inconsciente e a interpretação dos sonhos.  Em seu 

primeiro trabalho na clínica manicomial Cantonal de Thurgau, em Münstelingen, teve o 

primeiro indício da idéia de interpretações de formas a partir do relato em suas 

observações clínicas de como uma ilustração contida em um diário desencadeou 

alucinações em um paciente. Na universidade de Zurique, em 1912, obteve o grau de doutor 

com a defesa da tese “Sobre alucinações reflexas e outras manifestações análogas”, na 

qual ele procurou investigar a pergunta: como sensações de uma classe determinada se 

transformam em outras de tipo distinto? (ADRADOS, 1967; RORSCHACH, 1999; 

GONÇALVES; PEREIRA, 2001).  

A concepção psicológica de seu método de exame da personalidade surgiu a partir 

de um sonho, no seu primeiro semestre de Clínica, após assistir a uma autópsia na qual ele 

se interessou pela dissecação do cérebro. Durante a noite sonhou que “seu próprio cérebro 

ia sendo seccionado em cortes transversais, como na autópsia” (GONÇALVES; PEREIRA, 

2001). 

Anos depois, em 1917, o estudante polonês Szymon Henns testou 1.000 crianças e 

200 adultos (100 voluntários ditos normais e 100 pacientes com psicose), usando como 

estímulos oito lâminas com manchas de tinta, comparando a imaginação quanto aos 

conteúdos entre pessoas ditas normais e as psicóticas; motivou Rorschach a voltar a 

interessar-se pelo tema, pois observou que algumas pessoas davam respostas no todo das 

manchas e outras só nos detalhes.  

Porém, o interesse pelas manchas de tinta não teve seu aparecimento apenas na 

idade adulta: na infância, Hermann Rorschach já se interessava pela obra de Justino Kerner, 

uma coleção de poemas, inspirados na contemplação de manchas e borrões de tinta, um 

jogo infantil muito difundido no século XIX, o Klecksographie  (Klecks significa mancha de 

tinta), em que os jogadores criavam pequenos poemas a partir de manchas abstratas de 

tinta (ADRADOS, 1967). 

Figura 6: Hermann Rorschach 
Fonte: http://www.qwiki.com/q/#!/Hermann_Rorschach 
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No ano de 1918, o próprio Rorschach confeccionou e elaborou as manchas, 

passando a experimentá-las no Hospital de Herison. A amostra de que se serviu para o 

trabalho experimental foi de 288 doentes mentais e 117 indivíduos ditos normais, incluindo 

crianças, adultos, estudantes de medicina e enfermeiros. Iniciou com várias lâminas em 

preto e vermelho, e posteriormente reduziu para 15 na cor preta, vermelha e colorida, e 

finalmente foram reduzidas para 10 lâminas cromáticas e acromáticas10 (GONÇALVES; 

PEREIRA, 2001). 

O estudo das manchas de tinta inicialmente foi utilizado no diagnóstico psiquiátrico. 

No entanto, o teste teve ampla dificuldade em ser aceito pela comunidade científica, e só 

começou a ganhar notória respeitabilidade após um teste às cegas no qual Rorschach 

descobriu o diagnóstico do paciente que estava “psicanalizando” após utilizar as lâminas de 

seu teste. Sua morte prematura deixou várias lacunas a respeito da interpretação e análise 

do teste. O autor do teste faleceu em abril de 1922 após uma cirurgia para sanar uma 

apendicite que se agravou em uma peritonite (ADRADOS, 1967; RORSCHACH, 1999). 

 

3.2.1 O teste psicológico Rorschach       

                             

A aplicação do teste consiste na apresentação sucessiva das 10 pranchas nas 

dimensões de 24,5 x 18 cm, apresentadas em cartões brancos acetinados, que exploram 

aspectos como simetria, cor, ausência de cor e tamanho variado de formas. No entanto, 

deve-se ter o cuidado para que as pranchas não sejam apresentadas a uma grande 

distância (RORSCHACH, 1999). 

O aplicador do teste apresenta as pranchas que estavam emborcadas sobre a mesa 

em ordem determinada da I a X, e após estabelecer um clima de confiança e um bom 

rapport11 pode perguntar: “O que seria isto?” ou oferecer a seguinte instrução: “Nestas 

lâminas as pessoas enxergam toda classe de coisas. Agora me diga o que o senhor (a) vê, 

o que poderia ser isto, em que lhe faz pensar” (alguns autores informam que não existe uma 

instrução específica). A pessoa que está realizando o teste pode manusear a prancha, virar 

e desvirar à vontade sem tempo determinado, podendo dar quantas respostas quiser 

(RORSCHACH, 1999; AMARAL; NETO; NASCIMENTO, 2003).  

Na fase de inquérito, Gonçalves e Pereira (2001) nos dizem que o aplicador do 

Rorschach procura investigar as respostas dadas às pranchas quanto à localização, 

determinantes, conteúdos e frequência. Através de perguntas neutras e direcionadas, 

                                                           
10

 Acromática diz respeito a apenas uma dimensão da luminosidade inclui as tonalidades entre o branco e o 
preto e as escalas de cinzas. Cromática se refere aos componentes cromáticos resultantes da refração da luz: 
violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. 
11

 Rapport “Relação, especialmente única de confiança mútua ou afinidade emocional” 
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avalia-se o onde e o como o examinando viu cada uma das respostas dadas na fase da 

aplicação do teste.      

A principal atividade que o aplicador do teste possui, além de estar atento a todo tipo 

de resposta corporal (reações e anotar de maneira mais fiel possível o relato do 

participante), é reunir aspectos de cada resposta dada às pranchas, reduzindo às categorias 

básicas de um sistema de codificação pré-estabelecido (PEREIRA; TERESA, 1987). 

Na seleção das manchas, Rorschach teve a preocupação de que cada uma delas 

pudesse revelar aspectos determinados. Assim, na prancha X há um certo estímulo a 

interpretações referentes a detalhes, enquanto que a I e a V reúnem características 

necessárias para determinar respostas globais; outras pranchas foram escolhidas com a 

intenção de provocar memórias ou recordações em resposta a um estímulo externo, e 

outras pranchas verificam aspectos relacionados a cor (ADRADOS, 1969).  

O sistema de codificação do modelo atual normalmente não corresponde ao utilizado 

por Rorschach, devido a problemas que o editor teve na reprodução das manchas, 

resultando em tamanhos menores e um sombreado inexistente das originais propostas por 

Rorschach, configurando-se não como um problema, mas como novas possibilidades para o 

teste. Com sua morte prematura, não houve tempo de reunir dados suficientes para um 

sistema de codificação adequado à nova realidade das pranchas, abrindo espaço para 

vários sistemas de codificação, constituindo isso sim um problema ainda existente nos dias 

atuais (AUGRAS, 1983). 

Os sistemas de classificação de Exner e o de Bohm são os mais utilizados para 

todas as respostas dadas no momento da aplicação do teste, abordando os seguintes 

pontos de vista: o modo de percepção, a determinante (aspecto do borrão foi importante 

para a resposta, a cor, a impressão de movimento), o conteúdo (verbal, descrição da figura), 

a originalidade ou vulgaridade da resposta (EXNER, 1999).   

 

3.2.1.1 Rorschach e os estudos de Percepção Visual  

 

A interpretação das manchas de tinta situa-se no campo da percepção e da 

apercepção, o teste explora algumas variáveis perceptivas relacionadas a padrões de forma 

e tamanho, e um dos modos como cada resposta é analisada é o modo da percepção - ou 

seja, se o borrão é visto como um todo ou se apenas uma parte é importante para o 

examinando (EXNER, 1999). 

O tema percepção é usado por Rorschach em uma perspectiva na qual as 

percepções têm suas origens nas sensações como um processo de assimilação associativa 

com recordações de imagens de antigos grupos de sensações. Na percepção se 
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encontrariam três processos: os de sensação, de evocação e os de associação. 

(RORSCHACH, 1999).  

Por estas características, o teste Rorschach exigiria um estudo comparativo com os 

dados resultantes dos quadros de Salvador Dali, visto que as variáveis investigadas em Dali 

já estão contidas em um teste projetivo validado e amplamente utilizados na clínica. Os 

estudos atuais que relacionam Percepção, o Rorschach e a Esquizofrenia não estão no 

âmbito das características de percepção visual do estímulo apresentado, nem investigam 

processos básicos.  

Dentre as pesquisas que procuraram relacionar Percepção, Rorschach e 

Esquizofrenia, destacam-se as desenvolvidas por Lysaker et al. (2007) que buscaram 

explorar a cognição social e a capacidade de organização perceptiva, através da 

administração do Rorschach, na perspectiva de dar sentido a estímulos ambíguos, 

considerando aspectos subjetivos relacionados à concepção de doença entre pacientes com 

esquizofrenia. Seguindo uma linha mais experimental, encontramos os estudos de Coelho e 

Neto (2003), que buscaram evidenciar a contribuição que o exame psíquico efetuado pelo 

exame de Rorschach pode trazer para o estudo experimental dos processos mentais e suas 

diversas formas de comprometimento. 

 

3.3 O PRESENTE ESTUDO 

 

Fundamentados no princípio de que a percepção sensorial é alterada na 

esquizofrenia, antes de qualquer alteração cognitiva, os estudos anteriores com os quadros 

de Salvador Dali oferecem indícios de que estes são particularmente adequados para medir 

alterações perceptivas visuais relacionadas à forma e tamanho (SIMAS, 2010). 

 As críticas às pesquisas anteriores se deram quanto à: (1) sugestão de maiores e 

melhores estudos que demonstrem a especificidade dos quadros para avaliar as disfunções 

visuais (comparações com outros pintores e com o Rorschach); (2) ausência de marcadores 

que equiparassem ou diferenciassem o grupo controle e o grupo experimental; (3) 

heterogeneidade da esquizofrenia em suas diversas apresentações e (4) o controle dos 

medicamentos antipsicóticos (típicos, atípicos e de 3° geração vide maiores explicações no 

apêndice A).  

O procedimento continuou seguindo a linha adotada por Lacerda (2008) e Menezes 

(2009) no uso das pastas em L, porém houve uma modificação no que diz respeito à 

característica da indicação da figura que, neste estudo, foi realizada pelo próprio voluntário 

que registra com o marcador permanente a primeira figura vista nas fotografias dos quadros 

apresentadas na pasta transparente que as cobre, o que anteriormente era realizado pelas 

pesquisadoras.   
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A hipótese investigada é de que as figuras percebidas em primeiro lugar pelos 

voluntários nos quadros de Dalí, assim como as figuras registradas pelos mesmos 

voluntários nas pranchas de Rorschach, quando mensuradas, apresentarão tamanhos 

similares daquelas registradas nas pranchas de Rorschach. Em outras palavras, a hipótese 

principal deste estudo é que os tamanhos escolhidos nos quadros de Dali irão predizer os 

tamanhos das mesmas nas pranchas de Rorschach.  

A possibilidade de confirmação e reprodução dos resultados, tal como descritos nas 

pesquisas anteriores, é outra hipótese que continua a ser investigada. 

As fotografias dos quadros do pintor Victor Molev foram adicionadas ao estudo para 

testar se os mesmos efeitos obtidos nos quadros de Salvador Dali serão observados. Molev 

pinta faces constituídas por diversas figuras menores. Neste caso, procura-se investigar se 

as figuras que mais se destacam serão as faces (e todos têm faces) ou alguns de seus 

componentes 

Figura 7: Alguns quadros de Victor Molev utilizados no estudo 
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4.1 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a percepção visual em portadores de esquizofrenia, comparando seus 

tamanhos preferidos nos quadros de Salvador Dali, nas pranchas de Rorschach e nos 

quadros de Victor Molev. 

 
 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

 Identificar alterações perceptuais de processamento visual em pacientes com 

Esquizofrenia. 

 Mensurar a percepção de forma e tamanho em pacientes com Esquizofrenia; 

 Investigar padrões de respostas aos estímulos apresentados entre os voluntários dos 

grupos controle e experimental. 

 Confrontar os dados dos grupos sem patologia e com patologia.  

 Comparar resultados deste estudo com dois estudos anteriores que observaram 

alterações de forma e tamanho. 

 Verificar se os quadros de outros artistas como, por exemplo, Victor Molev, também 

podem servir para caracterizar as alterações na Percepção Visual de tamanho no 

grupo experimental, tal como o encontrado em pesquisas anteriores com os quadros 

do pintor Salvador Dali.  
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5. Metodologia 
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5.1 TIPO DO ESTUDO 

 

 Os princípios que nortearam o delineamento da pesquisa estão pautados na 

psicologia experimental.  

 

5.2 PARTICIPANTES 

 

 Contribuíram para o estudo 21 voluntários de ambos os sexos com média de idade 

de 31,6 e desvio padrão de 4,95, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (HC-UFPE).   

A amostra foi dividida em:   

 Grupo experimental (GE), formado por 10 pacientes em acompanhamento no 

ambulatório de psiquiatria (Recife, PE) e do CAPS Caminhar (João Pessoa, PB). 

 Grupo controle (GC), constituído por 11 voluntários que apresentaram média 

etária de 29,8 anos.  

 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Todos os voluntários obedeceram aos critérios de: (1) terem acuidade visual normal 

ou corrigida; (2) serem avaliados na escala PANSS de Sintomas Positivos e Negativos para 

avaliar se o voluntário apresentava algum traço que indicasse a ocorrência de um possível 

sintoma característico da Esquizofrenia (ANEXO C) e (3) obterem no minimental – MEEM 

uma ferramenta utilizada na avaliação do estado mental (ANEXO B) um escore superior a 

24 pontos, além de estarem de acordo com o termo de consentimento livre e esclarecido 

para inclusão na pesquisa (APÊNDICE B).  

A introdução dos participantes do grupo experimental foi feita através da indicação 

dos psiquiatras do ambulatório, que selecionaram os voluntários com base nos critérios de 

adesão à medicação e estágio de remissão dos sintomas positivos e negativos 

(características do estágio de manutenção ou controle). Para os voluntários do grupo 

controle, além dos critérios de inclusão acima descritos, foi avaliado também o nível de 

estresse e ansiedade, através de informações sobre o tempo de espera do atendimento e os 

motivos que o levaram a procurar o HC-UFPE.  

A ocorrência de estágios crônicos da esquizofrenia, ou doenças que afetem as 

funções visuais, ou qualquer outra característica que não esteja mencionada nos critérios de 

inclusão, foram levadas em consideração como critérios de exclusão.  
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5.4 INSTRUMENTOS 

 

  Para a realização do estudo foi utilizado, a fim de proporcionar uma melhor 

caracterização dos voluntários, um questionário bio-socio-demográfico com a finalidade de 

equiparar e melhor caracterizar os grupos controle e experimental; o Mini-Exame do Estado 

Mental (minimental - MEEM12), como teste de rastreio e também para equiparação entre os 

grupos; e foi empregada a escala PANSS de sintomas positivos e negativos. 

 Como equipamentos e recursos para a apresentação dos estímulos utilizou-se uma 

estante para partituras e pastas em L Polibrás Cristal, formato 220X330, cortadas em 

tamanho 110x165cm e lacradas na parte superior e inferior na posição paisagem.   

 Os estímulos para a avaliação da percepção do primeiro tamanho a ser registrado 

pelo participante foram:   

 Vinte e quatro fotos coloridas de quadros do pintor Salvador Dali, nas dimensões 

de 10x15cm, especificamente aqueles que apresentam grande diversidade e 

disparidade de tamanhos nas figuras neles representadas.  

 As 10 Pranchas de Rorschach em seus tamanhos originais, e as mesmas dez 

pranchas fotografadas em 10x15cm.  

 Os vinte e quatro quadros selecionados do pintor Victor Molev, também nas 

dimensões 10x15cm, com o critério de serem compostos por variedade de 

detalhes de camuflagem, organização e textura.    

 

5.5 PROCEDIMENTOS 

 
Os participantes foram instruídos a indicar a primeira figura que foi visualizada 

preferencialmente em cada quadro apresentado. A instrução fornecida aos participantes foi 

padronizada: “Você vai ver fotografias de quadros de um pintor e, depois de olhar cada uma, 

deverá indicar a primeira figura que conseguiu visualizar”. Na sequência, o participante 

registraria a primeira figura que percebeu, circulando-a sobre a pasta L transparente com 

um marcador permanente.  

Os procedimentos envolvem a apresentação aleatória de três séries dos quadros. Na 

primeira série, as 24 fotos dos quadros do pintor Salvador Dali foram apresentadas de forma 

sucessiva, seguindo a mesma ordem para todos os participantes, sem limite de tempo para 

observação/resposta, a uma distância de 30 cm do olho do observador. Na segunda série, 

na dependência da atenção e das condições físicas (irritação, cansaço) dos voluntários, 

foram apresentadas as 24 fotos dos quadros de Victor Molev e, finalmente, as 10 pranchas 

                                                           
12

 O MEEM é amplamente utilizado na avaliação do estado mental, embora não substitua uma avaliação 
completa e seja pouco sensível para detectar variações da cognição, e é considerado um teste de rastreio das 
funções mentais (Folstein et al, 1975; Caramelli e Barbosa, 2002).  
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de Rorschach nos tamanhos: original (n=10), ou na versão reduzida de 10x15, respeitando a 

proporcionalidade para posterior comparação com os outros quadros.    

Posteriormente, as marcações dos voluntários foram medidas em centímetros para 

cada quadro apresentado, e as medidas transformadas em ângulo visual para análise 

estatística.   

 

5.6 RISCOS E BENEFÍCIOS 
 

 
Como possível benefício da pesquisa, tem-se uma maneira para investigar e avaliar 

prejuízos e possíveis alterações na percepção visual do participante, no que diz respeito aos 

indícios de doenças neuropsiquiátricas. Quando o desempenho do sistema visual do 

voluntário demonstrar algum prejuízo considerado anormal, ele será encaminhado a um 

especialista.  

A atividade da pesquisa, um teste de acuidade sensorial ou estudos de percepção, 

se enquadra nos critérios de risco mínimo da APA (Associação Psicológica Americana), que 

conceitua o termo “risco” como quando os danos aos participantes não são maiores do que 

os encontrados em sua vida diária ou em testes físicos e psicológicos rotineiros (COZBY, 

2003). 

Os possíveis riscos do estudo para voluntários estão relacionados ao momento da 

marcação dos quadros. A atividade poderá causar desconforto devido ao tempo de 

aplicação do teste (de 10 a 20 minutos) e à contínua apresentação dos quadros, podendo 

ocorrer cansaço na atividade de marcar. Com o intuito de minimizar tais sentimentos, o 

entrevistador procurará realizar a entrevista em lugares reservados, sempre atento às 

condições físicas do voluntário, realizando intervalos entre as apresentações, caso seja 

necessário. 

 
5.7 ASPECTOS ÉTICOS 
 

 
 Em estudos com participantes humanos, os psicólogos planejam suas pesquisas de 

forma a tornar mínima a possibilidade de que seus resultados sejam enganosos, e 

empenham seus esforços para o emprego de medidas que prezem o bem-estar dos 

voluntários, apreciando o Código de Ética (COZBY, 2003). O planejamento deste estudo foi 

submetido à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UFPE (ANEXO A). Houve 

também a consulta a especialistas, neste caso psiquiatras, na investigação de uma 

população especial ou especialmente vulnerável, a de pacientes com esquizofrenia.    

 Foi utilizado no estudo o termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B) 

para formalizar a participação dos voluntários na pesquisa. Escrito em linguagem 
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compreensível, informando aos participantes quanto à natureza da pesquisa e da sua 

liberdade para participar ou não, ou ainda em desistir dela no seu decorrer e a qualquer 

momento. Também foi garantido o anonimato e confidencialidade dos dados e a utilização 

dos resultados em congressos e eventos científicos.    

 A investigação de uma população que pode ou não estar legalmente incapacitada de 

dar consentimento informado é algo questionável, porém há ressalvas para os casos de 

consentimento substitutivo, prevalecendo quando apropriado a autorização ou não do 

portador de transtorno mental (COZBY, 2003). Os participantes foram devidamente 

informados da natureza da pesquisa come explicações verbais e leituras em conjunto do 

termo de consentimento e, nos casos em que estavam acompanhados de seus 

responsáveis, estes assinaram o termo de consentimento de comum acordo.   

    

5.8 AS LIMITAÇÕES DO CAMPO DE PESQUISA 

 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, alguns obstáculos foram encontrados. O 

primeiro destes, considerado um dos que mais dificultaram o andamento do estudo, foi a 

submissão e aprovação do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa da UFPE. O registro 

desta dificuldade, neste trabalho, serve para uma reavaliação dos critérios que norteiam “as 

pendências”, muitas vezes sem justificativas éticas, que só atrasam e impossibilitam um 

estudo mais expressivo, assim como uma maior contribuição social e científica do estudo.  

O ambiente da coleta de dados, o ambulatório de psiquiatria do HC-UFPE, conta 

com uma estrutura precária de organização das marcações, número de profissionais e a 

demanda por eles e ambiente de espera do hospital. As carências encontradas no local da 

pesquisa impediram um maior rigor no controle de variáveis, que poderia ser evitado se 

fosse realizado em um laboratório. A dependência da indicação de psiquiatras elevou o 

tempo de coleta. Houve semanas em que pacientes não se encontravam dentro dos critérios 

de inclusão para a participação na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

5.9 EXPERIMENTO 2 
 
 

Em paralelo com as coletas de dados realizadas no ambulatório do HC-UFPE, um 

segundo experimento utilizando os mesmos estímulos foi realizado nas dependências do 

LabVis-UFPE; com o objetivo da criação de um grupo controle em que  um maior rigor é 

adotado para um melhor controle das variáveis envolvidas e com maior  homogeneidade 

entre os participantes.  

Participaram deste experimento 41 estudantes da UFPE, de ambos os sexos, sem 

histórico de patologias neuropsiquiátricas.  

Para tal estudo foram utilizadas as mesmas fotografias do estudo acima descrito, os 

24 quadros de Salvador Dalí, 24 de Victor Molev e as 10 pranchas de Rorschach.  

No entanto, as fotografias foram digitalizadas para um computador, mantendo as 

dimensões 10x15cm, e os estímulos apresentados no programa Microsoft Office PowerPoint 

2003; com a utilização da ferramenta elipse, pelo próprio voluntário para a marcação do 

tamanho das figuras.  

O participante foi instruído da mesma maneira dos estudos anteriores: “Você vai ver 

fotografias de quadros de um pintor e depois de olhar cada uma, você deverá indicar a 

primeira figura, que mais lhe chamou atenção”.   

A variável distância do observador em relação aos quadros também foi controlada 

(30 cm) e mensuramos as dimensões das figuras indicadas pelos participantes inicialmente 

em centímetros e depois transformadas para graus de ângulo visual.  

A necessidade da criação do Experimento 2 ocorreu a partir da verificação da 

dificuldade dos participantes em registrarem o primeiro tamanho observado nos 58 

estímulos impressos, bem como das condições de estresse que o ambiente do ambulatório 

oferecia para o grupo controle em comparação aos pacientes que freqüentavam o 

ambulatório há anos e que estavam habituados a irem se consultar com o psiquiatra 

mensalmente para a prescrição da medicação.  
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RESULTADOS  
 
 
 Ao término de cada sessão experimental, após o voluntário ter indicado a primeira 

figura observada preferencialmente em cada uma das 58 fotografias (48 quadros e 10 

pranchas de Rorschach), foi realizada a mensuração em cm, dos tamanhos indicados, no 

sentido da orientação do seguimento maior da imagem. Essa medida em centímetros foi, em 

seguida, transformada em graus de ângulo visual, ajustados para a distância de 30 cm. 

 Os valores em graus de ângulo visual para cada resposta foram distribuídos em três 

planilhas referentes às fotografias dos quadros (Salvador Dali, Victor Molev e Rorschach) 

apresentadas para cada voluntário. Esses valores foram agrupados em outros dois 

conjuntos de planilhas de acordo com a caracterização de responder aos critérios de 

inclusão dos grupos controle e experimental.  

 A média e o desvio padrão nas estimativas para cada fotografia de quadro foram 

calculados para os três tipos de estímulos nos dois grupos de voluntários. 

  O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado no programa Statistica versão 10, para a 

comparação de todos os 24 quadros de Dali, os 24 de Molev e as 10 pranchas de 

Rorschach nos dois grupos. Não houve diferença significante entre os dados de Dali, nem 

em Molev e nas pranchas de Rorschach; tanto no grupo controle e no grupo experimental. 

 

Figura 8. Distribuição da média geral em ângulo visual     

 

 
 
 
 

A figura 8 apresenta uma tendência na visualização do estímulo para o grupo 

experimental, onde é possível observar diferentes interpretações para os resultados 

apresentados entre as classes de estímulos: Dali, Molev e Rorschach; essencialmente nas 
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interações Dali e Molev e Rorschach e Molev. Bem como, verifica-se uma tendência de 

visualização para o grupo experimental na qual as figuras indicadas e seus respectivos 

tamanhos em Dali predizem o tamanho das mesmas nas pranchas de Rorschach. As 

fotografias dos quadros do pintor Victor Molev, apresentaram a mesma tendência nos dois 

grupos investigados, sugerindo a possibilidade de um maior destaque para a visualização 

dos elementos que identificam em seu conjunto de faces.  

 
TABELA 1. Média geral e desvio padrão em ângulo visual para as três classes de estímulos 

nos dois grupos 

 

 
Grupo Controle Grupo Experimental 

 
Dali Molev Rorschach Dali Molev Rorschach 

Média geral 14,12 15,31 15,29 12,91 15,43 13,33 

Desvio Padrão 2,85 4,66 2,43 3,64 3,28 2,97 

 
 
COMPARAÇÃO COM OS RESULTADOS OBTIDOS NO EXPERIMENTO 2 
 
 
 Os dados da amostra dos 41 estudantes receberam o mesmo tratamento estatístico 

do estudo acima relatado. Novamente o Kruskal-wallis foi utilizado para a comparação de 

todos os 24 quadros de Dali e nas 10 pranchas de Rorschach nos três grupos; utilizou-se 

para a comparação os mesmos grupos controle e experimental do experimento 1 

formulando assim três grupos investigados.  

 Neste caso, todos os dados do Dali deram diferenças significantes nas estimativas 

dos estudantes em comparação com grupos controle e experimental vide figura 10 exceto 

com o quadro 5 de Dali onde a diferença entre os grupos não foi significante p=0,18.  

 Os dados das fotografias dos quadros de Molev apresentaram diferenças 

significantes das estimativas nos dois grupos, com exceção do quadro 56 (p=0,765) e do 

quadro 69 (p= 0,872), abaixo apresentadas.  

 

Figura 9. Quadro 56 e Quadro 69 respectivamente  
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A comparação das pranchas de Rorschach, utilizando o mesmo teste de Kruskal 

Wallis entre o grupo controle e o grupo de universitários e o grupo experimental e o grupo de 

universitários, mostrou diferença significante em todos os quadros. Novamente as 

estimativas dos estudantes apresentaram tamanhos da ordem da metade dos outros dois 

grupos. 

 

FIGURA 10. Distribuição da Média geral para Dali, Molev e Rorschach  

 

 

 

TABELA 2: Média geral e desvio padrão em ângulo visual para as três classes de estímulos 

nos três grupos 

 

  Grupo Controle Grupo Experimental Grupo dos Estudantes 

  Dali Molev Rorschach Dali Molev Rorschach Dali Molev Rorschach 

Média geral 14,12 15,31 15,29 12,91 15,43 13,33 6,84 8,10 6,37 

Desvio Padrão 2,85 4,66 2,43 3,64 3,28 2,97 3,61 3,71 1,84 

 

 

 

6.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Não houve diferença significante entre os dados de Dali, Molev e pranchas de 

Rorschach entre o grupo controle e o grupo experimental. No entanto, não se pode afirmar 

que estes resultados refletem um quadro fidedigno da situação experimental levando em 

consideração o n=20 para os dois grupos da amostra.  

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

18,00 

D
al

i 

M
o

le
v 

R
o

rs
ch

ac
h

 

D
al

i 

M
o

le
v 

R
o

rs
ch

ac
h

 

D
al

i 

M
o

le
v 

R
o

rs
ch

ac
h

 
Grupo Controle Grupo Experimental Grupo dos Estudantes 

Média geral 



56 
 

Com isso a possibilidade de confirmação e reprodução dos resultados, tal como 

descritos nas pesquisas anteriores, também não foi verificada. Entretanto, não se sabe se 

isso ocorreu devido ao número de estímulos apresentados para um único voluntário, as 58 

fotografias, que diferem das metodologias adotadas anteriormente, e/ou a inserção do 

MINIMENTAL e da escala PANSS; dois fatores que elevaram para uma média de 1 hora o 

tempo do experimento anteriormente previsto para 20 min. 

O grupo controle apresentou, na tendência de visualização do estímulo, valores 

equivalentes aos do grupo experimental. A característica mais relevante deste grupo no 

momento da aplicação do experimento foi quanto ao alto grau de estresse e vulnerabilidade 

apresentada pelos voluntários. Os diversos motivos que levaram o voluntário a procurar o 

serviço e as informações coletadas no questionário bio-socio-demográfico e no 

MINIMENTAL revelaram uma ausência na distribuição da homogeneidade do grupo 

controle.  

A idéia de escolher voluntários sem distúrbios psiquiátricos que utilizassem os 

serviços do HC-UFPE, equiparando os dois grupos quanto às condições sócio-econômicas, 

se mostrou ineficaz pelo fato das pessoas que procuram o serviço não necessariamente 

fazerem acompanhamento por longos períodos, tal como acontece no grupo experimental. 

Esta característica proporciona uma inadaptação e certa falta de familiaridade com o 

ambiente, no qual a pesquisa foi realizada, algo que não aconteceu para o grupo 

experimental.   

Já no grupo experimental, que apresentou uma tendência em diferenciar os três tipos 

de estímulos apresentados, os pacientes abordados estavam em acompanhamento há mais 

de dois anos (nos dois serviços em que foram coletados os dados), demonstrando boa 

adaptação e adesão ao uso da medicação. Além de estarem na fase de remissão ou de 

manutenção dos sintomas, os pacientes não apresentaram recaídas nos 8 meses anteriores 

à pesquisa.  

Salienta-se que o controle da medicação utilizada pelo grupo experimental, sugerida 

na metodologia, ocorreu, porém devido ao número de voluntários que constituíram o grupo, 

não foi possível maiores comparações entre as variáveis antipsicóticos típicos e atípicos. E 

o incômodo previsto nos riscos foi um fator presente para os dois grupos, controle e 

experimental. 

Com as informações apresentadas nas Figuras 8 e 9, surgem novos dados que 

podem sustentar a hipótese investigada, apontando para a necessidade de novas pesquisas 

que continuem comparando classes de diferentes estímulos, essencialmente a interação 

Dali e Rorschach.    

A diferença encontrada quando comparados os resultados do grupo controle (do 

ambulatório) e experimental (pacientes com esquizofrenia) com o experimento 2, composto  
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por estudantes universitários reflete uma tendência mais expressiva na diferenciação das 

três classes estímulos. 

Neste caso a hipótese investigada e a possibilidade de confirmação e reprodução 

dos resultados, tal como descritos nas pesquisas anteriores, teve uma maior corroboração.  
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7. Conclusão 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

A realização de atividades de pesquisa utilizando seres humanos como recurso para 

coleta de dados é uma experiência desafiadora. Reunir um número expressivo de 

voluntários que preencham os critérios de inclusão da pesquisa, em conjunto com outras 

variáveis consideradas imprevistas no início do delineamento do projeto de pesquisa, exige 

paciência, discernimento e bastante determinação, daqueles que perseguem os objetivos a 

serem investigados.  

Ao mesmo tempo esta experiência oferece, na interação entre voluntário e 

pesquisador, circunstâncias onde as possibilidades de crescimento pessoal e profissional se 

desenvolvem e acontecem de forma única. O contato com o relato dos pacientes portadores 

de esquizofrenia, sobre as diversas particularidades dos seus casos clínicos, ao darem suas 

respostas aos instrumentos da pesquisa, proporcionou a experiência prática da necessidade 

da identificação precoce do agravamento de sintomas na esquizofrenia, baseados nos 

comprometimentos sociais e cognitivos advindos desta doença neuropsiquiátrica. 

Como sugestão para novas pesquisas, além da comparação de diferentes classes de 

estímulos; enfatizamos a avaliação das condições de estresse nos grupos experimental e 

controle através do uso de uma escala para este fim. Além disso, sugere-se que seja feita 

uma comparação entre diversos grupos controle incluindo grupos de cardíacos, hipertensos, 

pacientes com problemas gástricos, com a finalidade de melhor averiguar o papel do 

estresse no agravamento de sintomas que se assemelham aos já descritos como sintomas 

positivos na esquizofrenia. Para controle, poderia ser incluído um grupo de pacientes que 

fazem o uso contínuo de benzodiazepínicos, ou calmantes (como estratégia de redução do 

estresse).  
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ANEXO A  
ACEITAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UFPE   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ANEXO B 
MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 

Questões Pontos 

1. Orientação temporal - pergunte ao indivíduo: (ponto para cada resposta correta) ( 5 )  

Que dia é hoje? 

Em que mês estamos? 

Em que ano estamos? 

Em que dia da semana estamos? 

Qual a hora aproximada? (considere a variação de mais ou menos uma hora)?  

(    ) 

2. Orientação espacial - pergunte ao indivíduo: (ponto para cada resposta correta) ( 5 ) 

Em que local nós estamos? (consultório, dormitório, sala . apontando para o chão) 

Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, casa de repouso, 

própria casa). 

Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima. 

Em que cidade nós estamos? 

Em que Estado nós estamos? 

 

(    ) 

3. Nomeie três objetos (carro, vaso, tijolo) levando 1 segundo para cada. Depois, peça ao 

paciente que os repita para você. Repita as respostas até o indivíduo aprender as 3 palavras (5 

tentativas). ( 3 ) 

OBS__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(    ) 

4. 7s seriados: Subtraia 7 de 100. Subtraia 7 desse número, etc. ( 5 ) (    ) 

Interrompa após 5 respostas. ( 5 ) 

 (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7, 65) 

_____________________________________________________________ 

Alternativa: Soletre "MUNDO" de trás para frente.  

(    ) 

5. Peça ao paciente que nomeie os 3 objetos aprendidos em 3. ( 3 ) (    ) 

6. Mostre uma caneta e um relógio. Peça ao paciente que os nomeie conforme você os mostra. ( 

2 ) 

(    ) 

7. Peça ao paciente que repita "nem aqui, nem ali, nem lá".( 1 ) (    ) 

8. Peça ao paciente que obedeça sua instrução: "Pegue o papel com sua mão direita. Dobre-o 

ao meio com as duas mãos. Coloque o papel no chão". ( 3 ) 
(    ) 

9. Peça ao paciente para ler e obedecer o seguinte: "Feche os olhos".( 1 ) (    ) 

10. Frase: Peça ao indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o significado, ajude 

com: alguma frase que tenha começo, meio e fim; alguma coisa que aconteceu hoje; alguma 

coisa que queira dizer. Para a correção não são considerados erros gramaticais ou ortográficos 

(1 ponto). ( 1 ) 

(    ) 

11. Peça ao paciente que copie o seguinte desenhomostre o modelo e peça para fazer o melhor (    ) 



 
 

possível. Considere apenas se houver 2 pentágonos interseccionados (10 ângulos) formando 

uma figura de quatro lados ou com dois ângulos ( 1 ) 

 

TESTE  DO DESENHO DO RELÓGIO 

Desenhe um relógio com números. Em seguida, acrescente os ponteiros de horas e 

minutos,Marcando 10:50 hs (dez para onze). 

 

 

 

 

 

Critérios de correção (Freedman et al, 1994) 

(1pt para cada item) 

Contorno desenhado de forma aceitável  

Contorno nem é pequeno demais, nem grande demais, nem repetitivo  

Apenas os números de 1 a 12 sem extras ou omissões  

Representação em números arábicos  

Números escritos na ordem correta  

Não gira o papel na medida em que escreve os números  

Números na posição correta  

Todos os números dentro do contorno  

Relógio tem dois ponteiros  

Número da hora solicitada indicado de alguma maneira  

Minutos da hora solicitada indicados de alguma maneira  

Ponteiro de minutos maior que o das horas  

Ausência de marcação supérfluas  

Ponteiros se encontram ou distam <12 mm  

O relógio tem um centro (desenhado ou deduzido do encontro dos ponteiros)  

TOTAL /15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEEM- comando verbal (folha de aplicação) 

 

FECHE OS OLHOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEEM- cópia do desenho (folha de aplicação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO (folha de aplicação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C 

ENTREVISTA ADAPTADA DA ESCALA PANSS 

Escala Positiva 
P1 – Você tem convicção de fatos que as pessoas dizem não ser reais? 

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

P2 – Seus pensamentos são totalmente confusos, desorganizados, misturados?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

P3 – Você vê/ouve coisas que as outras pessoas não vêem/ouvem?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

P4 – Você fica excitado/agitado de repente e sem motivo algum?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

P5 – Você pensa sem mais importante que as outras pessoas ou acredita ser especial? 

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

P6 – Você vive desconfiando de que as outras pessoas querem lhe prejudicar, envenenar, 

destruir, ou de alguma forma lhe fazer mal?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

P7 – Você sente hostilidade/agressividade sem motivo voltada contra outras pessoas?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

Escore escala positiva _____ 

Número de sintomas avaliados >3 ______ 

 Escala Negativa 

N1 – Seus gestos e sua expressão facial de afeto estão apagados?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

N2 – Você tem se isolado/retraído emocionalmente das outras pessoas?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

N3 – Você tem evitado contato físico e visual com as pessoas?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

N4 – Você tem se retraído/isolado socialmente  e ficado passivo/apático?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

N5 – Você tem tido dificuldade em pensar de forma abstrata/não-figurativa?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

N6 - Falta de espontaneidade e fluência  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

 

N7 – Você tem tido pensamentos repetitivos/estereotipados?  

1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... 7 

Escore escala negativa _____ 

Número de sintomas avaliados >3 ______ 



 
 

   

Tipo sintomatológico: 

Positivo (3 ou mais sintomas com o escore > ou = 4 na escala positiva e menos de 3 sintomas 

com escore > ou = 4 na escala negativa); 

Negativo (3 ou mais sintomas com o escore > ou = 4 na escala negativa e menos de 3 

sintomas com escore > ou = 4 na escala positiva); 

Misto (3 ou mais sintomas com escore > ou = em ambas as escalas); 

Nenhum tipo (quando não se aplicam os critérios anteriores). 
CGI  
Considerando sua experiência no manejo de pacientes esquizofrênicos, qual o grau de severidade da doença 

neste paciente no momento? 

  Tempo 0 Tempo após tratamento 

1. Não está doente     

2. Muito leve     

3. Leve     

4. Moderado     

5. Acentuado     

6. Grave     

7. Extremamente grave     

 

Escala BPRS 

Código:  

1) ausente 2) muito discreto 3) discreto 4) moderado 5) moderadamente grave 6) grave 7) extremamente grave  

  Tempo 0 Tempo após tratamento 

1. Preocupações somáticas     

2. Ansiedade     

3. Retraimento afetivo     

4. Desorganização conceitual     

5. Sentimento de culpa     

6. Tensão     

7. Maneirismo e Atitude     

8. Megalomania     

9. Humor depressivo     

10. Hostilidade     

11. Desconfiança     

12. Comportamento alucinatório     

13. Retardamento motor     

14. Não cooperação     

15. Pensamentos não habituais     

16. Embotamento afetivo     

17. Excitação     

18. Desorientação     

ESCORE TOTAL     

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO D 
 
IMAGEM DAS DEZ PRANCHAS DO RORSCHACH QUE SERÃO UTILIZADAS NO ESTUDO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO E 
 

IMAGEM DOS QUADROS DE SALVADOR DALI  

    

        
 

        
 

         

            

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
APÊNDICE A  

 

A importância do controle da medicação e os antipsicóticos 

 

Com a descoberta dos medicamentos antipsicóticos, na década de 1950, houve uma 

alteração fundamental na forma de tratamento da esquizofrenia. A administração 

experimental de clorpromazina por Delay e Deniker em pacientes internados nos hospitais 

psiquiátricos e consequente melhora no estado clínico, com retorno às atividades de 

convívio social, especificamente nos quadros de sintomas psicóticos, gerou uma revolução 

farmacológica (GRAEFF, 1989). 

Ensaios clínicos demonstraram que os efeitos dos antipsicóticos são idênticos (ainda 

que a estrutura química dos muitos compostos seja diferente), agindo não na cura, mas na 

eliminação ou diminuição de sintomas psicóticos agudos e na redução da frequência de 

recaídas (GRAEFF, 2005).    

 Os antipsicóticos típicos ou neurolépticos convencionais ou ainda os chamados 

de 1ª geração são principalmente antagonistas dopaminérgicos. O tratamento é prolongado, 

pois a remissão dos surtos de agravamento ocorre lentamente. A atuação nos sintomas da 

esquizofrenia ocorre de forma peculiar: há uma diminuição dos sintomas positivos. A 

agitação motora, por exemplo, responde rapidamente à atuação dos antipsicóticos e não há 

nenhuma atuação nos sintomas negativos, como a maioria dos antipsicóticos típicos 

(SCHATZBERG; COLE 2009). 

 Os mecanismos de ação das drogas neurolépticas apresentam capacidade de 

interação com diversos sistemas de neurotransmissores, mas o potencial antipsicótico 

correlaciona-se por sua afinidade pelos receptores dopaminérgicos D2 no prosencéfalo. 

Investigações indicam que a diminuição da atividade sináptica dopaminérgica no sistema 

límbico pode ser o princípio unificador da ação antipsicótica Atuam no córtex nos sistemas 

mesolímbico/mesocortical; nigroestriatal (gerando um parkinsonismo medicamentoso) e no 

túbero-infundibular (ocasionando a redução da libido).  

Agem também no bloqueio de outros receptores: alfa-adrenérgicos (acarretando uma 

hipotensão postural), muscarínicos (efeitos anticolinérgicos, como boca seca e constipação), 

histaminérgicos (sedação e ganho de peso); em função desse bloqueio inespecífico, 

ocasionam diversos tipos de efeitos colaterais (BRODY et al,1997; SCHATZBERG; COLE, 

2009). 

 

 

 



 
 

 

Os obstáculos apresentados ao uso da medicação prolongada no tratamento da 

esquizofrenia pelos pacientes dizem respeito à falta de motivação e a capacidade de ter vida 

independente do uso do medicamento, permanecendo como desafios não resolvidos, 

mesmo com tratamentos mais novos. O argumento utilizado é a eficácia e utilidade potencial 

da terapia antipsicótica, muito maior em outros problemas diferentes da esquizofrenia. O 

terreno heterogêneo da esquizofrenia não favorece a expectativa de melhoria na efetividade 

e tolerância, mesmo nos antipsicóticos mais novos ou de última geração, com exceção dos 

estudos relacionados à clozapina (MAJ; SARTORIUS, 2005). 

Os antipsicóticos atípicos ou de 2ª geração surgiram como uma alternativa no 

tratamento de psicoses refratárias aos antipsicóticos tradicionais, com prevalência de 

sintomas negativos e um recurso para os casos de não-tolerância aos efeitos de sintomas 

colaterais extrapiramidais13, por não produzi-los de modo significativo. Atuam no bloqueio de 

receptores D3 e D4 e em receptores serotoninérgicos (OLIVEIRA, 2000; GRAEFF, 2005). 

O tratamento com antipsicóticos atípicos a partir dos anos 90 se revelou mais eficaz 

(os fármacos clozapina, olanzapina e risperidona foram comparados com o haloperidol) nos 

surtos psicóticos e nas apresentações em que o sintoma da agressividade é um 

comportamento comum, oferecendo consequências perigosas ao paciente e aos outros, em 

geral esses fármacos melhoram a qualidade de vida do paciente, devido à ausência da 

produção de prolactina e pela atuação nos sintomas positivos e negativos (VOLAVKA, 

2004).  
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  Sintomas extrapiramidais 

Figura 11. Áreas corticais do Cérebro com Esquizofrenia 

Retirada da revista: Viver Mente e cérebro de 26 de agosto de 2009 fonte:   
http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/fda_aprova_novo_medicamento_para_esquizof
renia_e_transtorno_bipolar.html  



 
 

A clozapina, a olanzapina, a quietiapina e a risperidona fazem parte do grupo de 

antipsicóticos atípicos mais recentes; são fármacos que possuem uma aceitação maior 

pelos pacientes clínicos e riscos reduzidos (porém ainda não eliminados) de sintomas 

extrapiramidais agudos e discinesia tardia14. No entanto, no caso específico do tratamento 

de psicoses agudas, esses fármacos são associados com neurolépticos-padrão ou 

sedativos potentes (OLIVEIRA, 2000; MAJ; SARTURIOS, 2005).     

No que diz respeito, porém, ao custo do tratamento e às opções oferecidas pela 

saúde pública, os antipsicóticos convencionais permanecem como primeira escolha, 

considerando que esse aspecto prevalece nas relações institucionais, pois os antipsicóticos 

típicos são muito mais caros (OLIVEIRA, 2000).  

A farmacocinética dos antipsicóticos em geral apresenta características de serem 

lipofílicos, com melhor absorção via oral do que intramuscular, sofrerem metabolização de 

primeira passagem no fígado, penetrarem no sistema nervoso central por acúmulo e 

possuírem uma meia vida longa de 20 a 40 horas em uma única dose diária (GRAEFF, 

1989). 

Atualmente já se fala de medicamentos antipsicóticos de 3ª geração, que teriam uma 

atuação estabilizadora do sistema dopamina-serotonina (ELKIS, LOUZÂ, 2007). Estudos já 

apresentam uma nova geração de antipsicóticos, tais como o ziprazidone, que constituem 

um avanço no tratamento da esquizofrenia. O termo “atípico”, porém, perdeu sua utilidade, 

considerando que os critérios que definiam a qualidade de atipicidade dos fármacos são 

quantitativos e não qualitativos. A relevância científica do termo é questionada, devido ao 

fato de os mecanismos responsáveis pelas várias diferenças ainda não terem sido 

estabelecidos (MAJ; SARTORIUS, 2005).  

Os estudos que apresentam efeitos colaterais dos antipsicóticos relacionados com a 

percepção visual dizem respeito especificamente ao uso prolongado da clorpromazina em 

altas dosagens, que pode causar pigmentação das áreas expostas à luz e depósitos de 

pigmento no olho, sobretudo na parte posterior da córnea e anterior ao cristalino, contudo 

não afetando a visão, bem como ao uso da tioridazina em doses maiores do que 800mg/dia, 

ocasionando a retinite pigmentosa, que provoca um efeito sério e irreversível na visão. 
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 Discinesia tardia (DT) é termo utilizado para nomear uma síndrome extrapiramidal induzida por neurolépticos, 
caracterizada por movimentos involuntários, anormais e repetitivos, localizados principalmente na região 
orofacial, tronco, extremidades inferiores e superiores, podendo acometer inclusive o sistema respiratório (APA, 
1992). A DT acomete pelo menos 20% dos indivíduos em uso de neurolépticos, com taxas de incidência para 
novos casos de aproximadamente 3 a 5% ao ano. Essa incidência parece ocorrer de maneira cumulativa e 
chegar a 30% entre os idosos expostos ao uso crônico de neurolépticos (Kane, 1995). Além das drogas 
neurolépticas, outros fatores que têm sido relacionados ao aparecimento e prognóstico da discinesia tardia são: 
idade, gênero feminino, co-morbidade psiquiátrica e presença de outros transtornos extrapiramidais na fase 
aguda do tratamento com neurolépticos e diabetes (Kane, 1995). http://priory.com/psych/discines.htm 



 
 

Nome comercial Nome científico Tipos15 

   
Amplictil® Clorpromazina Antipsicótico típico 

Geodon® Ziprazidona Antipsicótico atípico 

Haldol® Haloperidol Neuroléptico do grupo das butirofenonas 

Mantidan® 
Cloridrato de 

Amantadina 
Indicado no tratamento do parkinsonismo 

Risperidona/ 

Risperidon® 
Risperidona Antipsicótico atípico 

Rivotril® Clonazepam 
Tranquilizante do grupo dos 

benzodiazepínicos 

Seroquel® Quetiapina Neuroléptico do grupo dibenzotiazepina 

Ziprax Olanzapina Neuroléptico tienobenzodiazepínico 
 

 

QUADRO 1 – Antipsicóticos mais utilizados  

 

Na literatura cientifica, estudos atuais ainda avaliam a eficácia relativa dos 

antipsicóticos atípicos e agentes convencionais em pacientes com esquizofrenia em estágio 

inicial. X Guo et al (2011) realizaram um estudo comparando sete tipos de antipsicóticos 

típicos e atípicos e não encontraram diferenças significativas entre os sete tratamentos 

terapêuticos, com a descontinuação devido à recaída, intolerância, decisão do paciente ou 

abandono, salientando que os sintomas extrapiramidais foram mais acentuados nos grupos 

de tratamento da clorpromazina e sulpirida; os efeitos colaterais anticolinérgicos se 

revelaram mais comuns com a clozapina e clorpromazina, e o ganho de peso mais 

frequente com a olanzapina e clozapina. 

 

Antipsicóticos e Dopamina 

 

 Outro fator que realça o valor do controle da variável uso de medicamentos é que 

diversas preparações e análises farmacológicas mostram que a seletividade da atuação dos 

compostos antipsicóticos sobre os receptores de dopamina (DA) é variável: os compostos 

neurolépticos diferem quanto à potência, farmacocinética e perfil de efeitos adversos 

(GRAEFF, 2005).    

No grupo dos medicamentos típicos, dois subgrupos podem ser identificados: os de 

alta potência, formados pelas butirofenonas, em que são necessárias doses pequenas para 

conseguir o efeito antipsicótico (um representante deste grupo é o haloperidol (vendido 
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como Haldol®, usado em doses médias de 5-10 mg ao dia), e o subgrupo de baixa potência 

das fenotiazidas, com doses diárias de 300 a 600 mg ao dia, podendo chegar a 1g. A 

clorpromazina (conhecida no Brasil pelo nome comercial de Amplictil®) e a 

levomepromazina (Neozine®) são dois de seus representantes, que, além de antagonizar 

com a dopamina, são bloqueadores dos receptores de noradrenalina, acetilcolina e 

serotonina.  

Já o pimozide (vendido como Orap®) tem um potencial de ação elevado quando 

comparado com a Clorpromazina, está fundamentalmente relacionado ao bloqueio dos 

receptores centrais da DA, e é uma droga do último recurso, por conter efeitos colaterais 

severos, depois que o paciente não respondeu a outros medicamentos (GRAEFF, 1989).  

No grupo dos medicamentos atípicos, a clozapina (Leponex®) foi a grande proposta 

para revolucionar o tratamento da esquizofrenia na década de 90, que tem como 

mecanismos de ação a fraca atividade bloqueadora de dopamina em receptores D1, D2, e 

D5, e a elevada potência em receptores D3/D4, além de potente efeito antiadrenérgico, 

anticolinérgico, anti-histamínico e inibidor da reação de alerta. É um antipsicótico atípico ou 

de 2ª geração, diferente dos neurolépticos clássicos, por causa do seu efeito leve sobre os 

níveis de prolactina e melhoria tanto dos sintomas positivos como dos negativos, pois não 

induz a catalepsia nem o comportamento estereotipado, e por ser o único no sentido de não 

produzir nenhuma das reações extrapiramidais mais relevantes, como distonia aguda, nem 

induzir a síndrome parkinsoniana e acatisia, ao contrário dos neurolépticos clássicos 

(OLIVEIRA, 2000) 

 A reserpina é o único antipsicótico que não atua pela ação antagonista; ela atua na 

redução dopaminérgica pela depleção de células de dopamina, em vez de bloquear os 

receptores (SCHATZBERG; COLE, 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Neuroimagem de receptores D2 de dopamina na esquizofrenia 
Ocupação de receptores D2 no striatum por antipsicóticos utilizando ¹²³IBZM scan e Spet 
Fonte: http://www.scielo.br/pdf/rbp/v21n1/v21n1a11.pdf 



 
 

Os antipsicóticos usados na clínica são antagonistas dos receptores D2. Daí postula-

se a eficácia desses medicamentos (BRESSAN; BIGLIANI, 2001). 

 

O efeito da dopamina no sistema visual 

 

A dopamina (DA) é uma amina biogênica sintetizada a partir da tirosina pela enzima 

tirosina hidroxilase (TH), e está totalmente estabelecida para funcionar como um importante 

neurotransmissor ou modulador na retina de vertebrados. Curiosamente, neurônios 

dopaminérgicos também contêm GABA, mas a consequência funcional da co-existência não 

é conhecida (DJAMGOZ et al 1997). 

Na literatura científica, dois artigos sobre os efeitos da dopamina no sistema visual 

se destacam. Em um deles, uma revisão que apresenta os efeitos e a atuação da DA em 

células específicas do Sistema Visual; o objetivo foi explorar a neurobiologia da DA em 

relação a estados de doenças que envolvem a degeneração do tecido, com ênfase para a 

doença de Parkinson, o envelhecimento e a retinite pigmentosa. A importância, além da 

correlação que temos na esquizofrenia, no que diz respeito à retirada da dopamina 

(ocasionar a existência de tremores parkinsonianos), consiste na atuação nas células 

horizontais dos vertebrados, que tem extensas propriedades no campo receptivo. As células 

horizontais respondem a estímulos de luz apresentados bem além de suas árvores 

dendríticas individuais, e a dopamina desempenharia um papel na definição das 

propriedades deste campo receptivo de desacoplamento das junções entre as células 

adjacentes em vertebrados (DJAMGOZ et al,1997).  

O outro estudo foi pautado na investigação de antipsicóticos que bloqueiam a 

dopamina, partindo da premissa de que a detecção de contraste visual no sistema visual é 

mediada pela dopamina, e a farmacoterapia da esquizofrenia envolve o bloqueio desta em 

sítios dos receptores pós-sinápticos; este estudo obteve resultados específicos quanto à 

importância do tipo de medicamento administrado nesta doença.  

A detecção de limiares de contraste visual, através do método da escolha forçada, foi 

medida em indivíduos saudáveis e pacientes com esquizofrenia recebendo antipsicóticos 

típicos e atípicos, e os resultados mostraram que os pacientes, ao fazer uso de drogas 

antipsicóticas atípicas, apresentaram perfeita detecção visual de contraste. Aqueles que 

fizeram uso de drogas antipsicóticas típicas apresentaram maiores limiares de detecção de 

contraste visual e os pacientes esquizofrênicos não medicados apresentaram limiares de 

detecção de contraste visual significativamente inferiores aos dos indivíduos 

saudáveis (CHEN; LEVY; et al 2003).   

 



 
 

APÊNDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Registro Nacional no SISNEP: CAAE Nº.....................................................................  

Aprovação/data no Comitê de Ética em Pesquisa Nº ................................................. 

Título da linha de pesquisa: 

“Percepção e processamento sensorial em pacientes com patologias neuropsiquiátricas” 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa : O uso de quadros de Salvador 

Dali como ferramenta para avaliar alterações na percepção de forma e tamanho em portadores 

de Esquizofrenia desenvolvida pelo Laboratório de Percepção Visual (LabVis-UFPE) que 

focaliza suas pesquisas em percepção e processamento visual buscando a compreensão dos 

processos e mecanismos envolvidos na percepção da forma, do contraste e de faces. O 

presente estudo tem por objetivo avaliar a percepção visual em adultos sem histórico de 

patologias neuropsiquiátricas e em portadores de esquizofrenia comparando a mensuração de 

seus tamanhos preferidos nos quadros de Salvador Dali, nas pranchas de Rorschach e nos 

quadros de Victor Molev.  

Os experimentos relacionados à pesquisa serão conduzidos no decorrer de quatro 

meses. Cada estudo individual dura da ordem de 10 a 20 minutos. Como voluntário você tem 

plena liberdade para aceitar ou recusar a participar. Tem o direito de continuar até o final da 

coleta dos dados ou desistir de sua participação a qualquer momento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a Instituição. No caso de você 

decidir retirar-se do estudo, solicitamos que comunique a pesquisadora responsável.  

Se concordar em participar deste estudo você será apresentado a réplicas dos quadros 

de Salvador Dali, de Victor Molev e as pranchas do Roscharch e instruído a indicar a primeira 

figura que lhe chamou a atenção em cada quadro. A instrução fornecida aos participantes será 

padronizada: “Você vai ver fotografias de quadros de um pintor e depois de olhar cada uma, 

você deverá indicar a primeira figura, que mais lhe chamou atenção”. Na seqüência, o 

participante registrará a primeira figura que percebeu circulando a mesma sobre a pasta L 

transparente, com um marcador permanente. 

Estudos desta natureza podem trazer possíveis riscos para os voluntários. O momento da 

marcação dos registros nos quadros poderá causar algum desconforto para o participante, ora por 

constrangimento ou vergonha. Com o intuito de minimizar tais sentimentos o entrevistador, procurará 

realizar a entrevista em lugares reservados. Poderá existir também o desconforto devido à duração de 

uma sessão experimental (de 10 a 20 minutos). Como possíveis benefícios da pesquisa, temos a partir 

da utilização de cenas complexas como as obras de Dali, uma alternativa para investigar e avaliar 

prejuízos e alteração na percepção visual do participante. Quando desempenho do sistema visual do 

voluntário demonstrar algum prejuízo considerado anormal o mesmo será encaminhado a um 

especialista. 

O estudo garante a confidencialidade dos dados coletados todo o material contendo o 

registro das informações quanto à preferência pelo tamanho das imagens apresentadas ficará 

sob a guarda pessoal da pesquisadora, de modo a garantir a confidencialidade das 

informações. Apenas a pesquisadora responsável e sua orientadora Maria Lúcia de 

Bustamante Simas terão conhecimento dos dados e em nenhuma circunstância estes serão 

repassados a outras pessoas. Os resultados ficarão restritos ao laboratório e nas publicações 

durante os eventos científicos, os voluntários serão referendados sempre pelas suas iniciais. 



 
 

Os valores gastos pelos participantes para se deslocarem ao laboratório serão 

ressarcidos da verba de pesquisa ou, se necessário, dos recursos do próprio pesquisador. Os 

riscos envolvidos na realização da pesquisa estão previamente descritos e serão informados 

aos voluntários, não sendo, portanto prevista a necessidade de indenização, pois o pesquisador 

apresenta alternativas para minimizar os riscos. 

A sua participação e de todos os voluntários será de acordo com as suas disponibilidades e 

voluntariedade e somente depois de ler, entender e assinar o Termo de Consentimento. Você, assim 

como todos participantes, não receberão nenhum pagamento pela sua colaboração e poderão recusar 

e/ou retirar-se sem prejuízo a qualquer hora. Quando desempenho do sistema visual do voluntário 

demonstrar algum prejuízo considerado anormal o mesmo será encaminhado a um especialista. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o endereço da pesquisadora responsável. 

Caso você tenha mais perguntas, qualquer dúvida ou problema relacionado a pesquisa, pode entrar em 

contato com a pesquisadora responsável Viviane Ferreira do Amaral, pelo telefone: (81) 8875-3516, 

que reside na Av. Saldanha Marinho 410 apt 102 Vila do IPSEP e-mail: 

vivianefe.amaral@yahoo.com.br. Pode também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, 

cujo endereço é Av. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50670-901, Tel.: 

2126 8588.  

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este Termo de 

Consentimento.   

Declaro para os devidos fins que fui informado (a) sobre o objetivo, os métodos e procedimentos da 

pesquisa e os riscos e benefícios da mesma. Confirmo também que recebi uma cópia desse formulário 

de consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem 

perda de benefícios ou qualquer outra penalidade na relação com a pesquisadora. 

Dou o meu consentimento para participar da referida pesquisa, estando de acordo com os itens 

acima.    

 

-------------------------------------------------------         -------------------------------------------- 

         Assinatura do (a) Voluntário (a) da Pesquisa                      Assinatura do Representante Legal  

-------------------------------------------------------      ---------------------------------------------                     

  NOME EM LETRA DE FORMA                                      NOME EM LETRA DE FORMA 

------------------------------------------------------- 

Local e data                     
Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza, o objetivo e os procedimentos deste estudo e os 

possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, para o (a) voluntário (a) de pesquisa e/ou seu 

(sua) responsável legal.  Tenho bastante clareza que participante e/ou responsável legal ouviu (ram) 

e/ou leu (eram) todas as informações contidas neste TCLE e demonstrou (aram) e declarou (aram) ter 

compreendido integralmente essa explicação. 

------------------------------------------------------      ---------------------------------------------  
            Assinatura da pesquisadora                                                      Local e Data 

 
Assinatura da Testemunha 1 

 

 Assinatura da Testemunha 2 

NOME EM LETRA DE FORMA  NOME EM LETRA DE FORMA 

OBS.: Este TCLE foi impresso na frente e no verso de uma única folha. 
 

 



 
 

APÊNDICE C 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO NEUROPSIQUIÁTRICA 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA CLÍNICA  

Data:  ____  / ___  / ____               Hora:______________ 

I. Identificação  

Nome: ________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____  /  ____   / _____    Idade:_____________    Sexo:   F (   )   M ( ) 

Nacionalidade: Brasileiro (   ) Outro (   )  

Natural de (Cidade, Estado) : _____________________________________________________ 

Estado civil:_________________________    Filhos: Sim (   )  Não (   ) Quantos:____________ 

Composição familiar: ___________________________________________________________ 

Atualmente mora com:__________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________ Complemento:__________________________ 

Bairro: ______________________  Cidade: ___________________ CEP: _______________ 

Telefones: Residência (   )___________ Celular (   ) ___________ Outro ( )_______________ 

Escolaridade:________________________________________________________________ 

Formação:__________________________________________________________________ 

Profissão:_______________________________________________ Tempo:_____________ 

Profissões anteriores:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Encaminhado por:___________________________________________________________ 

_____________________________________________ Telefone: (    )  _________________ 

Motivo do encaminhamento:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Acompanhado por:___________________________________________________________ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

II. Antecedentes Patológicos Pessoais:  

1. Diabetes (   ) Há quanto tempo?____________________________ Controlado (Sim) (Não) 

2. Hipertensão arterial (   ) Há quanto tempo?__________________ Controlado (Sim) (Não) 

3. AVC (  ) Área afetada ____________________________ Há quanto tempo?___________ 

Apresentou seqüelas?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Infarto (   ) / Angina (   )  

5. Epilepsia (   ) Tipo____________ Tratamento __________________________________ 

6. Meningite (   ) ___________________________________________________________ 

7. TCE (   ) Teve perda de consciência? ( Sim) (Não)  Quantas vezes? _________________ 

      Apresentou seqüelas?_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

8. Transtorno psiquiátrico (   )_______________________________________________ 



 
 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Tempo:_______________________________________________________________ 

Tratamento ___________________________________________________________ 

9. Faz ou fez uso de substâncias tóxicas? 

 Álcool (   ) Freqüência:______________________Por quanto tempo?______________ 

 Tabaco (   ) Freqüência:_____________________Por quanto tempo?______________ 

 Outras drogas (   ) Tipo_________________________________________________ 

     Freqüência:______________________________Por quanto tempo?_____________ 

10. Distúrbio Visual: ____________________________________________________ 

11. Distúrbio Auditivo: __________________________________________________ 

12. Exames laboratoriais e de Neuroimagem complementares: ________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

13. Medicações:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

III. Antecedentes Patológicos Familiares: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

IV. Queixas Principais: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


