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RESUMO 

De acordo com Organização Mundial da Saúde a esquizofrenia era, no ano 2001, uma das 20 

principais causas de incapacitação grave. A esquizofrenia interfere nos pensamentos, 

emoções, motivações, comportamento motor e cognição. Ela também interfere na percepção 

visual, mais especificamente, incapacitando o indivíduo de realizar a inversão visual da 

profundidade. Essa inversão ocorre naturalmente quando objetos côncavos são percebidos 

como convexos. A máscara côncava ou molde de uma face humana é um exemplo de objeto 

no qual ocorre uma inversão visual da profundidade. Ao ser apresentada a indivíduos 

saudáveis a certa distância, a máscara côncava é percebida como convexa. No entanto, 

Alguns estudos mostraram que a máscara é corretamente percebida por indivíduos com 

esquizofrenia como sendo côncava, não ocorrendo automaticamente a inversão da 

profundidade, em condição de observação binocular. Apenas seis pesquisas investigaram 

a inversão binocular da profundidade em indivíduos com esquizofrenia. Nessas pesquisas os 

indivíduos com esquizofrenia não realizaram a inversão da profundidade na condição de 

observação binocular da máscara côncava. Na literatura científica não se tem registro de 

investigação do fenômeno da ilusão visual da máscara côncava na condição de observação 

monocular por indivíduos com esquizofrenia. No presente estudo, investigou-se a ilusão da 

máscara côncava, na condição de observação monocular, em dois grupos de indivíduos com 

esquizofrenia – um grupo sob uso de medicação antipsicótica com menos de quatro semanas 

e outro com mais de quatro semanas de uso de medicação antipsicótica comparativamente a 

um grupo de indivíduos saudáveis. Os participantes da pesquisa observaram uma máscara 

côncava iluminada por cima ou por baixo da cabeça, localizada no interior de uma caixa e, 

em seguida, classificaram sua percepção de acordo com uma escala composta por cinco 

categorias variando de muito côncava a muito convexa e estimaram em centímetros a sua 

profundidade ou relevo. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois 

grupos de indivíduos com esquizofrenia e os indivíduos saudáveis entre as atribuições 

categóricas da máscara côncava iluminada por cima e por baixo. No entanto, houve uma 

diferença estatisticamente significativa entre as estimativas, em centímetros, da profundidade 

ou relevo da máscara côncava iluminada por cima, efetuadas por indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período superior a quatro semanas 

comparativamente aos saudáveis. 

Palavras- Chave: Máscara côncava, esquizofrenia, observação monocular, inversão visual da 

profundidade.
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ABSTRACT 

 

According to the World Health Organization in 2001 the schizophrenia was one of the 20 

leading causes of severe disability. It interferes with thoughts, emotions, motivations, 

motor behavior and cognition. It also interferes with visual perception, more specifically 

disabling the individual to perform the inversion of visual depth. This inversion occurs 

naturally when concave objects are perceived as convex because there is an inversion 

visual depth and what is perceived as convex is concave. The hollow-face is an example of 

a concave object on which an inversion visual depth occurs. When, the concave mask is 

presented to healthy subjects occurs an inversion visual depth and it happens to be 

perceived as convex. However, the reverse of a mask or mould of a human face is correctly 

perceived by individuals with schizophrenia as concave does not occur automatically 

inversion of its depth. Only six studies investigated the binocular depth inversion in 

individuals with schizophrenia. In these studies individuals with schizophrenia did not 

perform the inversion of the depth in the condition of binocular observation of the hollow-

face. In the scientific literature there is no registration of investigation of the phenomenon 

of visual illusion hollow-face in the condition of monocular observation by individuals 

with schizophrenia. In this study, we investigated the illusion of the concave mask, 

provided monocular observation in groups of individuals with schizophrenia - a group 

under antipsychotic medication with less than four weeks and another with over four 

weeks of medication antipsychotic compared to a group of healthy individuals. The 

individuals participating in the study observed a hollow mask located within a box and 

then classified their perception according to a scale from very concave to very convex. 

They also estimated in centimeters the depth or relief concave mask. There was no 

statistically significant difference between individuals with schizophrenia in categorical 

assignments mask concave. However, there was a statistically significant difference 

between the estimates in centimeters of depth or relief concave mask illuminated from 

above, performed by individuals with schizophrenia under use antipsychotic for a period 

exceeding four weeks compared to the healthy individuals. 

Key-words: hollow-mask, schizophrenia, monocular observation, depth visual inversion
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2001, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que os transtornos 

mentais e comportamentais afetavam mais de 25% da população mundial durante o 

decorrer da vida. Essa estimativa apontou que 450 milhões de pessoas no mundo 

sofriam de transtornos neuropsiquiátricos. Revelou ainda que dentre os transtornos 

mentais que acometiam mais frequentemente a população mundial estava a 

esquizofrenia, uma das 20 principais causas de incapacitação grave. Segundo Mari e 

Leitão (2000), estudos realizados nos últimos anos apontaram estimativas de 

prevalência da esquizofrenia na ordem de 1% e incidência de quatro novos casos por 

ano para uma população de 10.000 habitantes no mundo. Ainda segundo estes autores, a 

incidência real deveria estar entre um e sete casos novos para 10.000 habitantes por ano. 

Os estudos epidemiológicos realizados no Brasil originaram estimativas de incidência e 

prevalência compatíveis com as observadas em outros países (Mari & Leitão, 2000). 

A esquizofrenia interfere nos pensamentos, emoções, motivações, 

comportamento motor e cognição de um modo geral (Walther et al., 2009). Ela também 

interfere na percepção visual, mais especificamente incapacitando o indivíduo de 

realizar a inversão binocular da profundidade (Schneider et al., 1996). Quando objetos 

côncavos são observados por indivíduos saudáveis ocorre uma inversão visual da 

profundidade e o que é côncavo é percebido como convexo, provavelmente porque as 

convexidades são mais frequentes na natureza (Kleffner & Ramachandran, 1992) A 

ilusão da máscara côncava é um exemplo de objeto no qual ocorre uma inversão visual 

da profundidade. Nos indivíduos saudáveis, a ilusão acontece quando um molde da face 

humana ou um reverso côncavo da máscara, observado a certa distância, passa a ser 

visto como uma face convexa. Os aspectos cognitivos ligados ao conhecimento prévio 

do indivíduo, no caso, ao conhecimento de faces, relativos aos processos top-down, se 

sobrepõem aos sinais sensoriais recebidos, bottom-up (Gregory, 1997). 

No entanto, indivíduos com esquizofrenia parecem não experimentar a ilusão da 

máscara côncava. O reverso de uma máscara ou molde de uma face humana é 

corretamente percebido por indivíduos com esquizofrenia como sendo côncavo, não 

ocorrendo automaticamente a inversão de sua profundidade (Dima et al., 2009). Uma 

explicação para esta não suscetibilidade à ilusão da máscara côncava pelos indivíduos 

com esquizofrenia foi proposta por Emrich (1989). Para esse autor haveria um 
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desequilíbrio entre os componentes bottom-up, top-down e um terceiro, denominado 

censor, que surgiria da interação entre esses primeiros componentes. Esse desequilíbrio 

explicaria as ilusões perceptivas presentes nas psicoses, bem como a impossibilidade de 

inversão binocular da profundidade da máscara côncava nestes transtornos. 

A dificuldade no processamento da inversão visual da profundidade da face 

humana côncava e o transtorno esquizofrênico têm sido alvos de pesquisa científica. Foi 

realizada uma busca nos indexadores SciELO, Lilacs, IndexPsi, Medline, Psycinfo, ISI 

Web of Knowledge e ScienceDirect com os descritores: schizophrenia, hollow-

face illusion, visual depth inversion, esquizofrenia, ilusão da máscara côncava 

e inversão visual da profundidade. Foram encontrados seis estudos que 

investigaram a inversão visual da profundidade em indivíduos com esquizofrenia 

(Schneider, Leweke, Sternemann, Weber, & Emrich, 1996; Schneider et al. 2002; 

Koethe et al. 2009; Dima et al., 2009; Dima, Dietrich, Dillo, Emrich, & Hinderk, 2010; 

Dima, Dillo, Bonnemann, Hinderk, Emrich, & Dietrich, 2011). Nesses estudos, foram 

investigadas imagens tridimensionais de objetos com alto e baixo graus de familiaridade 

na condição de observação binocular. Foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa na percepção visual profundidade entre os indivíduos com esquizofrenia e 

os indivíduos saudáveis. Os indivíduos com esquizofrenia não foram suscetíveis à 

inversão binocular da profundidade. 

O problema de pesquisa identificado, na literatura consultada, consiste na 

insuficiência de estudos comparando indivíduos com esquizofrenia e indivíduos 

saudáveis, em relação à ilusão da máscara côncava e, mais especificamente, uma 

ausência de estudos do fenômeno na condição de observação monocular utilizando 

indivíduos com esquizofrenia. A questão de pesquisa que se coloca no presente trabalho 

é se a percepção monocular ou relevo da profundidade da máscara côncava por 

indivíduos com esquizofrenia difere ou não da apresentada por indivíduos saudáveis. 
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REVISÃO BILIOGRÁGICA 

 

Serão apresentados inicialmente os tópicos relacionados à esquizofrenia, suas 

hipóteses etiológicas, principais sintomas, subtipos e o impacto financeiro direto nos 

custos da saúde pública. Em seguida, serão descritos a percepção visual em seu aspecto 

neurofisiológico e os modelos de processamento da informação visual bottom-up e top-

down. Por fim, serão apresentadas a inversão binocular da profundidade e a ilusão da 

máscara côncava em indivíduos saudáveis e indivíduos com esquizofrenia. 

 

A esquizofrenia 

 

A esquizofrenia é um transtorno incapacitante que provoca desintegração em 

vários domínios do funcionamento do indivíduo. Ela tem muitas hipóteses etiológicas: 

fatores genéticos, epidemias virais durante a gestação, traumatismos de parto, infecções 

perinatais e anormalidades neurodesenvolvimentais como: (a) diminuição de volume 

cerebral total (Andreasen, Flashman, Flaum, Arndt & Swayze, 1994), (b) diminuição da 

substância cinzenta em regiões corticais e subcorticais, sobretudo em áreas frontais e 

temporais (Elkis, Friedman, Wise, & Meltzer, 1995; Buckey, 1998; Lawrie, & 

Abukmeil, 1998) e (c) aumento do volume dos ventrículos (Elkis, Friedman, Wise, & 

Meltzer, 1995; Buckey, 1998; Lawrie, & Abukmeil, 1998).  

Para diagnosticar a esquizofrenia são utilizados determinados critérios. Os mais 

comumente adotados são os que se encontram na Classificação de Transtornos Mentais 

e de Comportamentos da Décima Revisão da Classificação Internacional das Doenças 

(CID-10) (1994) da OMS e no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais– DSM-IV-TR (2002) da Associação Americana de Psiquiatria (APA). Os 

sintomas característicos da esquizofrenia, de acordo com o DSM-IV-TR (2002), 

envolvem delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento desorganizado 

ou catatônico e sintomas negativos. A classificação da esquizofrenia, ainda segundo o 

DSM-IV-TR (2002), se subdivide em cinco tipos: paranoide que se caracteriza por 

alucinações e ideias delirantes, principalmente de conteúdo persecutório; catatônico que 

se caracteriza por alterações motoras, hipertonia, flexibilidade cerácea e alterações da 

vontade, como negativismo, mutismo e impulsividade; desorganizado que é 

caracterizado por pensamento desorganizado, comportamento bizarro e afeto pueril 
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residual que se caracteriza pela remissão parcial da sintomatologia e o subtipo 

indiferenciado se caracteriza por não se enquadrar nos outros subtipos. Segundo 

Dalgalarrondo (2000), dentre as mais importantes definições de sintomas essenciais na 

esquizofrenia estão as de Emil Kraepelin, Eugene e Manfred Bleuler, Karl Jaspers, Kurt 

Schneider, CID-10 e DSM-IV. No entanto, nas últimas décadas tem-se dado mais 

importância à diferenciação da esquizofrenia em subtipos negativos ou deficitários e 

positivos ou produtivos. Os sintomas negativos da esquizofrenia caracterizam-se pela 

perda de funções psíquicas na esfera da vontade, do pensamento, da linguagem, etc., por 

um empobrecimento global da vida psíquica e social do indivíduo, distanciamento 

afetivo em graus variados até o completo embotamento afetivo, lentidão psicomotora e 

autonegligência. Os sintomas positivos são manifestações novas e produtivas do 

processo esquizofrênico e os principais são alucinações, ideias delirantes, 

comportamento bizarro, atos impulsivos, agitação psicomotora, produções linguísticas 

novas como neologismos e parafasias.  

Uma vez que se trata de uma doença crônica, a esquizofrenia possui uma 

importante carga em termos financeiros e sociais não somente para o paciente, mas para 

a família, para os cuidadores e para a sociedade como um todo. Por carga da doença, 

compreendem-se as implicações clínicas, humanísticas e econômicas da doença. De 

acordo com o Estudo Global de Cargas das Doenças da OMS, a esquizofrenia causa um 

alto grau de incapacidade, que resulta em um total de 1,1% de anos de vida ajustados 

por incapacidade, disability adjusted life year (DALYs), e 2,8% de anos de vida perdidos 

com incapacidade, lost due disability (YLD’s). A esquizofrenia foi listada como a oitava 

causa mundial por sobrecarga em DALYs no grupo com idades de 15 a 44 anos (Daltio 

et al., 2007). O entendimento sobre a soma de recursos financeiros utilizados no 

tratamento e as consequências negativas da esquizofrenia na sociedade, em termos de 

perda de produtividade, torna-se fundamental dentro do contexto da saúde pública. A 

grande maioria das pesquisas sobre o tema foi conduzida nos Estados Unidos e no 

Reino Unido, havendo uma insuficiência de estudos advindos de países em 

desenvolvimento da África, Ásia, Europa Oriental e América Latina. Um único estudo 

conduzido no Brasil, em 2006, estimou que o custo direto total da esquizofrenia para o 

setor público, no estado de São Paulo, no ano de 1998, foi de R$ 222 milhões. Esse 

valor representou 2,2% do total de gastos em saúde do Estado. Deste montante, 11% 

dos recursos destinaram-se a tratamento ambulatorial, 9,8% a pacientes sem tratamento 
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regular, 30,5% a internações permanentes e, a maior parte, 48,7%, às internações 

temporárias (Leitão, Ferraz, Chaves, & Mari, 2006).  Por tantas hipóteses etiológicas e 

gastos públicos com a esquizofrenia, a compreensão de domínios cognitivos afetados 

por essa síndrome psicótica como, por exemplo, a percepção visual se faz necessária.  

 

A percepção visual 

 

A percepção visual é delimitada pelas propriedades neuroanatômicas do sistema 

visual. Ela inicia-se com a projeção da luz que atravessa os meios transparentes do olho 

e chega à retina, onde é convertida em impulsos elétricos que são levados ao córtex 

occipital por meio de nervos e vias ópticas. Essas vias possuem características 

estruturais e funcionais distintas e são formadas pelos sistemas magnocelular e o 

parvocelular. As vias magno e parvocelular, iniciadas na retina, passam pelo núcleo 

geniculado lateral do tálamo (NGL) e se projetam para o córtex estriado ou córtex 

visual primário, formando a via retino-genículo-estriatal. Essas vias interagem entre si e 

conduzem informações ou atributos diferentes dos estímulos visuais (Ramos, 2006). A 

via magnocelular se caracteriza por apresentar grandes campos receptivos, possui 

frequência de respostas mais rápida, não é sensível à cor, possui alta sensibilidade à luz 

e dá preferência para estímulos grandes e resposta de movimento. A via parvocelular se 

caracteriza por apresentar células com campo receptivo menor, processa a informação 

lentamente, tem sensibilidade à cor, preferência por estímulos menores, é rica em 

detalhes e não responde a movimento. 

As vias magno e parvocelular são projetadas ao córtex visual primário, no córtex 

occipital. Do córtex visual primário, partem os ramos ventral e dorsal (Nogueira, 2009). 

O ramo dorsal, responsável pela percepção de movimento e profundidade, está 

envolvido na localização espacial de objetos. Por sua vez, a via ventral possibilita a 

percepção de forma e de cor e está relacionada com a identificação do objeto (Figura 1). 

As características de um estímulo são processadas de forma fragmentada e 

separadamente nos estágios iniciais da percepção. No entanto, a unidade perceptiva 

depende de uma atividade neural que, embora dispersa por diversos circuitos corticais, 

manifesta um estado de coerência espaço-temporal, o qual define o percepto gerado 

(Baldo & Haddad, 2003). 
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Figura 2– Esquema das duas principais vias visuais. Nota: em linha 
contínua, a via ventral  envolvida no processamento de cor e forma. 
Em linha pontilhada, a via dorsal responsável pela percepção de 
movimento e localização. Fonte: Baldo & Haddad (2003). 

´ 

 

Modelos de processamentos bottom-up e top-down na percepção visual 

 

Segundo Rossini e Galera (2006), nas duas últimas décadas, grande parte das 

pesquisas envolvendo o processamento da informação se concentraram no 

funcionamento visual. Tais estudos se basearam em dois modelos explicativos gerais: 

um que focaliza a localização do estímulo no espaço e, o outro, as características 

intrínsecas do objeto, independente da sua posição espacial. Esses modelos tratam de 

dois tipos de operações distintos. O primeiro tipo de operação apresenta um 

processamento balizado por parâmetros fisiológicos da detecção do estímulo, processo 

de baixo para cima, bottom-up. Cruz (2010) explicou que, nesse modelo de percepção 

visual, bottom-up, ou processamento de baixo para cima, a percepção visual resulta da 

integração das informações que chegam ao sistema visual. O reconhecimento de objetos 

se dá pelas suas características ou atributos básicos, que são organizados por 

mecanismos de análise e síntese cerebrais que resultam em percepção de formas. A 

perspectiva desse modelo o aproxima da psicofísica e também das perspectivas 

neurofisiológicas. Nesse sentido, a visão é uma modalidade sensorial complexa dividida 

em certo número de submodalidades diferentes. Essas submodalidades representam 

vários aspectos identificados no mundo externo refletindo ou emitindo luz. Tais 
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submodalidades são: (a) localização espacial, que é a possibilidade de localização da 

posição de um objeto no campo de visão; (b) avaliação da intensidade da luz, que 

possibilita estimar o brilho de cada objeto em relação ao ambiente em que se encontra; 

(c) discriminação de forma, que é a diferenciação e reconhecimento de objetos segundo 

seus contornos; (d) detecção de movimento, que é a percepção de que alguns objetos 

que se movimentam, enquanto outros permanecem parados; e (e) visão de cores (Lent, 

2005). 

O segundo tipo de operação apresenta processos centrados em diretrizes internas 

dos sujeitos como metas e parâmetros cognitivos, bem como representações mentais. 

Esse tipo de operação distinta é comumente denominado de processo de cima para 

baixo ou processo top-down. Neste processo, o indivíduo constrói uma representação 

cognitiva do estímulo, usando informações sensoriais como base para a estrutura, além 

de usar outras fontes de informação para construir a percepção (Cruz, 2010). Os 

construtivistas, que são os defensores da abordagem de cima para baixo, sugeriram que 

nossas percepções de constância de tamanho, cor e forma indicam que processos 

construtivos de alto nível estão em andamento durante a percepção e que esta organiza 

os objetos de uma configuração visual em grupos coerentes. Segundo esta abordagem 

durante a percepção, formamos e testamos hipóteses com relação aos perceptos, os 

quais são baseados em três fatores: dados sensoriais, conhecimento armazenado na 

memória e inferências usando processos cognitivos de alta ordem (Sternberg, 2008).  

Fazemos uso de inferências que exemplificam o uso da aprendizagem, memória 

e inteligência para o julgamento de estímulos proximais bidimensionais na percepção do 

espaço tridimensional ou percepção de profundidade monocular, como: (a) interposição 

de estímulos, com os mais próximos cobrindo os contornos e áreas dos mais distantes; 

(b) tamanhos relativos das imagens maiores para os de objetos mais próximos, menores 

para os dos mais distantes; (c) contornos e brilhos mais acentuados com a proximidade, 

esmaecidos com o distanciamento; (d) zonas de sombras e iluminação, sugerindo 

relevos e cavidades; (e) perspectiva aérea com coloração mais azulada para grandes 

distâncias, pela interposição de ar entre o observador e os objetos; e (f) perspectiva 

cinemática, pelo observador em movimento, onde objetos mais próximos são 

percebidos com deslocamentos aparentes mais rápidos (Ramos, 2006). 

Além dessas pistas monoculares para a percepção de profundidade, existem as 

pistas binoculares de profundidade. Estas usam o posicionamento relativo dos olhos, 
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que estão a uma distância suficiente para proporcionar dois tipos de informação ao 

cérebro: disparidade binocular ou retiniana e convergência binocular. Na disparidade 

binocular, os dois olhos enviam imagens cada vez mais diferentes ao cérebro à medida 

que o objeto se aproxima. O cérebro interpreta o grau de disparidade ou diferença das 

imagens do objeto projetadas na retina como uma indicação da distância e utiliza o 

próprio corpo, que é tomado como referência. Na convergência binocular, os dois olhos 

se deslocam cada vez mais para o centro, à medida que os objetos se aproximam. Não 

há nada de intrínseco sobre o tamanho relativo para indicar que um objeto que pareça 

menor esteja mais distante do próprio corpo, tomado como referência. Esses dois 

mecanismos auxiliam o cérebro a adotar a informação contextual para concluir que o 

objeto menor está mais afastado (Sternberg, 2008). 

 

A inversão binocular da profundidade e a ilusão da máscara côncava em 

indivíduos saudáveis 

 

Para estudar os mecanismos pelos quais os processos bottom-up e top-down 

interagem na percepção, as ilusões visuais são uma ferramenta muito útil. Elas podem 

ocorrer quando o cérebro interpreta a informação sensorial com base em informações 

contextuais e experiências anteriores, resultando em uma percepção que diverge 

substancialmente dos dados sensoriais. Um exemplo desse tipo de ilusão visual pode ser 

visto na ilusão da máscara côncava. Ao observar uma máscara voltada para dentro, 

côncava, a certa distância, esta é percebida incorretamente como uma face normal, isto 

é, voltada para fora, convexa (Figura 2). Essa inversão da profundidade da máscara 

côncava é compreendida como um processo que envolve a geração de hipóteses sobre a 

forma tridimensional de faces, mediado pelos conhecimentos conceitual e perceptivo, 

presentes no processamento de cima para baixo, top-down, que se sobrepõe aos 

estímulos sensoriais que chegam ao cérebro, processo bottom-up (Gregory, 1997). 

Segundo Gregory (1997) os conhecimentos prévios do indivíduo, relacionados aos 

aspectos cognitivos, se sobrepõem aos aspectos sensoriais durante o processo de 

inversão visual da profundidade. A preponderância dos processos de alta ordem é de tal 

magnitude que contraria as pistas visuais de profundidade e as informações 

estereoscópicas, apreendidas pelos sentidos, que indicam a concavidade do objeto. 
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Algumas condições de apresentação da máscara côncava facilitam a inversão 

visual da profundidade como, por exemplo, a coloração do reverso da máscara com 

tonalidades próximas às da face humana (Hill & Johnston, 2007). A apresentação da 

máscara côncava na posição vertical favorece a inversão visual da profundidade em 

contraposição a sua exposição na posição invertida. Além disso, a direção da fonte de 

iluminação percebida por cima da máscara côncava acentua mais o seu caráter ilusório 

do que quando a máscara côncava é percebida como iluminada por baixo (Yoshida, 

2006; Hill e Johnston, 2007). A máscara côncava apresentada na condição de 

observação monocular requer distâncias menores entre a máscara e o observador para 

ocorrer a inversão visual da profundidade do que a sua apresentação na condição 

binocular (Hill e Bruce, 1993).  

Essas condições de apresentação da máscara côncava que favorecem a sua 

inversão visual também foram investigadas por Quaglia e Fukusima (2009) na condição 

de observação monocular. Nesse estudo, no entanto, não foram requeridas dos 

participantes distâncias para a inversão monocular da profundidade. A máscara côncava 

foi inserida no interior de uma câmara e observada através de um visor pelo qual foram 

investigados o efeito da direção da fonte de luz e as características inerentes à face 

humana como a coloração e a sua orientação. A inversão da profundidade ocorreu na 

maioria das respostas, independente de a fonte de iluminação ter sido proveniente de 

cima, de baixo, da esquerda ou da direita e independente de a máscara ter sido cinza ou 

policromada, com a demarcação de olhos, boca e sobrancelhas, ou apresentada nas 

posições vertical ou invertida. A estabilidade da percepção da face ocorreu mesmo sob a 

variação de estímulos ambientes, o que indica uma sobreposição de processos top-down, 

de alta ordem, sobre os processos bottom-up, de baixa ordem, como propôs Gregory 

(1997). 
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Figura 3- Fotografia da máscara convexa à esquerda e da 

         máscara côncava à direita.          

 

A inversão binocular da profundidade e a ilusão da máscara côncava em 

indivíduos com esquizofrenia 

  

O modelo de Emrich (1989) das ilusões perceptivas presentes nas psicoses se 

define pelo desequilíbrio entre os componentes sensoriais, bottom -up, os componentes 

cognitivos, top-down, e um terceiro componente denominado censor, que surge da 

interação dos outros dois componentes.  Segundo esse modelo, a percepção nas psicoses 

estaria comprometida pela desregulação dos três componentes e a consequente não 

distinção entre estímulos sensoriais e cognitivos. Em indivíduos saudáveis, por 

exemplo, uma ilusão visual seria a percepção de um objeto na ausência de estimulação 

sensorial visual ou a percepção distorcida desse objeto provocada pela sobreposição do 

componente top-down sobre o bottom-up. No entanto, os indivíduos com esquizofrenia 

não realizam a inversão visual da profundidade da máscara como o fazem os indivíduos 

saudáveis. Especificamente neste caso, ocorre uma sobreposição do componente 

bottom-up sobre o componente top-down. Os dados sensoriais prevalecem sobre os 

dados cognitivos fazendo com que os indivíduos com esquizofrenia não sejam 

enganados pela ilusão da máscara côncava. Este modelo explicativo das ilusões 

perceptivas presentes nas psicoses fundamentou alguns estudos na investigação da 
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inversão binocular da profundidade da máscara côncava na esquizofrenia. Schneider et 

al. (1996) investigaram a inversão da profundidade adotando o teste de inversão 

binocular da profundidade composto por slides de objetos com alto e baixo grau de 

familiaridade. Os slides que possuíam objetos com alto grau de familiaridade foram 

casa, face humana, cadeira e máscara côncava de urso. Os slides com baixo grau de 

familiaridade foram os de flores e escova. Esses slides foram apresentados 

pseudoscopicamente e em ordem aleatória. Participaram dessa pesquisa 13 indivíduos 

com esquizofrenia e 20 indivíduos saudáveis. Foi solicitado aos participantes que 

julgassem a profundidade percebida dos objetos numa escala Likert de cinco pontos, de 

claramente côncava a claramente convexa. A diferença apresentada entre os grupos foi 

altamente significativa com p<0,001, obtida por meio do teste de Mann-Whitney, 

bicaudado. Dos participantes da pesquisa, 68,7% dos indivíduos com esquizofrenia não 

inverteram a profundidade da imagem dos objetos projetados estereoscopicamente.  No 

grupo composto por indivíduos saudáveis apenas 8,7% não inverteram a profundidade 

da imagem desses objetos. Para as projeções com menor grau de familiaridade, a 

diferença dos julgamentos da percepção da profundidade como côncavas ou convexas 

entre indivíduos com esquizofrenia e indivíduos saudáveis foi significativa, mas menos 

pronunciada (p<0,05). 

Os resultados obtidos por Schneider et al. (2002) corroboraram os obtidos por 

Schneider et al. (1996). Nesse estudo, foi pesquisada a inversão binocular da 

profundidade em indivíduos com esquizofrenia comparados a indivíduos saudáveis e 

também a indivíduos com depressão. Schneider et al. (2002) utilizaram imagens 

estereoscópicas da face humana, que são consideradas imagens de alto grau de 

familiaridade, o que tende a favorecer a atuação dos processos de alta ordem, top-down. 

Outra característica deste estudo foi a verificação do efeito da medicação antipsicótica 

nos indivíduos com esquizofrenia sobre a inversão binocular da profundidade. 

Compuseram os grupos de estudo 20 indivíduos com esquizofrenia, dez indivíduos com 

depressão e 15 indivíduos saudáveis. A tarefa dos sujeitos foi classificar suas 

percepções visuais das projeções estereoscópicas da face humana como muito côncava, 

côncava, plana, convexa e muito convexa, conforme o teste construído para esse fim. 

Durante a primeira semana de tratamento com medicação antipsicótica, observou-se 

uma diferença estatisticamente significativa (p<0,01) entre os indivíduos com 

esquizofrenia e os indivíduos saudáveis no teste de inversão binocular da profundidade. 
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Indivíduos com esquizofrenia, durante este período, continuavam percebendo a face 

côncava como côncava, ao contrário dos indivíduos saudáveis. Na terceira semana, 

ainda observou-se uma diferença estatisticamente significativa (p=0,01) entre os escores 

de inversão binocular da profundidade de indivíduos com esquizofrenia sob tratamento 

medicamentoso e entre os de indivíduos saudáveis. No momento da alta hospitalar, os 

indivíduos com esquizofrenia sob tratamento medicamentoso não diferiram 

estatisticamente dos indivíduos saudáveis em relação à inversão binocular da 

profundidade da face côncava. Nessa fase, todos os indivíduos foram capazes de 

perceber a face côncava como convexa. Embora tenha havido uma ligeira diferença 

entre os escores de inversão binocular da profundidade entre os indivíduos saudáveis e 

os pacientes com depressão, essa diferença não foi estatisticamente significativa 

(p=0,88). À medida que se introduziu a medicação antipsicótica, os indivíduos com 

esquizofrenia, além de realizarem a inversão binocular da profundidade, também 

obtiveram uma melhora da sintomatologia do quadro característico do transtorno. Não 

foram observadas diferenças entre indivíduos com depressão e os saudáveis para o teste 

de inversão da profundidade durante a realização do estudo. Houve uma correlação 

significativa entre o escore da escala da gravidade de sintomatologia, Brief Psychiatric 

Rating Scale (BPRS) e o teste de inversão binocular de profundidade (r=0,674; p=0,001) 

durante a primeira semana e a terceira semana (r=0,768; p=0,006). 

Koethe et al. (2009) procuraram comparar o processamento reduzido da 

informação visual em diferentes transtornos psiquiátricos, utilizando como paradigma a 

inversão binocular da profundidade. Esse estudo envolveu 313 sujeitos, dentre os quais: 

81 controles, 75 indivíduos com esquizofrenia que não haviam sido tratados com 

antipsicóticos, 74 tratados com antipsicóticos por um período médio de nove dias, seis 

pacientes com Alzheimer, 35 com depressão maior, 20 com distúrbio bipolar e 22 com 

sinais prodrômicos de psicose. Foram utilizadas imagens estereoscópicas de faces de 

homens de meia-idade, que podiam ser observadas num monitor de computador. Os 

sujeitos dos grupos de estudo tinham que descrever as imagens percebidas como 

côncavas ou convexas e, em seguida, descrevê-las como claramente côncava, côncava, 

plana, convexa ou claramente convexa. Verificou-se que os indivíduos com sinais 

prodrômicos de psicose, indivíduos com esquizofrenia com curto prazo de tratamento 

com antipsicótico e indivíduos com esquizofrenia sem tratamento medicamentoso não 

realizaram a inversão binocular da profundidade, contrariamente aos indivíduos 
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saudáveis. Os autores alertaram para o fato de que a impossibilidade de realização da 

inversão visual da profundidade já se encontra presente nos estados precoces de psicose. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os escores dos indivíduos 

saudáveis e os dos pacientes com doença de Alzheimer (p=0, 247), depressão maior 

(p=0,171) e transtorno bipolar (p=0,973).  

Os seguintes estudos tiveram como objetivo modelar a conectividade neural 

entre as áreas envolvidas na ilusão da máscara côncava em indivíduos com 

esquizofrenia e saudáveis. Dima et al. (2009) utilizaram a Ressonância Magnética 

Funcional (IRMf). As áreas cerebrais corticais investigadas em função de sua 

hemodinâmica frente aos estímulos de imagem da face côncava e convexa foram: giro 

supramarginal, sulco intraparietal, giro frontal inferior e córtex occipital lateral. A 

Modelagem Causal Dinâmica (MCD) foi utilizada para representar a interação entre 

áreas cerebrais e possibilitar a estimativa da influência que um sistema neural exerce 

sobre o outro. Participaram do estudo 16 indivíduos saudáveis e 13 indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica atípica. Os sujeitos dos dois grupos 

tinham que indicar se as imagens apresentadas binocularmente eram tridimensionais ou 

bidimensionais e se eram imagens de face côncava ou convexa. Os resultados indicaram 

que os indivíduos com esquizofrenia, além de não realizarem a inversão visual da 

profundidade, raramente perceberam a face côncava como plana. Por outro lado, a 

maioria dos indivíduos saudáveis, além de poucos perceberem a face como plana, 

realizou a inversão visual da profundidade percebendo a face côncava como convexa. 

Em relação à dinâmica das áreas cerebrais envolvidas no tipo de imagem percebida se, 

côncava ou convexa, em indivíduos saudáveis, houve a modulação do sulco 

intraparietal, região fronto-parietal, sobre o córtex occipital lateral. Esta modulação 

confirmou a hipótese do fortalecimento da influência dos processos top-down durante a 

ilusão da máscara côncava. Entretanto, nos indivíduos com esquizofrenia, a modulação 

teve lugar entre a área cerebral V1 e o córtex occipital lateral, caracterizando uma 

diminuição da influência dos processos top-down sobre os processos bottom-up durante 

a ilusão da máscara côncava. 

Em outro estudo, Dima et al. (2010) propuseram-se a modelar as respostas 

neurais em termos de conectividade sináptica durante a inversão visual da profundidade 

entre indivíduos com esquizofrenia e indivíduos saudáveis, usando imagens 

estereoscópicas da face humana. Nesse experimento, os autores também se propuseram 
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a validar os achados do estudo anterior. Para a visualização das respostas neurais, foram 

utilizados os dados da eletroencefalografia (EEG), enquanto que para as diferenças de 

modulação de conectividade sináptica foi utilizada a MCD. Participaram do estudo 20 

indivíduos com esquizofrenia, sendo 16 sob uso de medicação antipsicótica atípica e 

quatro sob uso de medicação antipsicótica típica, além de 20 indivíduos saudáveis. Aos 

sujeitos do experimento foi solicitado que classificassem suas percepções das imagens 

de faces apresentadas binocularmente como côncavas ou convexas. Como resultado, os 

indivíduos saudáveis classificaram as imagens de faces côncavas como faces convexas, 

enquanto que os indivíduos com esquizofrenia classificaram estas imagens côncavas 

como imagens de faces convexas em menor extensão. A maior parte os indivíduos com 

esquizofrenia não realizou a inversão visual da profundidade. Em indivíduos saudáveis 

ocorreu uma modulação do sulco parietal inferior (região fronto-parietal) sobre o córtex 

occipital lateral. Isso caracterizou um fortalecimento da influência do processamento 

top-down durante a inversão visual da profundidade diante de imagens tridimensionais 

da face humana. Em indivíduos com esquizofrenia, a modulação entre áreas cerebrais 

ficou restrito às áreas V1 e ao córtex occipital lateral. Concluiu-se que em indivíduos 

com esquizofrenia houve uma falta de modulação de áreas de regiões superiores do 

córtex e, consequentemente, um correspondente enfraquecimento da influência do 

processamento top-down sobre o processamento bottom-up.  

Ampliando as pesquisas anteriores, o estudo de Dima et al. (2011) teve como 

objetivo verificar as componentes dos potenciais relacionados a eventos (P300 e P600) 

dos indivíduos com esquizofrenia e indivíduos saudáveis durante observação binocular 

de imagens estereoscópicas de faces humanas, da máscara côncava e de objetos 

ordinários como uma cadeira. Os autores adotaram a EEC e a MCD para visualizar 

áreas cerebrais em atividade durante a observação dessas imagens. O maior ou menor 

tempo de resposta neuronal evocada durante a exposição a estímulos variados produziu 

variados padrões de onda ou latência da resposta aos disparos neuronais, sendo P300 e 

P600 dois deles. P300 é uma componente de potencial evocado relacionado a eventos 

(ERP), cuja onda positiva alcança seu pico aproximadamente de 300 a 600 ms após a 

apresentação de um estímulo relevante em uma tarefa perceptiva. Esse traçado de onda 

reflete um nível mais alto de processamento de informação. P600 é também uma 

componente ERP, cujo pico de onda situa-se entre 600 a 800 ms, indicando uma 

operação neuronal sincronizada consecutiva à detecção do alvo. Em indivíduos com 
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esquizofrenia, as amplitudes dessas ondas encontram-se reduzidas quando comparadas 

às de indivíduos saudáveis. Neste estudo, em duas condições de observação, os sujeitos 

deveriam classificar como côncavos ou convexos os estereogramas de faces humanas e 

de uma máscara côncava, enquanto se registravam as respectivas variações de 

potenciais neuronais. Na análise dos resultados comportamentais coletados durante a 

observação da imagem de faces humanas, os indivíduos saudáveis, devido à inversão 

binocular da profundidade, classificaram erroneamente as faces côncavas como 

convexas. Os indivíduos com esquizofrenia fizeram o mesmo, porém em menor 

extensão. Curiosamente, na condição de observação da imagem da máscara côncava, 

poucos indivíduos saudáveis classificaram a imagem da máscara côncava como 

convexa, assim como os indivíduos com esquizofrenia. Segundo Dima et al. (2011), 

provavelmente a inversão binocular da profundidade não ocorreu no grupo de 

indivíduos saudáveis como era esperado porque a imagem da máscara utilizada nesse 

estudo não possuía um alto grau de familiaridade, já que reproduzia uma face indiana 

com muitos adereços. Na condição de observação da imagem da cadeira, poucos 

indivíduos com esquizofrenia fizeram a inversão visual da profundidade, assim como 

poucos indivíduos saudáveis. Na análise dos potenciais relacionados a eventos na 

condição de observação da imagem de faces humanas, não houve diferença de 

potenciais relacionados a eventos entre as condições côncava e convexa no grupo de 

indivíduos saudáveis. Houve uma diferença de potenciais relacionados a eventos na 

janela temporal P300 no grupo de indivíduos com esquizofrenia sob as condições de 

apresentação da imagem de faces côncava e convexa nas regiões temporal, parietal e 

occipital. Nas regiões central e frontal do escalpo, não houve diferença estatisticamente 

significativa de potencial dos eletrodos entre os grupos de indivíduos saudáveis e de 

indivíduos com esquizofrenia durante a observação de imagens de faces. Durante a 

observação das imagens côncavas e convexas da máscara e da cadeira não houve 

diferença de potenciais relacionados a eventos entre as condições. Na P300, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas de potenciais relacionados a 

eventos entre o grupo de indivíduos com esquizofrenia e indivíduos saudáveis para estes 

estímulos. Na janela temporal P600, houve uma diferença de variação de potencial entre 

os grupos de indivíduos com esquizofrenia e os de indivíduos saudáveis, detectados 

pelos eletrodos colocados nas regiões frontal, temporal, central e occipital, ao observar 

as imagens de faces. Dos resultados deste estudo, concluiu-se que houve uma diferença 
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estatisticamente significativa entre os potenciais relacionados a eventos dos indivíduos 

com esquizofrenia somente na condição do objeto-estímulo imagens de faces humanas 

côncavas ou convexas apresentadas para a observação. Esta diferença ocorreu, 

sobretudo, nos estágios mais avançados do processamento visual com potenciais 

relacionados a eventos apresentando um curso mais negativo para imagens de faces 

côncavas, quando comparados aos indivíduos saudáveis. Para a P300, a diferença foi 

mais pronunciada na área occipital e, para a P600, a diferença ocorreu nas regiões 

temporal e frontal. Essas regiões cerebrais estão implicadas, no caso da P300, no 

processo de atenção seletiva e atualização do processo de memória operacional, e no 

caso da P600, estão implicadas no processo de memória declarativa, tipo episódica. 

Essas regiões envolvem estruturas como o hipocampo e os córtices entorrinal, cingulado 

e pré-frontal. As diferenças encontradas são consistentes com a hipótese de que o 

processamento, top-down, isto é, o conhecimento prévio as expectativas de imagens de 

faces contribuem para a percepção da ilusão da máscara côncava e que este processo 

está constrito na esquizofrenia. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

  

O objetivo geral da presente pesquisa foi investigar a percepção monocular da 

profundidade ou relevo da máscara côncava em indivíduos com esquizofrenia e 

saudáveis. 

 

Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da presente pesquisa foram:  

 

a) Investigar a inversão monocular da profundidade da máscara côncava em 

indivíduos com esquizofrenia e saudáveis; 

            b) Investigar a magnitude categórica da profundidade ou relevo percebido da 

máscara côncava em indivíduos com esquizofrenia e saudáveis; 

             c) investigar a magnitude métrica da profundidade ou relevo percebido da 

máscara côncava em indivíduos com esquizofrenia e saudáveis; 

d) investigar o efeito da direção da fonte de iluminação sobre a inversão 

monocular da profundidade, sobre a magnitude categórica e métrica da percepção da 

profundidade ou relevo da máscara côncava em indivíduos saudáveis e com 

esquizofrenia; 

e) investigar o efeito da direção da fonte de iluminação sobre a inversão 

monocular da profundidade, sobre a magnitude categórica e métrica da percepção da 

profundidade ou relevo da máscara côncava em indivíduos com esquizofrenia sob uso 

dois períodos diferentes de uso de medicação antipsicótica. 
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MÉTODO 

 

Delineamento 

 

Tratou-se de um estudo pré-experimental de Comparação com Grupo Estático. 

Nesta pesquisa os grupos comparados foram compostos por indivíduos saudáveis e 

indivíduos com esquizofrenia. Este é um delineamento no qual são estudados grupos 

naturais, não havendo, assim, uma distribuição aleatória entre os grupos experimental e 

controle (Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1987). Contudo, a distribuição não-aleatória dos 

sujeitos entre os grupos de estudo e controle é uma limitação e se constitui no viés de 

seleção, de forma que os dois grupos comparados poderiam apresentar diferenças entre 

eles, que interferissem na interpretação dos dados. Para minimizar essa limitação, os 

grupos foram pareados quanto às variáveis relevantes para o estudo, como a idade. 

Trata-se de uma pesquisa básica que visa aumentar o corpo de conhecimento, testar 

hipóteses, construir teorias e, talvez, encontrar alguma aplicação prática no futuro 

(Selltiz et al. 1987). Esta pesquisa teve por objetivo investigar questões teóricas 

relativas a processos psicobiológicos básicos de percepção e cognição (Cobzby, 2003). 

Tratou-se de uma pesquisa de corte transversal, que teve como finalidade descrever 

fenômenos, com coleta dados realizada em um único período do tempo 

(Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis, & Bouyle, 1990). 

 

População-alvo 

O presente estudo incluiu três populações-alvo, duas clínicas e uma não-clínica. 

Objetivando homogeneizar as amostras e evitar variáveis espúrias que interferissem na 

interpretação dos resultados foram incluídos na população-alvo clínica 1 indivíduos 

com esquizofrenia sob o uso de medicação antipsicótica por um período inferior ou 

igual a quatro semanas e na população-alvo clínica 2 indivíduos com esquizofrenia sob 

o uso de medicação antispicótica por um período superior a quatro semanas; Nas duas 

populações-alvo clínicas 1 e 2 foram incluídos indivíduos com idade entre 18 e 55 anos, 

de ambos os gêneros. Esses indivíduos com esquizofrenia das populações-alvo clínicas 
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um e dois preenchiam os critérios para esquizofrenia segundo o DSM-IV e da CID-10, 

possuíam acuidade visual 6/6 na escala de Snellen e eram atendidos nos Serviços de 

Referência em Saúde Mental (SERSAM), em Divinópolis-MG, e também no Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) Del Rey, São João del-Rei - MG. 

A população-alvo, não-clínica, foi constituída por indivíduos saudáveis que 

frequentavam o SERSAM e o CAPS Del Rey como acompanhantes dos pacientes e 

possuíam acuidade visual 6/6 na escala de Snellen e foram pareados em termos de idade 

e escolaridade aos indivíduos com esquizofrenia das populações-alvo clínicas um e 

dois.  

Os seguintes critérios de exclusão foram adotados para as populações- alvo 

clínicas 1 e 2: comorbidade psiquiátrica grave, diagnóstico de retardo mental ou 

problema neurológico, impossibilidade de compreender as instruções do experimento, 

abstinência alcoólica, privação de sono por período prolongado,  uso crônico de 

Cannabis sativa e a presença de crise psicótica no ato da realização do estudo com a 

máscara côncava. 

Não foi adotado nenhum critério de exclusão para a população-alvo não clínica. 

 

Amostra 

 Inicialmente, pretendia-se selecionar aleatoriamente das populações-alvo 

clínicas as amostras de pacientes. Porém, por se tratar de um número reduzido de 

pacientes, todos os indivíduos das populações-alvo participaram do experimento. Como 

se trata de uma pesquisa de fenômenos psicobiológicos básicos presentes em todas 

pessoas, tal número reduzido justifica-se  segundo Selltiz et al. (1987). A amostra da 

população-alvo clínica 1 foi constituída por sete indivíduos com esquizofrenia sob o uso 

de medicação antipsicótica por um período inferior ou igual a quatro semanas. A 

amostra da população-alvo clínica 2 foi constituída por 29 indivíduos com esquizofrenia 

sob uso de medicação antipsicótica por um período superior a quatro semanas. 

Os indivíduos das amostras das populações-alvo clínica 1 e 2 estavam frequentes 

nos serviços de saúde mental no período de abril a julho de 2012, período da coleta de 

dados. As amostras se caracterizam por serem não-probabilísticas, do tipo acidental, 
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compostas por todos os sujeitos da população que atenderam aos critérios de inclusão e 

que aceitaram participar do estudo.  

Constituíram a amostra da população-alvo não clínica, 29 indivíduos saudáveis 

que foram selecionados em função de estarem presentes no local do estudo em um 

momento preciso, período de abril a julho de 2012, mesmo período da coleta de dados 

dos indivíduos das populações-alvo clínicas, caracterizando também uma amostragem 

não-probabilística do tipo acidental segundo a definição de Contrandriopoulos et al. 

(1994). 

 

 

Locais do estudo 

 

O presente estudo foi realizado nos seguintes serviços com as seguintes descrições: 

 

1- Serviço de Referência em Saúde Mental (SERSAM), em Divinópolis, no 

estado de Minas Gerais. Atende também às cidades de São Gonçalo do Pará, Carmo do 

Cajuru, São   Sebastião do Oeste, Perdigão e Conceição do Pará. É um Centro de 

Atenção Psicossocial, do tipo CAPS-3. Oferece intervenções psicoterápicas, 

ocupacionais e medicamentosas. Funciona 24 horas durante os dias da semana e 

feriados, e possui 12 leitos: seis leitos para observação e seis destinados a acolhimento. 

Realiza, quando necessário, acolhimento noturno, internações curtas, de algumas horas 

a, no máximo, sete dias. Conta com duas equipes de profissionais de nível superior. 

Cada equipe é composta por um terapeuta ocupacional, um assistente social, dois 

psicólogos e um psiquiatra, além de uma equipe noturna e de fim de semana. Essas 

equipes são compostas por um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e um 

psiquiatra. O SERSAM possui um total de 70 funcionários, incluídos os da limpeza e 

recepção, dentre outros; 

2- CAPS Del Rey, na cidade de São João del-Rei – MG. Este serviço 

realiza atendimentos de 2ª a 6ª feira de 7h as 17h e se constitui como CAPS do tipo 1.  

Atende também às cidades de Barroso, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier 

Chaves, Itutinga, Lagoa Dourada, Madre de Deus, Nazareno, Piedade do Rio grande, 

Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São Tiago, Tiradentes e 

Ibituruna. Oferece intervenções psicoterápicas, ocupacionais e medicamentosas. 
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Compõem seu quadro de pessoal as seguintes categorias profissionais: dois psiquiatras, 

dois psicólogos, uma enfermeira, três técnicos de enfermagem, um auxiliar de 

enfermagem, um farmacêutico, um auxiliar administrativo, um auxiliar de serviços 

gerais, um motorista, um vigia e um coordenador. O CAPS atende, por mês, a 180 

usuários no regime não-intensivo (até três frequências/mês), a 35 usuários no regime 

semi-intensivo (de quatro a 12 frequências/mês) e a 29 usuários no regime intensivo 

(frequência diária). São realizadas oficinas de teatro e educação física, artes plásticas, 

oficina de música e oficina da beleza. 

 

Instrumento de medida e materiais 

 

Para a avaliação da percepção monocular da profundidade, foi utilizada uma 

máscara de face de tamanho reduzido, medindo 10 x 6,5 x 3 cm. Foram demarcados os 

olhos, a boca e as sobrancelhas do lado côncavo ou oco da máscara confeccionada de 

uma face de boneca comercial de plástico, que foi pintada com uma cor próxima à 

natural de uma face humana (Figura 3). A máscara côncava foi colocada no interior de 

uma caixa de 80 cm de comprimento, 37 cm de altura e 37 cm de largura e posicionada 

contralateralmente a um visor de 0,5 mm de diâmetro, localizado na frente da caixa. 

(Figura 4). Duas lâmpadas de 15w foram colocadas em cima e em baixo da cabeça da 

máscara côncava dentro da caixa. A caixa foi posicionada em cima de uma mesa, dentro 

de uma sala exclusivamente preparada para esse experimento.  

A Escala Optométrica de Snellen foi utilizada para avaliar a acuidade visual do 

observador, que deveria ser capaz de distinguir bem as letras impressas até a sexta linha, 

o que caracteriza uma visão satisfatória, dentro da normalidade, especificada em 6/6. Os 

olhos foram testados separadamente, para, em seguida, serem avaliados em conjunto. A 

tabela é padronizada e foi colocada a 6 m de distância do avaliado. Uma trena métrica 

foi utilizada para estimar a medida de profundidade ou o relevo percebidos. Trata-se de 

uma trena métrica Starrett® convencional com campo de uso de 2 m e resolução em 

milímetros. Também foi utilizado um questionário simplificado para coleta dos dados 

sociodemográficos como idade, gênero e escolaridade (Anexo 3). 

Foi utilizada ainda uma folha de resposta (Anexo 3).com uma escala de 

julgamento da profundidade ou relevo percebido, composta por cinco categorias de 

atribuição da percepção:  
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(1) se percebida como muito côncava; 

(2) se percebida como côncava; 

(3) se percebida como plana; 

(4) se percebida como convexa e 

(5) se percebida como muito convexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4- Fotografia da face da boneca  

tomada de seu lado côncavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5– À esquerda, fotografia da caixa experimental. À direita, fotografia da 
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    máscara côncava posicionada no interior da caixa. Na frente da caixa o visor que  

    permite a observação de seu interior. 

Procedimento de coleta de dados 

 

Após a avaliação da acuidade visual, a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 1) e a leitura das instruções, cada participante foi instruído a 

observar a máscara, através do visor da caixa, com o olho preferencial. A máscara na, 

posição vertical foi apresentada iluminada por cima ou iluminada por baixo, com 

direção da fonte de iluminação em ordem aleatória. Em cada condição de apresentação 

da máscara côncava, foi solicitado ao participante relatar o relevo ou a profundidade 

percebida da máscara como côncava ou convexa. Em seguida, solicitou-se ao 

participante a atribuição mais precisa da profundidade ou relevo percebido da máscara 

côncava, de acordo com as categorias muito côncava, côncava, plana, convexa e muito 

convexa da folha de respostas. 

Caso as categorias muito côncava e côncava fossem relatadas pelo participante, 

eram assinaladas pelo avaliador como profundidade percebida, numa folha de resposta. 

Caso as categorias muito convexa e convexa fossem relatadas pelo participante, eram 

assinaladas pelo avaliador como relevo percebido, numa folha de resposta. E por fim, 

solicitou-se que cada participante estimasse numa trena retrátil graduada em milímetros, 

a distância percebida entre a ponta do nariz e a base da máscara. A fim de obter uma 

boa ordenação dos dados as respostas de cada participante foram anotadas em uma folha 

de resposta individualizada. 

 

Análise dos dados 

 

 Os dados foram tratados estatisticamente pelo software Statiscal Package for the 

Social Sciences (SPSS) para Windows versão 20 by IBM Corp. Na análise estatística foi 

adotado o nível de significância p <0,05 e o nível de 95% para o intervalo de confiança. 

Para a análise estatística dos dados foram utilizados os seguintes testes 

estatísticos: Levene para o teste da homogeneidade das variâncias e Kolmogorov-

Smirnov (para verificação da normalidade da distribuição dos dados. Também foram 

utilizados o teste de Mann-Whitney para comparação das médias das estimativas da 

profundidade ou relevo da máscara côncava dos grupos em estudo e o teste t-Student, 
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para a comparação das médias das estimativas da profundidade ou relevo da máscara 

côncava. Ainda foi utilizado o teste de postos com sinais de Wilcoxon para comparar as 

estimativas da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima e por 

baixo dos grupos em estudo. Além disso, foram utilizados o Teste Exato de Fisher, para 

a verificação de independência das atribuições categóricas da máscara côncava dos 

grupos em estudo, e o teste Kruskal-Wallis, para a comparação das médias das 

estimativas entre os grupos. 

 

Considerações éticas 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos (CEPES), da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme o 

memorando n° 019/2012/UFSJ/CEPES (Anexo 4) e pelas coordenações do Serviço de 

Referência em Saúde Mental (SERSAM), em Divinópolis - MG, e do Centro de 

Atenção Psicossocial CAPS Del Rey, em São João del-Rei - MG. As informações 

concernentes aos objetivos e procedimentos do estudo foram asseguradas aos 

participantes da pesquisa. Foi apresentado e discutido o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo 1). Foram dadas as informações sobre a duração do procedimento, 

o caráter confidencial das respostas e a possibilidade de interrupção da participação a 

qualquer momento. Todas as informações colhidas dos participantes são sigilosas e a 

participação na pesquisa não interferiu no tratamento. A divulgação dos resultados será 

anônima, aparecendo apenas os dados do grupo de participantes. 
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RESULTADOS 

 

Para facilitar a compreensão e interpretação dos resultados será apresentada 

inicialmente a caracterização sociodemográfica das amostras como idade, sexo e tempo 

de escolarização. Em seguida, serão apresentados os resultados e análises comparativas 

dos dados relativos aos julgamentos categóricos da profundidade ou relevo percebido da 

máscara côncava dos indivíduos saudáveis e com esquizofrenia sob dois diferentes 

períodos de uso de medicação antipsicótica. Nessas análises serão verificados os efeitos 

da direção da fonte de iluminação sobre a inversão monocular da profundidade e sobre a 

percepção categórica da profundidade ou relevo da máscara côncava entre os grupos de 

participantes. Por fim, serão disponibilizados os resultados e análises comparativas dos 

dados referentes aos julgamentos em centímetros da profundidade ou relevo percebido 

da máscara côncava realizados por indivíduos saudáveis e com esquizofrenia sob dois 

diferentes períodos de uso de medicação antipsicótica. Nessas análises também foi 

considerada a direção da fonte de iluminação sobre a percepção métrica da 

profundidade ou relevo da máscara entre os grupos de observadores. 

 

Caracterização sociodemográfica das amostras 

 

Nas Tabelas 1 e 2 são mostradas as distribuições em relação à idade, ao sexo e 

escolaridade dos indivíduos que participaram do experimento. Nessa tabela observa-se 

que dos 29 indivíduos saudáveis 21 (76%) eram do sexo feminino e oito (24%) do sexo 

masculino, com uma média de idade de 37 anos (DP=12) e que a maioria possuía um  

período de escolarização maior que oito anos (64%). Observa-se ainda que dos 

36 indivíduos com esquizofrenia independentemente do período do uso antipsicótico, 26 

eram do sexo masculino (72%) e 10 (28%) do sexo feminino, com uma média de idade 

de 34 anos (DP=9,3). A maioria possuía um período de escolarização menor ou igual a 

oito anos (75%). As médias das idades estavam normalmente distribuídas, conforme o 
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teste de Kolmogorov-Smirnov (p>0,05) e eram homogêneas quanto à variância, 

conforme o teste de Levene, F(2,36) =0,13; p>0,05. Adotando o teste t-Student 

verificou-se que não houve uma diferença estatisticamente significativa entre as médias 

das idades dos indivíduos saudáveis e indivíduos com esquizofrenia t (63) =1,09; 

p>0,05. 

 

Tabela 1- Caracterização das amostras quanto à variável idade.   

N= 29 indivíduos saudáveis e 36 indivíduos com esquizofrenia 

   

    

 Tabela 2- Frequências absolutas e relativas das variáveis sexo e escolaridade. 

  
 

Sexo 

 
 

Escolaridade 

 

  
M 

 
F 

 
≤ 8 anos 

 
> 8 anos 

 

 
NE* 

 

       
Indivíduos 
saudáveis 
 

8(28%) 21(76%) 13(36%) 23(64%) 0(0%) 
 

 

Indivíduos com 
esquizofrenia 

 
26(72%) 

 
10(28%) 

 
27(75%) 

 
5(14%) 

 
4(11%) 

 

    N= 29 indivíduos saudáveis e 36 indivíduos com esquizofrenia 

 

 

Grupos 

 

Idade (Anos) 

 

Média 

 

SD 

 

Indivíduos 

Saudáveis 

 

Mínima   19 

Máxima  55 

 

37 

 

 

11,5 

 

 

 

Indivíduos com  

Esquizofrenia 

 

Mínima   18 

Máxima   55 

36,5                                                                                                                                                                                                                    9,3 
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Resultados e análises dos dados categóricos 

 

Estão apresentadas na Tabela 3 as freqüências absolutas e relativas das 

atribuições categóricas da máscara côncava independentemente da direção da fonte de 

iluminação dos 29 indivíduos saudáveis e dos 36 indivíduos com esquizofrenia 

independentemente do período de uso de medicação antipsicótica. Na análise estatística 

foi necessário agrupar em uma única categoria as categorias muito côncava e côncava e 

também as categorias muito convexa e convexa, uma vez que a frequência esperada 

numa célula da tabela de referência cruzada foi menor do que cinco. Após esse 

agrupamento constatou-se que 56 (96,6%) das 58 observações dos indivíduos saudáveis 

e 65(90,2%) das 72 observações dos indivíduos com esquizofrenia independente do 

período de uso de medicação antipsicótica realizaram a inversão visual da máscara 

côncava. Essa diferença na percepção visual entre os grupos não foi estatisticamente 

significativa pelo teste exato de Fisher (p>0,05). 
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Tabela 3 - Frequências absolutas e relativas das atribuições categóricas da máscara 

côncava independentemente da direção fonte de iluminação e do período de uso de 

medicação antipsicótica. 

  

 

Categorias 

 

Muito  

Côncava Côncava Plana Convexa 

 

Muito  

Convexa 

Indivíduos  

saudáveis 

 

1(1,7%) 1(1,7%) 0(0,0%) 40(69,0%) 16(27,6%) 

Indivíduos  

com  

esquizofrenia 

1(1,4%) 6(8,4%) 0(0,0%) 49(68,0%) 16(22,2%) 

n= 29 indivíduos saudáveis e 36 indivíduos com esquizofrenia independente do período 

de uso de medicação antipsicótica, sendo 58 observações do estímulo para os indivíduos 

saudáveis e 72 observações para os indivíduos com esquizofrenia. 

 

Na Tabela 4 são mostradas as frequências absolutas e relativas das atribuições 

categóricas da máscara côncava dos 29 indivíduos saudáveis e dos sete indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um período inferior ou igual a 

quatro semanas. Na análise estatística foi necessário agrupar em uma única categoria as 

categorias muito côncava e côncava e também as categorias muito convexa e convexa, 

uma vez que a frequência esperada numa célula da tabela de referência cruzada foi 

menor do que cinco. Como pode ser observado, 28 (96,5%) dos indivíduos saudáveis e 

seis (86%) dos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um 

período inferior ou igual a quatro semanas atribuíram a categoria convexa à máscara 

côncava iluminada por cima. Também pode ser observado que 28 (97%) dos indivíduos 
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saudáveis e seis (86%) dos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação 

antipsicótica por um período inferior ou igual a quatro semanas atribuíram a categoria 

convexa à máscara côncava iluminada por baixo. Não houve diferença estatisticamente 

significativa pelo teste exato de Fisher na comparação entre as atribuições categóricas 

dos indivíduos saudáveis e dos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação 

antipsicótica por período inferior ou igual a quatro semanas tanto na condição de 

iluminação por cima (p>0,05) quanto na condição de iluminação por baixo da máscara 

côncava (p>0,05). Nas duas condições de iluminação da máscara côncava houve uma 

atribuição de concavidade (14%) à máscara côncava pelos indivíduos com esquizofrenia 

sob uso de medicação antipsicótica por um período inferior ou igual a quatro semanas. 

 

Tabela 4 – Frequências absolutas e relativas das categorias percebidas entre indivíduos 

saudáveis e indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período 

inferior ou igual a quatro semanas nas condições de iluminação por cima e por baixo da 

cabeça da máscara côncava. 

 
                                  Categorias 

 
  

                                             Muito                                                                     Mutio                                               
                                           Côncava      Côncava         Plana       Convexa     Convexa                                                                                                                       

 
 
      
Fonte de  
Iluminação 
Por cima 

Indivíduos  
Saudáveis 

1(3,5%)   0(0,0 %) 0(0,0%) 19(65,5 %) 9(31,0%) 
 

  Indivíduos  
com  
Esquizofrenia 

 
0(0,0%) 

 
 1(14,0 %) 

 
0(0,0%) 

 
6(86,0 %) 

 
0(0,0%)  

  
 
 
Fonte de  
Iluminação  
Por baixo 

 
 
 
Indivíduos 
Saudáveis 

 
 
 
0(0,0%) 

 
 
  
1(3,0 %) 

 
 
 
0(0,0%) 

 
 
 
21(73,0 %) 

 
 
 

7(24,0 %) 

 

 
 

Indivíduos 
com  
Esquizofrenia 

 
1(14%) 

 
0(0,0%) 

 
0(0,0%) 

 
5(72,0 %) 

 
1(14,0 %) 

       

 

n= 29 indivíduos saudáveis e sete indivíduos com esquizofrenia 
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Na Tabela 5 são mostradas as frequências absolutas e relativas das atribuições 

categóricas da máscara côncava dos 29 indivíduos saudáveis e dos 29 indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um período superior a quatro 

semanas nas condições de iluminação por cima e por baixo da máscara côncava. Na 

análise estatística foi necessário agrupar em uma única categoria as categorias muito 

côncava e côncava e também as categorias muito convexa e convexa, uma vez que a 

frequência esperada numa célula da tabela de referência cruzada foi menor do que 

cinco. Nesta tabela observa-se que, dos 29 indivíduos saudáveis 28, (96,5%) atribuíram 

a categoria convexa à máscara côncava iluminada por cima. Observa-se também que, 

dos 29 indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por período 

superior a quatro semanas, 25 (86%) também atribuíram a categoria convexa à máscara 

côncava iluminada por cima. Para a análise estatística dos dados, as categorias muito 

côncava e côncava, assim como as categorias muito convexa e convexa foram 

aglutinadas. A categoria plana foi eliminada por não ter sido observada por nenhum 

indivíduo. A fim de verificar se havia diferença significativa entre essas atribuições 

categóricas foi realizado o Teste Exato de Fisher. O emprego do Teste Exato de Fisher 

se justificou, pois as frequências esperadas das categorias mesmo com aglutinação 

foram menores que cinco. Esta diferença de atribuição categórica entre os indivíduos 

dos dois grupos não foi estatisticamente significativa (p>0,05). Na condição de 

observação da máscara côncava iluminada por baixo, 28 (97%) dos indivíduos 

saudáveis perceberam-na como convexa, bem como 26 (90%) dos indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica superior a quatro semanas. Essa 

diferença não foi estatisticamente significativa (p> 0,05).   
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Tabela 4 - Frequências absolutas e relativas das categorias percebidas dos indivíduos 

saudáveis e indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período 

superior a quatro semanas nas duas direções da fonte de iluminação.  

Categorias   

Muito        Côncava      Plana        Muito                                                                  Muito 
Côncava    Côncava      Plana        Convexa        Convexa 

 
Indivíduos  
Saudáveis 

 
1(3,5%) 

 
0(0,0 %) 

 
0(0,0%) 

 
  19(65,5 %) 

 
9(31,0 %) 

 
 
Fonte de  
Iluminação  
por cima 
 

 
Indivíduos  
com  
Esquizofrenia 

 
 
0(0,0%) 

 
 
4(14,0 %) 

 
 
0(0,0%) 

 
 

20(69,0 %) 

 
 

5(17,0 %) 

 

       
 Indivíduos  

Saudáveis 
 

0(0,0%) 1(3,0 %) 0(0,0%)  21(73,0 %) 7(24,0 %) 
Fonte de  
Iluminação  
por baixo Indivíduos  

com  
Esquizofrenia 
 

1(3,0%) 2(7,0 %) 0(0,0%) 20(69,0%)% 6(21,0 %) 

N= 29 indivíduos saudáveis e 29 indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico 

por um período superior a quatro semanas. 

 

Na tabela 6 são mostradas as frequências absolutas e relativas das atribuições 

categóricas da máscara côncava iluminada por cima e por baixo dos sete indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um período inferior ou igual a 

quatro semanas e dos 29 dos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação 

antipsicótica por um período superior a quatro semanas. Na análise estatística foi 

necessário agrupar em uma única categoria as categorias muito côncava e côncava e 

também as categorias muito convexa e convexa, uma vez que a frequência esperada 

numa célula da tabela de referência cruzada foi menor do que cinco. Observa-se nessa 

tabela que seis (86%) dos sete indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico 
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por um período inferior ou igual a quatro semanas atribuíram convexidade à máscara 

côncava iluminada por cima. Observa-se também que seis dos sete (86%) indivíduos 

com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período inferior ou igual a quatro 

semanas atribuíram convexidade à máscara côncava iluminada por baixo. Observa-se 

ainda que, 25 (86%) dos 29 indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação 

antipsicótica pelo período superior a quatro semanas atribuíram convexidade à máscara 

côncava iluminada por cima. Nota-se que 26 (90%) dos 29 indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica pelo período superior a quatro 

semanas atribuíram convexidade à máscara côncava quando esta foi apresentada 

iluminada por baixo. Adotando o Teste Exato de Fisher verificou-se que não houve uma 

diferença estatisticamente significativa para as atribuições categóricas do relevo da 

máscara côncava entre os dois grupos de indivíduos com esquizofrenia quando a fonte 

de iluminação situava-se por cima e por baixo da cabeça (p>0,05). 

 
Tabela 5 - Frequências absolutas e relativas das atribuições categóricas da máscara 

côncava por indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por 

período inferior ou igual a quatro semanas e por indivíduos com esquizofrenia sob uso 

de medicação antipsicótica por período superior a quatro semanas. 

 
Período de 
uso de 
antipsicótico 
 

 
Direção da 
fonte de 
iluminação 

 
Categorias 

  Muito     
Côncava 

Côncava Plana Convexa Muito 
Convexa 

 
Por cima  0(0,0%) 1(14,0%) 0(0,0%) 6(86,0 %) 0(0,0%) 
      

 
Inferior a 4 
Semanas 
 

Por baixo 1(14%) 0(0,0%) 0(0,0%) 5(72,0 %) 1(14,0%) 
 

 
 
Por cima 

 
 

0(0,0%) 

 
 

4(14,0%) 

 
 

0(0,0%) 

 
 

20(69,0%) 

 
 

5(17,0%) 
 

 
 
Superior a 
quatro 
semanas 
 

Por baixo 1(3,0%) 2(7,0 %) 0(0,0%) 20(69,0%)% 6(21,0%) 

       
N= sete indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um 
período inferior ou igual a quatro semanas e 29 indivíduos com esquizofrenia sob uso 
de medicação antipsicótica por um período superior a quatro semanas.  
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Resultados e análises dos dados contínuos 

 

Estão representadas na Figura 5 as estimativas em centímetros da profundidade 

ou relevo percebido da máscara côncava independentemente da direção da fonte de 

iluminação dadas pelos 29 indivíduos saudáveis e 36 indivíduos com esquizofrenia 

independentemente do período de uso de medicação antipsicótica. No total são 130 

observações, 58 dos indivíduos saudáveis e 72 dos indivíduos com esquizofrenia. 

Utilizando-se o teste Kolmogorov-Smirnov verificou-se que as estimativas da 

profundidade ou relevo da máscara côncava dos indivíduos saudáveis e indivíduos 

com esquizofrenia não seguiam uma distribuição normal (p<0,05 e P<0,05, 

respectivamente) o que motivou a adoção da estatística U de Mann-Whitney. 

Adotando este último teste para a comparação entre as médias, verificou-se uma 

diferença estatisticamente significativa entre as estimativas da profundidade ou relevo 

da máscara côncava independente da direção da fonte de iluminação atribuídas pelos 

indivíduos saudáveis (média=6,8cm e EP= 0,6) e indivíduos com esquizofrenia 

independente do período de uso de medicação antipsicótica média=5,4cm e EP= 0,6), 

p<0,05. 
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 Figura 6 - Estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava   

         independente da direção fonte de iluminação e do período de uso de medicação  

         antipsicótica.  

Na Figura 6 são mostradas as estimativas em cm da profundidade ou relevo da 

máscara côncava dadas pelos indivíduos saudáveis e indivíduos com esquizofrenia sob 

uso de medicação antipsicótica por um período inferior ou igual a quatro semanas. As 

estimativas da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima e 

iluminada por baixo dadas pelos indivíduos saudáveis e indivíduos com esquizofrenia 

não estão normalmente distribuídas como indica o teste de Kolmogorov-Smirnov, 

respectivamente (p=0,56; p=0,004; p=0,20 e p=0,20). A não distribuição normal das 

estimativas dos indivíduos saudáveis da profundidade percebida da máscara côncava 

iluminada por baixo justificou o emprego da estatística U de Mann-Whitney. Adotando 

esse teste estatístico para a comparação das médias em cm do relevo da máscara 

côncava iluminada por cima verificou-se não haver diferenças estatisticamente 

significativas entre as estimativas dos indivíduos saudáveis (média=7,4cm, EP=1) e as 

estimativas dos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por 

um período inferior ou igual a quatro semanas (média=7cm, EP=1,3). Na comparação 

das médias em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por baixo 

também não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre 

indivíduos saudáveis (média=6,2cm, EP=0,8) e indivíduos com esquizofrenia sob uso 

de medicação antipsicótica por um período inferior ou igual a quatro semanas 

(média=8,3 cm, EP=1,8). Em suma, não houve diferença estatística significativa entre 

as estimativas dos grupos de indivíduos saudáveis e indivíduos com esquizofrenia sob 

uso de medicação antipsicótica por um período inferior ou igual a quatro semanas nas 

duas condições de iluminação da máscara côncava (p>0,05). 
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  Figura 7- Estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada  

  por cima e por baixo efetuadas pelos indivíduos saudáveis e pelos      indivíduos com  

  esquizofrenia sob uso de antipsicótico pelo período inferior ou igual a quatro semanas. 

 

Na Figura 7 observam-se as estimativas em cm efetuadas pelos indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um período igual ou inferior a 

quatro semanas nas condições de iluminação da máscara côncava por cima 

(média=7cm, EP=1,3) e iluminação por baixo (média=8,3cm, EP=1,8). Essas 

estimativas seguem uma distribuição normal conforme teste Kolmogorov-Smirnov 

(p>0,05) e possuem variâncias homogêneas pelo teste de Levene (p>0,05) tanto para a 

condição de iluminação por cima quanto por baixo da máscara côncava. A distribuição 

normal das médias da profundidade ou relevo da máscara côncava nas duas condições 

de iluminação justificou o emprego do teste t-Student. Adotando esse teste estatístico 

verificou-se não haver uma diferença estatisticamente significativa entre as estimativas 

para as condições de iluminação da máscara côncava por cima e por baixo efetuadas 

pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um período 

inferior ou igual quatro semanas (t (6) = -0,871, p=0,417). 
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Figura 8- Estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada 

por cima e por baixo por indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico pelo 

período inferior ou igual a quatro semanas. 

 

Na Figura 8 estão indicadas as estimativas em cm do relevo efetuadas pelos 

indivíduos saudáveis e indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação 

antipsicótica por um período superior a quatro semanas. As estimativas da profundidade 

ou relevo da máscara côncava iluminada por cima efetuada pelos indivíduos saudáveis 

seguiram uma distribuição normal, mas não quando a máscara côncava foi iluminada 

por baixo. As estimativas da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por 

cima e por baixo dadas pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação 

antipsicótica por um período superior a quatro semanas não seguiram uma distribuição 

normal. A não aderência à normalidade dessas estimativas pelo teste Kolmogorov-

Smirnov (p>0,05) justificou o emprego do teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Adotando este teste estatístico verificou-se uma diferença estatisticamente significativa 

entre as estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava dadas pelos 

indivíduos saudáveis (média=7,4cm, EP= 1) e indivíduos com esquizofrenia sob uso de 

medicação antipsicótica por um período superior a quatro semanas (média=5cm, EP=1), 

na condição de iluminação por cima da máscara côncava (p<0,05). Na condição de 
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iluminação por baixo da máscara côncava não houve uma diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) entre as estimativas em cm dadas pelos indivíduos saudáveis 

(média= 6,2cm, EP=0,8) e indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação 

antipsicótica por um período superior a quatro semanas (média=4,6cm, EP= 0,7).  

Figura 9- Estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava 

iluminada por cima e por baixo dadas pelos indivíduos saudáveis e indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica pelo período superior a quatro 

semanas. 

 

Na Figura 9 são mostradas as estimativas da profundidade ou relevo da máscara 

côncava iluminada por cima e iluminada por baixo efetuadas pelos indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um período superior a quatro 

semanas. A não aderência à normalidade dessas estimativas pelo teste Kolmogorov-

Smirnov (p>0,05) justificou o emprego do teste de postos com sinal de Wilcoxon. 

Verificou-se que não houve uma diferença estatisticamente significativa entre as 

estimativas nas condições de iluminação por cima (mediana=2,6cm e média=5cm) e por 

baixo (mediana= 3,5 e média=4,6cm), efetuada pelos indivíduos com esquizofrenia sob 

uso de medicação antipsicótica por um período superior a quatro semanas, p>0,05. 
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 Figura 10- Estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava 

iluminada por cima e por baixo dadas pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de 

medicação antipsicótica por período superior a quatro semanas. 

 

Na figura 10 à esquerda são mostradas as estimativas em cm da profundidade ou 

relevo da máscara côncava iluminada por cima dadas pelos indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período inferior ou igual a quatro 

semanas (média=7cm, EP=1,3) e indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico 

por um período superior a quatro semanas (média=5cm, EP=1). Também são mostradas, 

na Figura 10 à direita, as estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara 

côncava iluminada por baixo dadas pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de 

antipsicótico por um período inferior ou igual a quatro semanas (média=8,3cm, EP=1,8) 

e as dadas pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período 

superior a quatro semanas (média=4,6, EP=0,7). As estimativas dos indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período inferior ou igual a quatro 

semanas não seguiram uma distribuição normal conforme o teste Kolmogorov-Smirnov 

(p>0,05), o que justificou o emprego do teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Adotando esse teste estatístico verificou-se uma diferença estatisticamente significativa 

entre as estimativas da profundidade ou relevo em cm da máscara côncava iluminada 

por baixo efetuadas pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um 



48 

 

 

 

período inferior ou igual a quatro semanas e indivíduos com esquizofrenia sob uso de 

antipsicótico por um período superior a quatro semanas (p=0,049).  

 

Figura 11- Estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava 

iluminada por cima e por baixo dos indivíduos com esquizofrenia nos dois períodos de 

uso de antipsicótico. 

 

Na Figura 11 são mostradas as estimativas em cm da profundidade ou relevo da 

máscara côncava iluminada por cima (média=7,4cm, EP=1) e por baixo (média=6,2cm 

e EP= 0,8) efetuadas pelos indivíduos saudáveis. Em função da não distribuição normal 

das diferenças entre as estimativas adotou-se o teste de postos com sinal de Wilcoxon. 

Adotando esse teste estatístico verificou-se haver uma diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre as estimativas do relevo máscara côncava iluminada por 

cima e por baixo efetuadas pelos indivíduos saudáveis.   
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Figura 12- Estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava  

iluminada por cima e por baixo dadas pelos indivíduos saudáveis. 

 

Na Figura 12 estão apresentadas as estimativas em cm da profundidade ou 

relevo da máscara côncava iluminada por cima (média=7,4cm; mediana=6cm) e por 

baixo (média=6,2cm; mediana=5cm) efetuadas pelos indivíduos saudáveis. Também 

estão apresentadas as estimativas em cm da profundidade ou relevo em cm da máscara 

côncava iluminada por cima (média=7cm; mediana=7cm) e iluminada por baixo 

(média=8,3cm; mediana=7cm) efetuadas pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de 

antipsicótico por um período inferior ou igual a quatro semanas. E ainda as estimativas 

em cm da profundidade ou relevo em cm da máscara côncava iluminada por cima 

(média=5cm; mediana=2,6cm) e iluminada por baixo (média=4,6cm; mediana=3,5cm) 

efetuadas pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por 

um período superior a quatro semanas. Para a comparação entre as médias citadas acima 

foi adotado o teste estatístico de Kruskal-Wallis. O teste de Kruskal-Wallis foi adotado 

em função das estimativas do relevo da máscara côncava iluminada por cima efetuada 

pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período superior a 

quatro semanas não seguirem uma distribuição normal (p<0,05) pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Também não seguiram uma distribuição normal as estimativas 

do relevo da máscara côncava iluminada por baixo efetuadas pelos indivíduos saudáveis 
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e indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período inferior ou 

igual a quatro semanas (p<0,05 e p<0,05, respectivamente) pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. Adotando esse teste estatístico verificou-se diferença estatisticamente 

significativa (p=0,03) entre as estimativas do relevo da máscara côncava iluminada por 

cima. Essa diferença foi provocada pelas estimativas do relevo da máscara côncava 

iluminada por cima efetuadas pelos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação 

antipsicótica por um período superior a quatro semanas, conforme menor mediana. 

 

 

Figura 13- Estimativas da profundidade ou relevo da máscara côncava de indivíduos 

saudáveis e indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por períodos inferior 

ou igual e superior a quatro semanas. 
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DISCUSSÃO 

 

A maioria dos indivíduos saudáveis realizou a inversão da profundidade da 

máscara côncava na condição de observação monocular. A direção da fonte de 

iluminação não foi um fator determinante para a inversão visual da profundidade. Este 

resultado está em consonância com os obtidos por Quaglia e Fukusima (2009) com 

estudantes universitários para os quais as variações na direção da fonte de iluminação da 

máscara côncava não interfeririam na inversão monocular da profundidade. Os autores 

utilizaram uma máscara de tamanho natural inserida no interior de uma câmara, 

observada monocularmente através de um visor. Na presente pesquisa foram recriadas 

condições semelhantes, porém com dimensões reduzidas. Utilizou-se uma máscara 

côncava confeccionada de uma face de boneca de plástico que foi introduzida no 

interior de uma caixa e também observada monocularmente através de um visor. A 

máscara côncava foi iluminada aleatoriamente por cima ou por baixo da cabeça.  

A maioria dos indivíduos com esquizofrenia também realizou a inversão 

monocular da profundidade da máscara côncava. Estes resultados estão em desacordo 

com os obtidos por Schneider et al.(1996), Schneider et al. (2002), Koethe et al. (2009), 

Dima et al. (2009), Dima et al. (2010) e Dima et al. (2011) em seus experimentos sobre 

a inversão visual da profundidade, porém na condição de observação binocular de 

imagens estereoscópicas. Esses autores demonstraram que a maior parte dos indivíduos 

saudáveis realizou a inversão binocular da profundidade comparativamente a indivíduos 

com esquizofrenia, que não o fizeram. As condições de apresentação dos estímulos, 

monocular e binocular, e a natureza dos estímulos, uma máscara tridimensional na 

presente pesquisa e imagens bidimensionais apresentadas estereoscopicamente nos 
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demais estudos, podem ter contribuído para essas diferenças nos resultados. O estímulo 

tridimensional gera, por si só, indícios de profundidade, diferente das imagens 

bidimensionais. Por outro lado, com a apresentação monocular perdem-se as 

informações decorrentes da disparidade binocular ou retiniana, importantes para se 

avaliar a profundidade do estímulo (Sternberg, 2008). Essa perda de informações para 

avaliar a profundidade do estímulo pode ter contribuído para a inversão monocular da 

profundidade da máscara côncava realizada por indivíduos com esquizofrenia. Hill e 

Bruce (1993) observaram que a máscara côncava apresentada na condição de 

observação monocular requereu distâncias menores entre a máscara e o observador para 

a inversão visual da profundidade do que a sua apresentação na condição binocular. No 

entanto, na presente pesquisa não foram requeridas distâncias para a inversão 

monocular da profundidade da máscara côncava. Os participantes observaram o 

estímulo através de um visor a partir de um ponto de vista estacionário. 

  A direção da fonte de iluminação não interferiu na inversão monocular da 

profundidade de indivíduos com esquizofrenia. Não há, na literatura sobre o assunto, 

experimentos que avaliem o impacto da direção da fonte de iluminação sobre inversão 

visual da profundidade da máscara côncava em indivíduos com esquizofrenia para 

serem comparados aqui. 

Conforme observado acima, tanto indivíduos saudáveis quanto indivíduos com 

esquizofrenia realizaram a inversão monocular da profundidade da máscara côncava 

atribuindo à máscara côncava a categoria convexa. A máscara utilizada nesta pesquisa 

continha propriedades e atributos, como as demarcações em cores da boca, olhos, 

sobrancelhas, que seriam integradas pelo sistema visual e organizadas por mecanismos 

de síntese cerebrais (Lent, 2005; Cruz, 2010) resultando na percepção de sua forma 

côncava. No entanto, esses atributos da máscara côncava utilizada nesta pesquisa não 

foram suficientes para que os indivíduos a percebessem como côncava conforme sua 

configuração real. De fato, Hill e Johnston (2007) já tinham alertado para o fato da 

coloração do reverso da máscara com tonalidades próximas à face humana facilitar a 

inversão binocular da profundidade de indivíduos saudáveis. Provavelmente, um 

processo de geração de hipóteses sobre a forma tridimensional de faces mediado pelos 

conhecimentos conceitual e perceptivo, presentes no processamento de cima para baixo, 

top-down, se sobrepôs aos estímulos sensoriais que chegaram ao cérebro, processo 

bottom-up (Gregory, 1997).  
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  O período de uso de medicação antipsicótica foi outra variável que não foi 

determinante para a inversão monocular da profundidade da máscara côncava por 

indivíduos com esquizofrenia. Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas para a inversão monocular da profundidade da máscara côncava 

iluminada por cima ou por baixo entre os indivíduos com esquizofrenia sob o uso de 

medicação antipsicótica por período inferior ou igual a quatro semanas e indivíduos 

com esquizofrenia sob uso de medicação por período superior a quatro semanas. 

Diversamente, e com observação binocular, os estudos a seguir não levaram em 

consideração a direção da fonte de iluminação sobre o estímulo, mas avaliaram o 

período de utilização da medicação antipsicótica sobre a inversão visual da 

profundidade. Koethe et al. (2009) observaram que indivíduos com esquizofrenia com 

nove dias de período de tratamento com antipsicótico e indivíduos com esquizofrenia 

sem tratamento medicamentoso não realizaram a inversão binocular da profundidade de 

imagens estereoscópicas de faces de homens de meia-idade. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Schneider et al. (2002) com indivíduos com esquizofrenia sob 

tratamento com antipsicótico durante a primeira e terceira semanas. Os indivíduos 

saudáveis que participaram da pesquisa realizaram a inversão binocular da profundidade 

de imagens estereoscópicas da face humana, mas o mesmo não ocorreu com os 

indivíduos com esquizofrenia, com aproximadamente uma e três semanas de uso de 

medicação antipsicótica. No momento da alta hospitalar, os indivíduos com 

esquizofrenia foram capazes de realizar a inversão binocular profundidade da máscara. 

Uma possível explicação para as diferenças entre esses resultado diz respeito às 

condições de apresentação do estímulo, binoculares nas pesquisas de Koethe et al. 

(2009) e Schneider et al. (2002) e monocular na presente pesquisa. É possível que a 

condição de observação monocular também favoreça a inversão visual da profundidade 

da máscara côncava em indivíduos com esquizofrenia, semelhante ao observado com 

indivíduos saudáveis por Hill e Bruce (1993).  

Embora não tenha sido averiguado o lócus de atividade de áreas cerebrais 

envolvidas nas tarefas realizadas nesta pesquisa pode-se inferir as áreas cerebrais 

ativadas nos indivíduos com esquizofrenia a partir das áreas cerebrais dos indivíduos 

saudáveis dos estudos de Dima et al. (2009), Dima et al. (2010) e Dima et al. (2011). 

Nesses estudos foi investigada a dinâmica das áreas cerebrais de indivíduos saudáveis 

relativas ao tipo de imagem percebida, se côncava ou convexa. Ocorreu uma modulação 
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do sulco intraparietal, região fronto-parietal, sobre o córtex occipital lateral, áreas 

tipicamente relacionadas aos processos de seleção, atenção e memória. Essa modulação 

parece confirmar a hipótese do fortalecimento da influência dos processos top-down 

(Gregory, 1997) durante a ilusão da máscara côncava.  

A análise dos dados quantitativos revelou uma diferença estatisticamente 

significativa entre as estimativas em cm da profundidade ou relevo da máscara côncava 

efetuadas por indivíduos saudáveis e por indivíduos com esquizofrenia independente da 

direção da fonte de iluminação e do período de uso de antipsicótico. Indivíduos com 

esquizofrenia estimaram a profundidade ou relevo da máscara côncava em 5,4 cm, valor 

mais próximo da concavidade real da máscara, 3cm, comparativamente aos saudáveis, 

com média de 6,8 cm. 

Na comparação entre as médias das estimativas da máscara côncava iluminada 

por cima, efetuadas pelos indivíduos saudáveis e por indivíduos com esquizofrenia sob 

uso de antipsicótico por um período superior a quatro semanas, verificou-se uma 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Os indivíduos saudáveis 

perceberam a máscara côncava iluminada por cima com uma profundidade de 7,4 cm, 

em média, enquanto os indivíduos com esquizofrenia perceberam-na com uma 

profundidade de 5 cm, em média. 

As estimativas da profundidade ou relevo da máscara côncava efetuadas pelos 

indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período inferior ou igual 

a quatro semanas ao serem comparadas com estimativas efetuadas pelos indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período superior a quatro semanas 

evidenciaram uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos na condição 

de iluminação por baixo. Os indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por 

um período inferior ou igual a quatro semanas estimaram a profundidade da máscara 

côncava com uma média de 8,3 cm comparativamente às estimativas efetuadas pelos 

indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período superior a quatro 

semanas, de 4,6 cm. Indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por período 

inferior ou igual a quatro semanas perceberam a máscara côncava como mais profunda 

do que indivíduos sob uso de medicação antipsicótica por período superior a quatro 

semanas, quando a máscara côncava foi iluminada por baixo. 

Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa na condição de 

iluminação por cima ao serem comparadas as estimativas da profundidade ou relevo da 
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máscara côncava dos três grupos, indivíduos saudáveis, indivíduos com esquizofrenia 

sob uso de antipsicótico por um período inferior ou igual a quatro semanas e indivíduos 

com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período superior a quatro semanas.  

Essa diferença é mais bem explicada pelas estimativas efetuadas pelos indivíduos com 

esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um período superior a quatro semanas, 

conforme o exame das medianas. As profundidades percebidas da máscara côncava 

iluminada por cima pelos indivíduos saudáveis geraram uma média de 7,4 cm, com a 

mediana de 6 cm. Indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por um 

período inferior ou igual a quatro semanas perceberam a profundidade da máscara 

côncava, em média, com 7 cm e a mediana em 7 cm. As profundidades da máscara 

côncava dos indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica por um 

período superior a quatro semanas alcançaram uma média de 5 cm, com a mediana em 

2,6 cm. Conforme pode ser observado, indivíduos sob uso de antipsicótico por período 

superior a quatro semanas tenderam a perceber a máscara com uma profundidade 

menor.  É possível que o uso de antipsicótico por um período superior a quatro semanas 

provoque essa compressão na percepção da profundidade ou relevo da máscara côncava 

observada monocularmente. Noll (2007) elencou como uma das características da 

esquizofrenia a perda da percepção da profundidade visual, que faz com que o mundo 

pareça achatado, bidimensional. Mas não há na literatura científica estudos que 

comparem as estimativas da profundidade ou relevo percebido da máscara côncava 

efetuadas por indivíduos saudáveis e efetuadas por indivíduos com esquizofrenia sob 

diferentes períodos de uso de antipsicótico na condição de observação monocular.  

Curiosamente, ocorreu uma diferença estatisticamente significativa entre 

indivíduos saudáveis na profundidade percebida da máscara côncava quando esta foi 

iluminada por cima e por baixo. Ao ser iluminada por cima, indivíduos saudáveis 

alcançaram uma média de 6,2 cm para a profundidade percebida da máscara côncava 

comparativamente à média de 7,4 cm quando esta foi apresentada com a fonte de 

iluminação por baixo. Estes resultados estão em desacordo com os obtidos por Quaglia 

e Fukusima (2009) para os quais a direção da fonte de iluminação sobre a máscara 

côncava de tamanho natural apresentada no interior de uma câmara não interferiu na 

percepção monocular de sua profundidade ou relevo medido em cm. Pode ser que as 

diferenças entre as condições das pesquisas tenham gerado essas diferenças nos 

resultados.  
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Esta pesquisa apresenta a limitação de generalização dos resultados para 

população de indivíduos com esquizofrenia. Os participantes não foram selecionados 

aleatoriamente da população-alvo e, desse modo, reduz-se a possibilidade de sua 

generalização. 

A investigação foi realizada na condição de observação monocular. Foi utilizada 

como estímulo uma máscara côncava confeccionada de uma face de boneca de tamanho 

reduzido. Sugere-se uma pesquisa futura envolvendo indivíduos com esquizofrenia 

utilizando um molde ou máscara da face humana na condição de observação monocular 

com o objetivo de verificar se a inversão monocular da profundidade ocorre com 

objetos reais de tamanho natural. Também é necessária a ampliação de estudos sobre a 

ilusão da máscara côncava objetiva de tamanho natural na condição de observação 

binocular com indivíduos com esquizofrenia. Ainda se sugere uma investigação com 

maior número de indivíduos com esquizofrenia sob uso de antipsicótico por diferentes 

períodos para verificar o efeito da medicação antipsicótica sobre as estimativas da 

profundidade ou relevo da máscara côncava com a variação da direção da fonte de 

iluminação e as diferentes condições de observação. Além disso, sugerem-se pesquisas 

sobre a percepção monocular da profundidade da máscara côncava sob diferentes 

condições da fonte de iluminação com indivíduos saudáveis. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Os indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica pelos 

períodos inferior ou igual e superior a quatro semanas realizaram a inversão monocular 

da profundidade da máscara côncava. O período de uso de medicação antipsicótica não 

foi relevante na realização da inversão monocular da profundidade da máscara côncava. 

A observação monocular da máscara côncava integra áreas cerebrais superiores 

envolvidas com os processos de memória e aprendizagem e a respectiva sobreposição 

do processamento top-down sobre o processamento bottom-up tanto em indivíduos 
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saudáveis quanto em indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica 

pelos períodos inferior ou igual e superior a quatro semanas. 

Os indivíduos com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica pelo 

período superior a quatro semanas estimaram o relevo da máscara côncava iluminada 

por cima em menor comprimento comparados aos indivíduos saudáveis e aos indivíduos 

com esquizofrenia sob uso de medicação antipsicótica pelo período inferior ou igual a 

quatro semanas. O uso de medicação antipsicótica por um período mais prolongado 

parece comprimir a profundidade percebida da máscara côncava em indivíduos com 

esquizofrenia. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Estamos realizando uma pesquisa para investigar como as pessoas 

percebem faces humanas. O tempo previsto para participação nesta pesquisa é de 

aproximadamente30 minutos. Todas as informações fornecidas por você têm um caráter 

sigiloso, ou seja, não podem ser comunicadas a outras pessoas. Os resultados 

individuais não aparecerão em nenhum lugar, somente os resultados globais do grupo. 

Sua participação não irá implicar prejuízo ou desconforto para você. Você não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer valor em dinheiro por colaborar conosco. 

A qualquer momento, você pode interromper ou desistir de participar desta pesquisa. 

Qualquer dúvida ou informação, você poderá entrar em contato conosco por 

meio do telefone que se encontra a seguir.  

 

 

______________________ 



62 

 

 

 

Arthur Alves 

Coordenador da pesquisa 

 

 

 

 

Continua... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... continuação 

 

Anexo 1 -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARE CIMENTO 

 

 

Eu, ____________________________________________________________,  

(nome do voluntário) 

Li ou ouvi as explicações anteriores e compreendi para que serve o estudo e o que devo 

fazer para participar. As explicações que recebi esclarecem que minha participação não 

causará nenhum risco para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão, e que isso não afetará 

meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado e que não receberei dinheiro por 

participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo.  

 

.../.../... 
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 _______________________________________                         

                    Assinatura do entrevistado                         

 

   _______________________________ 

    Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (37)3213-3597 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal 

de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br/ (32) 3379-2413. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 –  QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO SIMPLIFICA DO 

 

PESQUISA: A PERCEPÇÃO MONOCULAR DA PROFUNDIDADE OU     
RELEVO DA MÁSCARA CÔNCAVA NA ESQUIZOFRENIA 

 

Mestrando: Arthur Alves 

Questionário Sociodemográfico 

 

1) Nome  

_______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

2) Sexo:   Masculino Feminino 
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3) Idade: ____________________ 

 

4) Escolaridade__________________________________________________________ 

 

5) Serviço de Referência: ___________________________________ 

 

Outras observações: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexo -3                   FOLHA DE REGISTRO DE RESPOSTAS 

 

 

   

Observador n°: ______      Dia:____/____/____ 

Acuidade Visual Snellen: ______ 

Uso de Medicação:           (   ) SIM              (   ) NÃO 

Tipo: _________________________________________ 

 

Fonte de Iluminação:            (   )  por cima (   ) por baixo 

 

Profundidade Percebida:         (   ) Côncava (   ) Convexa 

 

Profundidade Categórica:       (1) muito voltada para dentro (muito côncava) 

    (2) voltada para dentro (côncava) 
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    (3) plana  

    (4) voltada para fora (convexa) 

    (5) muito voltada para fora (muito convexa) 
 
Profundidade estimada em centímetros: _______ 
 

Fonte de Iluminação:      (    ) por cima  (   ) por baixo 
 
Profundidade Percebida :  (    ) Côncava  (   ) Convexa 
 
Profundidade Categórica:       (1) muito voltada para dentro (muito côncava) 

    (2) voltada para dentro (côncava) 

    (3) plana  

    (4) voltada para fora (convexa) 

    (5) muito voltada para fora (muito convexa) 

 

Profundidade em centímetros: _________________ 

 

Anexo 4- Autorização da Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(CEPES) 

São João del-Rei, 24 de abril de 2012 

Prezado pesquisador Arthur Alves, 

O    protocolo    de   pesquisa   coordenado   por   V.Sá.    intitulado    
"INVERSÃO    DE PROFUNDIDADE  MONOCULAR COMO  MARCA DOR 
DA ESQUIZOFRENIA"     foiaprovado, conforme o memorando n° 
019/2012/UFSJ/CEPES já enviado. 
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                              IGÍJÁCIO CÉSAR DE BULHÕES 
                              Presidente da CEPES/UFSJ 

CEPES-UFSJ 
Sala 3.27 - B - Campos Santo António - Fone (32) 3379-

2445 www.ufsj .edu.br/cepes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memo n°. 019/2012/UFSJ/CEPES 

Em 24 de abril de 2012 

PARECER E CONSIDERAÇÕES 

Prezado pesquisador Arthur Alves, 

O protocolo de pesquisa encaminhado por V.Sá. à Comissão de Ética 
em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da UFSJ, intitulado 
"INVERSÃO DE PROFUNDIDADE MONOCULAR COMO MARCADOR DA 
ESQUIZOFRENIA", em reunião realizada no dia 20 de abril de 2012, obteve o 
seguinte parecer: 

Primeira avaliação 
O estudo Inversão de Profundidade Monocular como Marcador da Esquizofrenia 
Está em consonância com os princípios éticos em pesquisa envolvendo seres humanos nos termos da Resolução 

196. No entanto, existe uma ressalva para que seja aprovado por esse comité. O pesquisador afirma que 
sua população alvo consiste em pessoas de 15 até 50 anos. No entanto não foi reportado a presença de 
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sujeitos vulneráveis na sessão B2 e não foi apresentado TCLE que seja específico para a participação 
de menores. Segunda avaliação 
Depois que o pesquisador corrigiu um erro de digitação referente a idade dos participantes declarando 

todos maiores de idade, pode-se concluir que o projeto de pesquisa "Inversão de 
Profundidade Monocular como Marcador da Esquizofrenia" está em consonância com os 
princípios éticos em pesquisa envolvendo seres humanos nos termos da Resolução 196 e 
artigo referidos no protocolo de pesquisa da CEPES/UFSJ. Somos, portanto, de parecer 
favorável à aprovação do referido projeto, salvo melhor juízo. 

Ressaltamos que o coordenador e membros do projeto devem guardar as 
devidas precauções quanto ao sigilo e a proteção da identidade dos sujeitos 
participantes em todo material produzido a partir desta pesquisa. E que o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido deve ser rubricado em todas as páginas 
tanto pelo pesquisador quanto pelo sujeito de pesquisa ou responsável. 

Entretanto, a título de acompanhamento solicitamos que V. Sá. encaminhe 
a CEPES/UFSJ, um relatório final após a conclusão de toda pesquisa. 

Atenciosamente,       

                                                                 Z, tu 
      

                           IGNÁCIO CÉSAR DE BULHÕES Presidente da CEPES/UFSJ 


