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RESUMO 

 

A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos transtornos 

mentais mais comuns na população. Ela é caracterizada por sintomas psicológicos e físicos, e 

representa um importante problema de saúde pública no mundo. Este trabalho investigou os 

prejuízos que a depressão pode causar à capacidade de realizar a inversão visual e 

profundidade da máscara côncava na condição de observação binocular. Para tal, participaram  

dois grupos de sujeitos: 43 indivíduos com sintomatologia depressiva, e 57 com sintomas 

mínimos ou ausentes, segundo resultados obtidos conforme classificação  do Inventário de 

Depressão de Beck. Os participantes da pesquisa observaram máscaras côncavas branca, 

cinza-médio e preta, iluminadas por cima, localizadas no interior de uma caixa preta, e 

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 significativa para a inversão visual da profundidade ou relevo 

entre os dois grupos de indivíduos com sintomas e os indivíduos sem sintomas de depressão. 

No entanto, na classificação categórica da máscara preta, os indivíduos com sintomatologia 

moderada apresentaram prejuízo significativo na capacidade de perceber a ilusão. Diante 

disso, podemos observar que pessoas com sintomatologia moderada de depressão 

apresentaram dificuldade de perceber a ilusão da máscara côncava diante de objeto com baixo 

contraste visual ou brilho. Porém, os resultados não podem ser comparados com outras 

pesquisas realizados nesta metodologia, devido à ausência de estudos sobre esse assunto na 

literatura. Recomenda-se a realização de novas pesquisas com populações semelhantes, 

incluindo indivíduos com sintomatologia depressiva grave com o objetivo de comparar os 

dados e enriquecer a área na qual o tema se insere. 

 

Palavras-chave: depressão, percepção visual, ilusão da máscara côncava, inversão da 

profundidade. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Depression is considered by the World Health Organization as one of the most common 

mental disorders in the world. It is characterized by psychological and physical symptoms, 

and represents a major public health problem in the world. This work investigated the 

damages that depression may cause to the capacity to visually invert depth. This inversion 

occurs naturally when concave objects are perceived as convex. The concave mask or 

molding of a human face is an example of an object in which a visual inversion of depth 

occurs. In this study, we investigated the concave mask illusion, in the condition of binocular 

observation, in two groups: 43 individuals with depressive symptomatology, and 57 with 

minimal or no symptoms, according to results obtained through the Beck Depression 

Inventory. The participants were presented with white, medium grey and black concave 

masks, illuminated from above, located inside a black box, and classified their perception 

according to a scale composed of five categories ranging from very concave to very convex 

and estimated its depth or relative depth in centimeters. There was no significant difference 

for the visual inversion of depth or relief between the two groups of individuals with 

symptoms and individuals without symptoms of depression. However, in the categorical 

classification of the black mask, individuals with moderate symptomatology presented 

significant impairment in their ability to perceive the illusion. We can observe that people 

with moderate symptoms of depression presented difficulties to perceive the illusion of the 

concave mask in front of an object with low visual contrast or brightness.In light of this we 

can observe that people with moderate symptoms of depression struggled to perceive the 

concave mask's illusion in front of an object with low visual contrastor brightness. However, 

the results can not be compared with other studies performed under this methodology, due to 

the absence of studies on this subject in the literature. It is recommended to carry out new 

researches with similar populations, including individuals with severe symptomatology with 

the purpose of comparing the data and enrich the area in which the theme is inserted. 

Keywords: depression, visual perception, hollow-face illusion, inversion of depth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), a depressão é um dos 

transtornos mentais mais comuns, caracterizado por sintomas psicológicos e físicos como 

tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimento de culpa e baixa 

autoestima, distúrbios do sono ou do apetite, sensação de cansaço e falta de concentração. O 

transtorno afeta aproximadamente 322 milhões de pessoas em todo o mundo, estimada em 

4,3% da população mundial, a maioria mulheres, e representa um importante e crescente 

problema para a saúde pública, com elevada prevalência e consideráveis morbidade e 

mortalidade. 

Os transtornos depressivos são uma das principais causas de incapacidade. Dados do 

projeto Global Burden of Diseases (2015) mostraram que os transtornos depressivos 

contribuem com 53% da carga global de doenças (OMS, 2015). Segundo Anderson et al. 

(2008), pacientes com depressão, em comparação à população saudável, são menos assíduos e 

produzem menos no trabalho, têm mais comorbidades clínicas e possuem pior qualidade de 

vida. 

Em 2015, a prevalência de transtornos depressivos na população mundial foi estimada 

em 4,4%; no Brasil, a prevalência de 6,8% das desordens depressivas e de 8,3% dos 

transtornos de ansiedade no mesmo ano, foram considerada a maior da América Latina (OMS, 

2015).No mundo, a prevalência varia de 2,6% entre os homens da região do pacífico ocidental 

a 5,9% entre as mulheres africanas. A taxa de prevalência varia de acordo com a idade. Em 

adultos, a faixa etária mais atingida é a de 55 a 74 anos; em mulheres, 7,5% e, nos homens, 

5,5%. A depressão também ocorre em crianças e adolescentes com idade inferior a 15 anos, 

mas em um nível mais baixo do que os grupos etários mais velhos (OMS, 2017). Para Kessler 

et al. (2003), um sexto da população mundial terá, pelo menos, um episódio depressivo ao 

longo da vida, sendo que em situações de emergência, uma entre cinco pessoas será afetada 

por depressão ou ansiedade. 

O transtorno depressivo é considerado grave por apresentar episódios de longa 

duração e altas taxas de cronicidade e de recorrência, levando a perdas profissionais, prejuízo 

físico e psíquico, considerável morbimortalidade por suicídio ou por associação com outras 

doenças e consequências graves (Abas, Hotop, & Prince, 2002). De acordo com a  OMS 

(2017), cerca de 850 mil pessoas no mundo suicidam-se, anualmente, sendo a depressão a 

grande responsável por cerca de 90% destas mortes. 
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Os custos socioeconômicos com a depressão são altos, e estão relacionados aos custos 

com tratamentos, medicamentos, comorbidades, incapacidade ocupacional, além da piora da 

qualidade de vida resultante deste transtorno (Reis, 2012). Em um estudo voltado para o 

impacto financeiro que a depressão e a ansiedade provocam, concluiu-se que os 

tratamentos desses dois transtornos geram anualmente custos de US$ 1 trilhão na 

economia global, porém, demonstra que cada dólar investido em tratamentos leva a um 

retorno de quatro dólares (OMS, 2016). Portanto, investir em conscientização ao nível da 

prevenção e tratamento é recompensador em termos de economia, mas também ao garantir 

que mais pessoas com depressão, em todos os países, busquem e obtenham ajuda. 

A prevenção e o diagnóstico precoces podem trazer efeitos benéficos no curso e 

tratamento da depressão. Desta forma, uma melhor compreensão da patogenia da depressão 

poderá permitir avanços não só em conteúdo da farmacoterapia, mas também dos critérios de 

diagnóstico, e contribuir para a explicação da heterogeneidade desta patologia(Lage, 2010). 

Sendo assim, a identificação dos sistemas neurais envolvidos com a cognição, emoção e 

comportamento podem tornar-se mais eficazes e, desta forma, apoiar a detecção precoce, 

diagnóstico, efeitos no organismo e tratamento da depressão (Kalia, 2005; Nogueira & 

Santos, 2012).  

Pesquisas realizadas no campo da neurobiologia das desordens psiquiátricas permitem 

compor correlações clínico-patológicas que enriquecem o diagnóstico clínico e propiciam 

uma melhor compreensão dos transtornos (Rozenthal, Laks, Jerson &Engelhardt, 2004). Nos 

estudos internacionais e nacionais encontrados, os autores relataram que a percepção visual 

está alterada em indivíduos deprimidos (Bubl, Kern, Ebert, Bach & Van Elst, 2010; Bubl, 

Ludger, Gondan, Ebert, & Greenlee, 2009; Cavalcanti & Santos, 2005; Koethe et al., 2009; 

Lacerda, 2012; Nogueira, Espínola, Lacerda & Santos, 2013; Nogueira & Santos, 2012; 

Schneider et al., 2002; Szabó et al., 2004; Wesner & Tan, 2006).  Neste contexto, os 

pesquisadores em seus estudos, buscaram relacionar a percepção visual à depressão, tendo 

como desafio entender a percepção visual humana em um contexto multifatorial. 

Schneider, Leweke, Sternemann, Weber & Emrich(1996b) descreveram a percepção 

visual como resultado de interações entre os componentes sensoriais, cognitivos e adaptativos. 

Os processos sensoriais são denominados bottom-up, de baixo para cima, resultantes dos 

estímulos visuais vindos do meio. Do mesmo modo, os processos cognitivos, chamados top-

down, de cima para baixo, estão ligados à concepção de como os estímulos são interpretados, 

referentes aos conhecimentos anteriores do indivíduo. No entanto, diante de estímulos 
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ambíguos, que requerem a interpretação do indivíduo, o componente adaptativo agrega os 

componentes bottom-up e top-down e possibilita a tomada de decisão. Gregory (1997a) 

defendeu que, no cérebro, os processos conceituais e perceptuais se sobrepõem e podem 

discordar entre si. 

No caso da percepção visual de imagens tridimensionais, as imagens de objetos 

sólidos projetados na retina ligadas a diferentes fontes de iluminação e sombreamento, são 

decodificadas pelo cérebro e, somente a partir deste estágio, podem ser utilizadas pelos 

observadores (Hill & Bruce, 1993). Desta forma, objetos côncavos são percebidos como 

convexos, provavelmente porque as convexidades são mais frequentes na natureza (Kleffner 

& Ramachandran, 1992). A ilusão da máscara côncava é um exemplo desse fenômeno 

ilusório de inversão visual da profundidade e demonstra que o cérebro rejeita a existência de 

rostos côncavos para interpretar a imagem de uma face convexa, como acontece no mundo 

natural. Dado certo distanciamento físico entre o observador e o objeto, as características da 

máscara que estão distantes, tais como o nariz e a boca, são percebidas como próximas 

(Gregory, 1997a; Hill & Bruce, 1993; Hill & Johnston, 2007; Papathomas& Bono, 

2004).Comumente, o cérebro considera a fonte de iluminação natural vinda de cima para 

interpretar imagens sombreadas, mas, tratando-se da máscara côncava, a percepção da fonte 

de luz também é invertida para dar lugar à percepção da face convexa ilusória (Hill & Bruce, 

1993; Gregory, 1997b; Quaglia & Fukusima, 2009). 

Pesquisas têm sido realizadas sobre a ilusão visual da máscara côncava, porém são 

poucas as relacionadas a sujeitos com depressão. Foi realizada uma busca sistemática de 

artigos relacionados a esta temática nos indexadores SciELO, Lilacs, Bireme, PsycInfo e 

Science Direct com as palavras-chave: depressão, percepção visual, ilusão da máscara 

côncava, inversão da profundidade, depression, visual perception, hollow-face illusione depth 

perception. Foram encontrados dois estudos internacionais sobre a inversão binocular de 

profundidade em indivíduos com depressão (Schneider et al., 2002; Koethe et al., 2009). 

Nesses estudos, foram investigadas imagens tridimensionais de objetos côncavos com 

diferentes graus de familiaridade na condição de observação binocular. Schneider et al. (2002) 

realizaram a pesquisa em indivíduos com esquizofrenia comparados a indivíduos saudáveis e 

com depressão. Koethe et al. (2009) compararam indivíduos saudáveis a indivíduos com 

esquizofrenia, Alzheimer, depressão maior, distúrbio bipolar e com sinais prodrômicos de 

psicose. Os resultados mostraram uma ligeira diferença, porém, não estatisticamente 
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significativa, entre os participantes com depressão e os grupos de comparação, citados 

acima(p=0,88 e p=0,171).  

Foram também identificadas oito pesquisas relacionando depressão e percepção visual 

de contraste, quatro delas internacionais (Bubl et al., 2009; Bubl et al., 2010; Szabó et al., 

2004; Wesner&Tan, 2006;) e quatro nacionais (Cavalcanti & Santos, 2005; Lacerda, 2012; 

Nogueira & Santos, 2012; Nogueira, Espínola, Lacerda & Santos, 2013). 

Szabó et al. (2004) investigaram os efeitos da terapia de luz em indivíduos com 

depressão sazonal em comparação com saudáveis. Wesner e Tan (2006) mediram a 

sensibilidade de contraste (SC) para estímulos estáticos e dinâmicos em indivíduos com 

depressão maior, depressão sazonal e saudáveis, utilizando estímulos com frequências 

espaciais estáticas e dinâmicas. Em estudo posterior, Bubl et al. (2009) e Bubl et al. (2010) 

investigaram a SC em indivíduos com depressão maior medicados e não medicados, 

utilizando uma Gabor em alto contraste, seguidamente utilizando um eletroretinograma e um 

estímulo xadrez com reversões. As pesquisas nacionais utilizaram o método psicofísico da 

escolha forçada, em grades senoidais e investigaram a SC em indivíduos com depressão e 

saudáveis, utilizando estímulos visuais radiais estáticos (Cavalcanti & Santos, 2005; Nogueira 

& Santos, 2012), e estímulos de frequências espaciais lineares (Lacerda, 2012; Nogueira et 

al., 2013). Os achados das oito pesquisas evidenciaram uma contradição dos resultados 

relacionados à percepção visual de contraste em indivíduos com depressão. Portanto,  foi 

observada uma ausência de pesquisas nacionais nessa temática utilizando a ilusão da máscara 

côncava.  

Espera-se que os resultados encontrados no presente estudo contribuam para ampliar o 

conhecimento na área sobre os efeitos da depressão na percepção visual, especificamente em 

relação ao fenômeno ilusório da máscara côncava com o estímulo apresentado objetiva e 

binocularmente em três diferentes condições de brilho, como branco, cinza-médio e preto, 

tendo em vista a carência de estudos desta temática na população-alvo de indivíduos com 

sintomatologia depressiva. Ademais, espera-se que os resultados contribuam para entender 

melhor os processos cognitivos, alterações comportamentais e os efeitos da depressão na 

percepção visual.   

Diante do exposto, o problema de pesquisa identificado foi uma escassez de estudos 

envolvendo o transtorno de depressão e o fenômeno da ilusão da máscara côncava; no Brasil, 

por exemplo, nenhum estudo foi realizado. Por isso, a questão de pesquisa que se coloca, no 

presente trabalho, é se indivíduos com sintomas de depressão apresentam prejuízo na 
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percepção da profundidade ou relevo da máscara côncava e se há interferência do brilho das 

máscaras nesse processo, comparativamente a pessoas sem sintomas. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Inicialmente, serão apresentados os tópicos relacionados à depressão, situação clínica, 

principais sintomas, etiopatogenia, diagnóstico, classificação, tratamento e o impacto 

financeiro na saúde pública. Em seguida, serão explanados os aspectos da percepção e ilusão 

visual de imagens côncavas e dos modelos de processamento da informação bottom-up e top-

down. Posteriormente, serão descritos os estudos cujos objetivos, dentre outros, foram 

investigar a sensibilidade ao contraste e a inversão binocular da profundidade e a ilusão da 

máscara côncava em indivíduos diagnosticados com depressão e sem o diagnóstico deste 

transtorno. 

 

A depressão 

 

A depressão é um transtorno com características psicopatológicas que provoca 

prejuízos à vida funcional e social do indivíduo. (OMS, 2016; Ormel et al., 1993). É 

considerada pela OMS como um dos transtornos mentais mais comuns na população em geral 

(OMS, 2015), de curso crônico (Mueller et al., 1999) e recorrente (Kessler et al., 2003; Keller 

et al., 1992), associado à incapacitação, ao sofrimento psíquico (Fleck et al., 2009) e físico 

(Bivanco, Santos, Vannucchi, & Ribeiro, 2012) e à sobrecarga familiar (Koujalgi& Patil, 

2013). A depressão afeta pessoas de todas as idades, porém, o risco de se tornar deprimido é 

aumentado pela pobreza, desemprego, morte de um ente querido ou uma ruptura de 

relacionamento, doenças físicas e problemas causados pelo uso de álcool e drogas (OMS, 

2017). 

A complexidade dos aspectos mentais, emocionais e físicos, ligados a uma 

combinação de fatores bioquímicos, genéticos e sócio familiares contribuem para a 

multifatoriedade da etiologia da depressão (Rodrigues, 2000; Vismari, Alves & Palermo, 

2008; Carlson, 2002), que podem ser divididas em fatores biológicos e psicossociais (Bahls, 

1999). Os fatores biológicos postulam que a predisposição para a depressão está ligada: (a) ao 

déficit de neurotransmissores monoaminérgicos, como a serotonina, noradedralina e 

dopamina no Sistema Nervoso Central, (SNC) (Rodrigues & Horta, 2011; Sampaio, Figueira 
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& Afonso, 2014); e (b) a alterações estruturais nos mecanismos neuroquímicos, como por 

exemplo, alterações funcionais, para mais ou para menos dos neurotransmissores 

noradrenalina e a serotonina, ao romper o equilíbrio, traduzir-se-iam em disfunção 

psicofisiológica levando aos distúrbios de humor (Sampaio et al., 2014; Willner, Scheel-

Krüger, &Belzung, 2013). Os fatores psicossociais referem-se aos mecanismos psicológicos e 

modelos cognitivos e comportamentais que possam explicar a depressão: (1) depressão é 

causada pela perda, real ou imaginária do objeto amado na perspectiva psicanalítica, lançada 

por Freud e Karl Abraham (Sampaio et al., 2014); (2) o modelo cognitivo da depressão 

postula que os afetos são secundários à cognição, sendo esta o modo peculiar de como se 

vivencia e interpreta os acontecimentos (Beck, 1972); e (3) a depressão está relacionada ao 

ambiente onde o indivíduo vive, que pode desencadear limitações motivacionais, afetivas e 

cognitivas (Sampaio et al., 2014, Abranson, Seligman, &Teasdale, 1989). 

A OMS  (2017) elenca os transtornos depressivos em duas subcategorias principais: 

Transtorno Depressivo Maior/episódio depressivo que, dependendo do número e gravidade 

dos sintomas, pode ser categorizado como leve, moderado ou grave; e Distimia, uma forma 

persistente ou crônica de depressão leve. Os sintomas de distimia são semelhantes ao episódio 

depressivo, mas tendem a ser menos intensos e duram mais tempo. Na clínica médica e 

psicológica, o diagnóstico da depressão é realizado por meio de entrevistas, história, exames 

do indivíduo e a partir de critérios baseados na quantidade e gravidade dos sintomas(Semple 

et al., 2013). O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – DSM-V, 

publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, cuja 5ª edição foi publicada em 2013 

(American Psychiatric Association [APA], 2013; e a Classificação de Transtornos Mentais e 

de Comportamentos da Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

da OMS, 1998), relacionam os sintomas depressivos em subcategorias; descritas a seguir: 

Na CID-10, a depressão é classificada em três graus: leve, moderado e grave, 

apresentados nos itens F-32 e F-33. A diferenciação entre os episódios baseia-se em 

julgamento clínico que envolve o número, tipo e gravidade dos sintomas presentes. Os 

episódios depressivos leves são descritos no item F-32.0, o moderado no item F-32.1 e os 

episódios graves em F-32.2 e F-32.3. O Transtorno Depressivo Recorrente ou Transtorno 

Depressivo Maior é classificado nas subdivisões do item F-33. A CID-10 define um episódio 

depressivo de acordo com uma lista de dez sintomas que estão presentes durante pelo menos 

duas semanas. Quatro sintomas indicam um episódio ligeiro, seis indicam um episódio de 

gravidade moderada e oito indicam um episódio grave, não devendo ser levadas em conta 
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outras doenças. São eles os sintomas: humor depressivo, perda do interesse, diminuição da 

energia, perda da confiança ou da autoestima, sentimentos inapropriados de culpa ou de 

recriminação, ideação ou comportamento suicida, problemas de concentração, atraso ou 

agitação psicomotora, perturbações do sono de qualquer tipo, e aumento ou diminuição do 

apetite, com alteração do peso corporal (OMS, 1998). Nesta pesquisa será utilizado o termo 

depressão para as categorias F-32 e F-33 da CID-10. 

As perturbações características da depressão, de acordo com o DSM-V, podem ser 

divididas em: Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor, Transtorno Depressivo 

Maior, Transtorno Depressivo Maior Persistente ou Distimia, Transtorno Disfórico Pré-

menstrual, Transtorno Depressivo induzido por Substância/Medicação, Transtorno 

Depressivo Devido a Outra Condição Médica, Outro Transtorno Depressivo Especificado e 

Transtorno Depressivo Não-Especificado. O Transtorno Depressivo Maior representa a 

condição clássica do transtorno, caracterizado por episódios distintos de, pelo menos, duas 

semanas de duração, envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções 

neurovegetativas, e remissões interepisódicas (APA, 2013). 

O sintoma marcador na definição do diagnóstico da depressão é a presença do humor 

triste, vazio e irritável, acompanhado pela perda de interesse e prazer, fadiga, alterações no 

ciclo de sono-vigília, mudanças de peso, sentimentos de culpa relacionados ou não a si, 

pensamentos de morte e ideação suicida. São também sinais da depressão as alterações 

neurovegetativas, da esfera instintiva, da volição, da psicomotricidade, problemas cognitivos 

vinculados à memória, concentração, pensamento e tomada de decisões (APA, 2013; 

Dalgalarrondo, 2000).Como exemplo denota-se o rebaixamento na atenção, nas funções 

executivas e na memória como alterações neuropsicológicas que correspondem aos sintomas 

cognitivos da depressão (APA, 2013). A depressão também interfere no raciocínio, e na 

dificuldade em acessar o intelecto e os conhecimentos adquiridos (Degl'Innocenti, Ågren, & 

Bäckman, 1998). 

No entanto, para que uma pessoa seja corretamente diagnosticada, é importante 

ressaltar a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza se caracteriza por uma reação normal 

a situações frustrantes na qual o indivíduo identifica suas causas e consegue elaborar e se 

adaptar ao fato sem apoio médico ou psicoterápico, no período até oito semanas.  Na 

depressão, o indivíduo vivencia a tristeza ao longo do tempo e nem sempre consegue 

identificar suas causas sem tratamento adequado (Teodoro, Cardoso, & Freitas, 2010). Os 

indivíduos deprimidos tendem a sentir-se impotentes e sem esperança e a se culparem por ter 
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esses sentimentos (APA, 2013). Além disso, a depressão está associada a um risco aumentado 

de desenvolver outras condições psiquiátricas ao longo da vida, incluindo transtornos por uso 

de substâncias, transtornos de ansiedade e pânico (Maughan, Collishaw&Stringaris, 2013; 

Barlow et al., 2010). É também associada à incapacitação funcional, ao comprometimento 

para o autocuidado, à evolução de doenças clínicas e ao suicídio (Fleck et al., 2009; Ibanez, 

Mercedes, Vedana, &Miasso, 2014; Teng & Pampanelli, 2015) sendo que, na maior parte dos 

casos, esses indivíduos e suas famílias podem não perceber que o que estão sentindo é devido 

a uma condição médica e não procuram tratamento. 

O tratamento para a depressão geralmente envolve medicação antidepressiva e/ou 

psicoterapia, ou uma combinação dos dois (APA, 2013). O tratamento farmacológico é a 

opção terapêutica mais utilizada nos transtornos depressivos sendo que, atualmente, há mais 

de 30 tipos de antidepressivos, divididos em diferentes classes, como inibidores de 

monoaminoxidase, tricíclicos, inibidores seletivos de recaptura de serotonina, inibidores 

duais, agonistas serotoninérgicos parciais, dentre outras. (Anderson et al., 2008). No 

tratamento clínico, deve-se optar pelas psicoterapias usualmente recomendadas, que melhor se 

adaptem ao paciente (Thoma et al., 2012; Duailibi, Silva, & Modesto, 2013). Além de 

mudanças de hábitos de vida e atividades físicas, a inclusão de familiares no tratamento está 

associada a melhores resultados no prognóstico do transtorno (Duailibi, Silva, &Jubara, 2014; 

Ibanez et al., 2014). 

Dados da OMS evidenciam a relação do transtorno com os estilos de vida, mudanças 

culturais, econômicas e psicossociais, que contribuem para o surgimento e subsistência da 

depressão. Estima-se que a depressão será a segunda maior causa de incapacidades em 2020, 

a segunda maior causa de incidência de doenças em países de renda média e a terceira maior 

em países de baixa renda até 2030 (OMS, 2015; Moreira, 2007).De acordo com o estudo 

Carga Global da Doença, (OMS, 2015) realizado em cinquenta países, em 2010, juntamente 

com o transtorno de ansiedade e o uso de drogas, a depressão foi uma das principais causas de 

incapacidade no mundo inteiro e causou quase 40 milhões de anos de invalidez entre as idades 

de 20 e 29 anos. Um estudo realizado em todas as regiões do Brasil, em 2008 (Leite et al., 

2015) destacou a depressão como primeira causa de carga de doença entre as mulheres, com 

25,2 de anos de vida perdidos com incapacidade (disability adjusted life  years, DALYs), por 

mil habitantes e a sétima entre os homens, com taxa bem inferior (7,1 DALYs). Nos serviços 

de atenção primária, a prevalência das perturbações psiquiátricas é de 24%, sendo que os 

transtornos depressivos são responsáveis por 10,4% desse índice (OMS, 2017). 
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Os números chamam a atenção para esse grave problema de saúde pública, uma vez 

que apenas uma pequena parcela das pessoas procura atendimento especializado, sendo 

frequentemente diagnosticadas quando buscam tratamento para alguma outra comorbidade 

(Valença et al., 2008). Nesse sentido, pesquisas científicas são importantes para dar suporte e 

apoiar a implementação de políticas públicas que tenham por objetivo reduzir o impacto da 

depressão na população, tanto apoiando ações para a realização do diagnóstico precoce como 

ofertando alternativas de tratamento adequado a fim de propiciar maior qualidade de vida da 

população. 

 

Visão, percepção e ilusão visual da máscara côncava 

  

O sentido da visão é considerado como o sistema sensorial mais conhecido e estudado.  

De acordo com Shiffman (2005), a visão é o sistema sensorial predominante e mais 

significativo para os seres humanos, no nível biológico. Isso se verifica pelo fato de que cerca 

de metade do córtex cerebral se destina ao processamento visual. Desta forma, parte da 

missão que o cérebro possui de decodificador das informações inicia-se nos ouvidos e nos 

olhos, devido às suas posições em relação ao cérebro. (Santanella, 1998). Os olhos e suas 

estruturas captam as imagens que são enviadas ao cérebro através do nervo óptico, que, por 

sua vez, conduz as sensações visuais do olho, formando-se por convergência das células 

ganglionares ao nível da retina no olho. Estes processos visuais são centralizados no lobo 

occipital, no córtex visual primário e no córtex visual de associação (Grill-Spector & Malach, 

2004).  

O sistema visual envolve as áreas corticais e subcorticais do cérebro, responsáveis 

pelo processamento de condições próprias das informações visuais, composto pelas vias 

magnocelular e parvocelular, que fazem parte do sistema retino-geniculo-estriado. A via 

magnocelular é mais sensível às informações sobre movimento, enquanto a via parvocelular, é 

mais sensível à cor e aos detalhes (Eysenck& Keane, 2017). 

Anteriormente, em outros estudos, Gregory (1997a, 1997b) ressaltou que o cérebro 

não somente recebe a imagem da retina, a chamada recepção passiva, mas interpreta sinais 

dos olhos e dos objetos do mundo externo, então denominada percepção ativa.  Para esse 

autor, a representação do cérebro é mais do que imagens, uma vez que inclui informações 

sobre o que os vários tipos de objeto fazem ou para que servem. Entretanto, outro fenômeno 

mostra que em uma mesma imagem retiniana, pode-se ver um mesmo objeto de duas formas 
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diferentes, ou igualmente um mesmo objeto pode induzir à construção de dois ou mais 

perceptos distintos (Baldo & Haddad, 2003). 

Surgem, assim, as ilusões visuais, muitas vezes denominadas ilusões ópticas, 

resultantes de soluções divergentes da percepção visual normal, originadas de um mesmo 

objeto, em duas situações diferentes. No mesmo estudo, Baldo e Haddad (2003) 

exemplificaram os três mecanismos das ilusões visuais: ópticos, sensoriais e cognitivos. Um 

caso genuíno da ilusão óptica refere-se à observação do arco-íris; enquanto a ilusão sensorial 

é ligada à própria constituição morfológica e constitucional do sistema visual, como, por 

exemplo, a visão de cores, ligadas às células fotorreceptoras, os cones. Então, os 

pesquisadores discorrem sobre as ilusões visuais que dependem dos fatores cognitivos ligados 

à experiência individual de cada pessoa e sua interação com o ambiente, ou seja, a percepção 

visual depende não só do objeto, mas do indivíduo que a percebe também. Ao observar uma 

imagem, o indivíduo utiliza suas inferências e seu conhecimento pessoal para realizar uma 

percepção desvirtuada, ilusória do que se está observando (Baldo & Haddad, 2003). A ilusão 

da máscara côncava, hollow-face illusion, é um exemplo de ilusão visual do campo cognitivo, 

ou seja, ao observar um molde de face voltado para dentro, côncavo, a certa distância, este é 

percebido como uma face voltada para fora, convexa (Gregory, 1997a).  

As imagens de objetos tridimensionais são decodificadas pelo cérebro a partir da 

projeção das mesmas na retina, que também sofrem interferência de elementos como a 

iluminação e o sombreamento (Hill & Bruce, 1993). O sombreamento traduz-se em uma 

impressão de profundidade mais convincente quando a imagem está delimitada por um 

contorno na superfície (Ramachandran, 1988). Em seus estudos utilizando imagens esféricas, 

o autor concluiu que o contorno das bordas dos objetos foi relevante para as respostas nos 

casos de ambiguidade das formas de sombreamento. Além disso, em outros estudos, Klefner e 

Ramachandran (1992) perceberam que a localização da fonte de luz também interfere na 

percepção de profundidade ou relevo dos objetos tridimensionais. Os pesquisadores utilizaram 

imagens circulares sombreadas geradas por computação gráfica. As imagens foram dispostas 

em duas fileiras iluminadas pelo lado direito e, em seguida, pelo lado esquerdo, de modo que 

uma fileira reproduzisse a imagem da outra como o reflexo de um espelho. Os participantes 

perceberam os círculos das fileiras como saliências côncavas ou convexas, dependendo da 

localização da fonte de iluminação. Os resultados também demonstraram que o sistema visual 

considera a iluminação vinda de cima, como na natureza considera-se a luz do sol, para 
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interpretar a forma por sombreamento, especialmente nos casos onde há ambiguidade em 

relação à fonte de luz (Ramachandran, 1988).  

Como afirmado anteriormente, o fenômeno da ilusão da máscara côncava é um 

exemplo de ilusão visual do campo cognitivo que produz uma inversão visual de 

profundidade. Diante da observação do lado côncavo de uma máscara facial, esta é 

considerada como uma face convexa (Figura 1); ou seja, uma máscara côncava é percebida 

como convexa em razão da familiaridade do observador com as faces, mesmo sabendo que se 

trata de uma ilusão visual e da predominância dos processos top-down sobre os processos 

bottom-up. (Gregory, 1997a; Hill & Bruce, 1993; Quaglia & Fukusima, 2009; Hill & 

Johnston, 2007). 

Figura 1. Máscaras côncava e convexa. Nas 

imagens superiores, a máscara convexa, nas 

imagens inferiores, a máscara côncava. Fonte: 

Gregory (1997a). 

 

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

  

De acordo com Gregory (1997a),o fato da máscara côncava ser percebida como 

convexa, pela familiaridade do observador com as faces e pela predominância dos processos 

top-down sobre os processos bottom-up, pode-se afirmar que os processos cognitivos relativos 

ao conhecimento anterior das pessoas, top-down, se sobrepõem aos sinais sensoriais, bottom-

up. Para Gregory (1997a), o fenômeno da máscara côncava ocorre em virtude do cérebro se 

recusar a reconhecer a face côncava e, por isso, interpreta a imagem como sendo convexa, por 
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se tratar da forma como esta se apresenta na natureza. Portanto, segundo o autor, as ilusões 

visuais são fruto de falhas em um dos processos, bottom-up ou top-down, onde os processos 

cognitivos, top-down, estariam prevalecendo sobre os processos bottom-up, os sensitivos. 

Outros estudos sobre a importância do domínio do processo top-down sobre o bottom-

up na inversão visual da profundidade foram importantes e corroboraram os achados que 

sustentam a preferência para a percepção de convexidades quando se apresenta ambiguidade 

no sombreamento. Hill e Bruce (1994) avaliaram possíveis condições que levavam à 

percepção de convexidades na apresentação da máscara côncava. Os participantes do 

experimento deveriam observar, nas condições monocular e binocular, uma máscara côncava 

de plástico nas posições vertical e invertida, em diferentes direções de iluminação, e um 

objeto com pequenas ondulações, chamado de hollow-potato, batata côncava. Os resultados 

confirmaram a preferência para a percepção de convexidades ao se interpretar padrões 

ambíguos de sombreamento na apresentação da máscara côncava. Em outro experimento, os 

autores pesquisaram a percepção de objetos considerados familiares ao observador como 

formas comerciais de guloseimas com formatos de urso, abacaxi e uma outra ondulada. As 

formas em formatos de urso e de abacaxi foram as preferidas para a atribuição de 

convexidade, repetindo o mesmo resultado do experimento anterior, onde objetos familiares 

requereram distâncias menores para a inversão binocular da profundidade (Hill & Johnston, 

2007). Os resultados dos estudos demonstram que a ilusão visual de profundidade se torna 

mais forte quando os objetos são familiares aos observadores. 

Vários estudos foram realizados utilizando a máscara côncava em diferentes 

circunstâncias que favoreceram a inversão visual de profundidade. Em um deles, a observação 

de máscaras pintadas com cor parecida com a da pele humana foi comparada com outras 

máscaras pintadas de cinza (Hill & Johnston, 2007). Neste estudo, os autores  concluíram que 

a cor parecida com a cor da pele humana propiciou a ilusão mais acentuada. Outro estudo 

possibilitou aos autores constatarem que ilusão da máscara côncava acontecia com mais 

facilidade na visão monocular comparativamente à visão binocular, posto que os observadores 

realizaram a inversão com distâncias menores do que com observação binocular (Hill & 

Bruce, 1994). Hill e Johnston (2007) e Yoshida (2006) verificaram que o posicionamento de 

cabeça para cima da máscara côncava favorecia a ocorrência de uma ilusão mais acentuada 

quando comparada à máscara mostrada de cabeça para baixo. As máscaras apresentadas de 

cabeça para baixo e na posição vertical foram objeto de experimento de Vlajnic, Papathomas, 

Keane, Zalokostas & Silverstein (2014), cujos resultados corroboraram os da pesquisa acima 
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indicando que o posicionamento da máscara côncava permite a ocorrência de uma ilusão mais 

acentuada.  

Com relação à iluminação, estudos mostraram que o fenômeno da ilusão sobreveio 

mais fortemente com a direção da fonte de luz percebida como vinda da parte superior da 

máscara (Hill & Bruce, 1993; Yoshida, 2006). Quaglia e Fukusima (2009) pesquisaram os 

efeitos do reverso côncavo de uma máscara facial cinza e de outra policromada, iluminadas 

por cima, por baixo, pela direita e pela esquerda na posição vertical e na posição vertical 

invertida, iluminadas por baixo, como côncavos, planos ou convexos. Os autores concluíram 

que a cor, iluminação e orientação não afetaram o fenômeno da ilusão da máscara côncava 

observada na condição monocular. Posteriormente, outro estudo também na condição de 

observação monocular, foi realizado utilizando máscaras côncavas monocromadas e 

policromadas, iluminadas por baixo, por cima, pelo lado direito e pelo esquerdo, nas posições 

vertical e invertida e iluminadas por baixo. Os resultados corroboraram os resultados de que a 

cor, iluminação e orientação não interferiram no fenômeno de inversão de profundidade 

(Quaglia, Bachetti, & Alves, 2014). Nos dois estudos, os observadores realizaram a ilusão das 

máscaras côncavas como convexas sem que houvesse interferência de cor, iluminação e 

orientação. Conforme Gregory (1997b) e Hill e Bruce (1993), na percepção do objeto côncavo 

como convexo, o cérebro também acompanha a inversão da direção da fonte de iluminação, 

percebendo a máscara como convexa iluminada por baixo ao invés de côncava iluminada 

fisicamente por cima. 

Em geral, as pesquisas foram conduzidas incluindo indivíduos com alguns transtornos 

ou condições psicopatológicas, como, por exemplo, esquizofrenia, utilização de cannabis, 

síndrome de abstinência alcoólica, em condições clínicas como privação do sono em 

comparação com indivíduos saudáveis. Os achados demonstram que essas condições 

poderiam exercer  interferência na percepção da ilusão da máscara côncava (Schneider et al., 

2002; Dima et al., 2009; Dima, Dietrich, Dillon, &Emrich, 2010; Dima, Dillo, Bonnemann, 

Emrich, & Dietrich, 2011; Schneider, Leweke, Sternemann, Weber & Emrich, 1996b; 

Schneider et al., 1996b; Bachetti, Quaglia, Alves, & Oliveira, 2013; Alves, Quaglia, Bachetti, 

& Oliveira, 2014; Quaglia, Bachetti, & Alves, 2014a; Santos, Quaglia, Oliveira & Santos, 

2017a; Santos,  Bachetti, Silveira, & Silva, 2017b).Alguns autores pesquisaram o efeito do 

brilho e sensibilidade ao contraste sobre a percepção visual na depressão (Szabó et al., 2004; 

Wesner&Tan, 2006; Bubl et al., 2009; Bulb et al., 2010; Cavalcanti & Santos, 2005; Lacerda, 

2012; Nogueira & Santos, 2012; Nogueira et al., 2013).Entretanto, somente duas publicações 
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incluíram a depressão relacionada a outras condições clínicas ou transtornos psicopatológicos 

comparativamente a indivíduos saudáveis, na realização ou não da inversão visual da 

profundidade da máscara côncava (Schneider et al. (2002) e Koethe et al. (2009).  

 

Estudos sobre a percepção visual em indivíduos com depressão 

 

Como mencionado na introdução, por meio das buscas realizadas nos indexadores de 

periódicos científicos, foram identificadas oito pesquisas relacionando depressão e percepção 

visual de contraste, quatro delas internacionais (Bubl et al., 2009; Bubl et al., 2010; Szabó et 

al., 2004; Wesner e Tan, 2006;) e quatro nacionais (Cavalcanti & Santos, 2005; Lacerda, 

2012; Nogueira & Santos, 2012; Nogueira et al., 2013).Estes estudos tiveram como propósito 

avaliar as funções e a reação do sistema visual humano, (SVH), relacionados à depressão, 

utilizando a função de sensibilidade ao contraste, (FSC).  

A FSC é determinada como a recíproca da quantidade mínima de contraste necessária 

para detectar um padrão qualquer como, por exemplo, uma grade senoidal de uma 

determinada frequência espacial (Cornsweet, 1970).O contraste é definido pela relação entre 

luminância máxima e mínima dos picos e depressões da onda. A FSC trata-se de um tipo de 

limiar sensório que seleciona a menor intensidade de contraste que o sistema visual necessita 

para detectar estímulos visuais produzidos por ondas senoidais. Para medir a função de 

sensibilidade ao contraste, o SVH deve discriminar padrões com grades senoidais em 

frequências espaciais baixas, listras grossas, médias, listras intermediárias ou altas, listras 

finas com um campo homogêneo de luminância média (Gadelha, Andrade, Ferreira, Freire, & 

Santos, 2010). A luminância é uma grandeza fotométrica relacionada fundamentalmente ao 

brilho ou à quantidade de luz refletida de uma superfície (Hernandez, 2001). 

Szabó et al. (2004) investigaram os efeitos da terapia de luz na sensibilidade ao 

contraste visual de pacientes com depressão sazonal, antes e depois do tratamento com 

fototerapia, durante 4 semanas. A amostra foi composta por 10 pacientes com depressão não 

medicados e 10 voluntários saudáveis. Os autores utilizaram como estímulo um padrão de 

grades senoidais com frequências espaciais lineares estáticas de 0,5; 1,2; 1,9; 2,9; 3,6; 4,8; 5,7; 

7,2 e 14,4 ciclos por graus, (cpg), e dinâmicas, 8hz (Figura 2), apresentados em tela de 

monitor com duas alternativas espaciais e luminância de 10cd/m². Os autores relataram que, 

antes da terapia de luz, o escore médio de depressão na Hamilton Rating Scale for Depression 

foi 19 pontos, e depois do tratamento a pontuação média foi 5.  Para avaliar a gravidade da 



27 
 

 
 

depressão em pacientes já diagnosticados, os escores da escala mostram que quanto maior a 

pontuação, mais grave é o nível da depressão. Com relação aos saudáveis, não houve 

diferença na sensibilidade ao contraste, comparativamente aos indivíduos com depressão, ou 

seja, a terapia de luz não alterou a sensibilidade de contraste do grupo controle. Porém, ao 

final, concluíram que o tratamento com fototerapia aumentou a sensibilidade ao contraste nos 

pacientes com depressão sazonal. Ou seja, esse aumento da sensibilidade ao contraste nos 

pacientes com depressão pode estar ligado aos efeitos que a terapia de luz produzem, nas 

funções dopaminérgicas da retina dos pacientes. 

 

 

Figura 2. Grades senoidais usadas na medição da 

sensibilidade do contraste visual. A luminância 

mudou periodicamente entre valores mínimo (Lmin) 

e máximo (Lmax). Fonte: Szabó et al. (2004). 

 

Wesner e Tan (2006) utilizaram estímulos visuais estáticos e dinâmicos, modulados 

pela função de Gabor, com frequências espaciais de 0,3 a 12 ciclos por grau (cpg), em 

condições fotópicas para medir a sensibilidade ao contraste de grupos de indivíduos com 

depressão clínica. Os pesquisadores utilizaram uma amostra composta de 17 indivíduos com 

depressão maior, 25 com depressão sazonal e 46 controles. As medidas foram feitas 

binocularmente a 75 cm da tela de um monitor, com luminância média de 40cd/m². A 

pesquisa foi dividida em duas partes. No experimento ,1, realizado com todos  participantes 

da amostra, foram apresentados estímulos do tipo Gabor estáticos, orientados verticalmente, 

com frequências espaciais centrais variando de 0,3 a 12,0 cpg. No segundo experimento 

participaram apenas 17 indivíduos do grupo controle, 15 indivíduos com depressão maior e 15 

com depressão sazonal. Também foram apresentados estímulos do tipo Gabor, cujas fases 

foram reversas sinusoidalmente a 2,0, 4,0, 8,0, 16,0 e 32,0 c / s, Hz em frequências espaciais 

de 0,5, 1,5 e 4 cpg. Os resultados mostraram que os participantes com depressão maior 
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apresentaram maior sensibilidade ao contraste visual do que o grupo sem depressão para 

frequências espaciais estáticas, igual ou maior a 6cpg. Com modulação de fase, os indivíduos 

com depressão também apresentaram significativamente maior sensibilidade ao contraste, 

com frequência de 4,0 cpg.  Os autores também concluíram que os dois grupos de indivíduos 

com depressão evidenciaram maior sensibilidade quando responderam aos estímulos de 

frequências espaciais altas e temporais baixas. Os autores ainda argumentaram que a 

depressão clínica pode aumentar a sensibilidade ao contraste e trouxeram a discussão acerca 

dos sistemas neuromediadores da retina envolvidos na depressão, como a dopamina e 

serotonina. Porém, neste estudo o uso de antidepressivos não foi controlado entre os sujeitos. 

Pouco tem sido feito, entretanto, para investigar a atividade que a função visual exerce em 

distúrbios psicológicos, com exceção da fototerapia, um dos métodos que se mostram eficazes 

na investigação da área, conforme resultado do estudo relatado anteriormente. 

Bubl et al. (2009) fizeram seus experimentos selecionando uma amostra de 28 

pacientes com depressão e 21 controles pareados por idade utilizando uma Gabor em alto 

contraste. Os autores testaram a hipótese de que a neurotransmissão dopaminérgica, além de 

desempenhar um papel importante na fisiologia da sensibilidade visual, pode estar alterada na 

depressão maior. No experimento, mediram a capacidade dos observadores de detectar um 

alvo Gabor com contraste de luminância ligeiramente elevado incorporado em sete distratores 

de contraste de equalização, conforme pode ser observado na Figura 3. Os autores concluíram 

que os pacientes com depressão apresentaram uma menor sensibilidade ao contraste, o que 

pode refletir um estado de neurotransmissão dopaminérgica alterada, uma vez que a dopamina 

apresenta um papel importante no processamento da informação visual na retina (Bodis-

Wolner  et al., 1987; Ghilardi et al.,1989;Langheinrich et al.,2000). 

 

 

Figura 3. Exemplo de estímulos Gabor usados na configuração 

experimental. O painel à esquerda ilustra uma tentativa sem nenhum 

estímulo alvo, estímulos com o mesmo contraste. O painel à direita 

mostra um teste com um alvo de alto contraste. Fonte: Bubl et al. (2009). 
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Posteriormente, os mesmos autores, em 2010, analisaram a percepção de contraste, a 

partir de registros de eletrofisiologia, por meio de eletrorretinograma padrão - PERG.  Foram 

recrutados 40 pacientes deprimidos, sendo 20 medicados e 20 não medicados, e 40 controles. 

Os autores utilizaram um estímulo xadrez de 0.8º de tamanho, com reversão de contraste a 12 

reversões por segundo (rps), e níveis de contraste a 3.2%, 7.3%, 16.2%, 36% e 80% 

apresentados em um eletrorretinograma padrão – PERG (Figura 4).   Os pacientes deprimidos 

não medicados e medicados exibiram um ganho de contraste da retina significativamente 

menor. Encontrou-se uma forte e significativa correlação entre o ganho de contraste e a 

gravidade da depressão, segundo os escores de depressão do Beck Depression Inventory, BDI, 

BDI, e da Hamilton Rating Scale for Depression. Neste estudo, os autores não encontraram 

diferença significativa entre os pacientes medicados e não medicados e entre os pacientes com 

episódio recorrente único (Bulb et al., 2010).  

 

Figura 4. (A) Diagrama esquemático da configuração da gravação. (B) Padrão de 

eletrorretinograma, PERG, magnitude versus contraste para dois participantes 

baseado no traço na Figura S1 no Suplemento 1. Os símbolos representam a 

magnitude da resposta espectral, e as linhas oblíquas representam ajustes lineares. A 

inclinação linear do modelo é tomada como o ganho de contraste baseado em PERG. 

O olho direito, OD; olho esquerdo, OE. Fonte: Bubl et al. (2010). 

 

A Figura 5 mostra o padrão dos estímulos visuais de frequências radiais utilizados 

para mensurar sensibilidade ao contraste na pesquisa conduzida por Cavalcanti e Santos 

(2005). O estudo objetivou caracterizar alterações na percepção visual da forma em pessoas 

com depressão, utilizando-se estímulos visuais de frequências radiais, apresentados em um 

monitor de vídeo monocromático, digital, de alta resolução e de 21 polegadas, controlado por 

um microcomputador. Foi desenvolvido um programa especial pelo próprio laboratório para 

conduzir os experimentos. Os observadores ficaram sentados a uma distância de 150 cm da 

tela do monitor de vídeo, com luminância ajustada. Os resultados da pesquisa, realizada com 
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seis voluntários, três sem depressão e três com depressão maior, mostraram que a depressão 

pode alterar os mecanismos envolvidos na percepção visual da forma ou no processamento 

visual de contraste, de maneira diferente. Os pacientes com depressão maior medicados 

apresentaram prejuízos, ou seja, menor sensibilidade ao contraste para todas as frequências 

quando comparados aos voluntários sem o transtorno. No experimento, estes pacientes 

necessitaram de 1,7 vezes mais de contraste para detectar as frequências radiais de 0,2 e 1cpg; 

e 3,4 vezes mais contraste para detectar a frequência radial de 4 cpg. Porém, os autores 

ressaltaram que não se pode afirmar que este prejuízo esteja ligado somente às alterações 

produzidas pelo transtorno no sistema nervoso central. O uso de antidepressivos, por 

exemplo, pode afetar o processamento visual da forma, uma vez que atuam modulando o 

funcionamento do sistema nervoso central. 

 

Figura 5.  Exemplos de estímulos de frequência radiais da 

esquerda para a direita 1 e 4 cpg, originalmente calibrados para 

serem vistos a 150 cm de distância antes de fotografados. 

Fonte: Cavalcanti e Santos (2005). 

 

No estudo de Nogueira e Santos (2012) foi medida a sensibilidade ao contraste visual 

acromática de 20 participantes, 10 sem transtornos neuropsiquiátricos e 10 pacientes com 

depressão, utilizando o método psicofísico da escada com escolha forçada temporal entre duas 

alternativas e níveis baixos de luminância. Os estímulos visuais foram gerados em um 

monitor de vídeo e foram utilizados estímulos visuais formado por grade senoidal 

circularmente concêntrica e estática, com frequências espaciais de 0,25, 4 e 8 ciclos por grau 

de ângulo visual (Figura 6).  Os resultados mostraram que a sensibilidade ao contraste visual 

do grupo com depressão e do grupo sem depressão apresentam formas gerais semelhantes; 

entretanto, os participantes com depressão apresentaram prejuízos na sensibilidade ao 

contraste visual. Embora as alterações produzidas pela depressão sejam assimétricas não se 

pode afirmar que o prejuízo encontrado na percepção ou sensibilidade ao contraste visual seja 

resultante apenas de alterações produzidas pela depressão maior no sistema nervoso central. 

Os autores sugerem que pode haver influência dos antidepressivos no processamento visual 
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de contraste, pois os antidepressivos atuam modulando o funcionamento do sistema nervoso 

central. 

 

Figura 6. Exemplos de um par de estímulos, a esquerda 

uma grade senoidal concêntrica com frequência espacial 

de 1 cpg e a direita um estímulo neutro. Estímulos 

originalmente calibrados para serem vistos a 150 cm de 

distância antes de fotografados.  

Fonte: Nogueira e Santos (2012). 

 

Utilizando o método psicofísico da escolha forçada entre duas alternativas temporais.  

Lacerda (2012) pesquisou a percepção de contraste em adultos com depressão, por meio de 

estímulos com frequências espaciais lineares de 0,5; 2,5; 10 e 20 cpg e frequências angulares 

de 2;4;24; 48 e 96 ciclos/360°. Os estímulos eram circulares, apresentados em tons de cinza e 

gerados em um monitor de vídeo, de 19 polegadas, com luminância média de 41,05 cd/m², 

conectado a um microcomputador.  As medidas foram realizadas a uma distância de 300cm da 

tela do monitor.  Participaram do experimento 33 voluntários, com idades entre 19 e 37 anos e 

acuidade visual normal ou corrigida, 11 deles diagnosticados com depressão e 22 sem 

transtornos neuropsiquiátricos. Os resultados apontaram que o grupo com depressão 

apresentou uma menor sensibilidade ao contraste nas frequências baixas para ambos os 

estímulos em relação ao grupo controle. 

De maneira semelhante, Nogueira et al. (2013) avaliaram os efeitos da depressão 

maior na sensibilidade ao contraste espacial visual em baixa luminosidade mesópica,0,7 cd / 

m² de luminância média. Foram convidados 20 voluntários, sendo 10 indivíduos saudáveis e 

10 indivíduos com depressão e medicados. Os autores utilizaram o método psicofísico de 

escolha forçada utilizando como estímulos grades lineares senoidais acromáticas de 

luminância média, com frequências espaciais de 0,25, 1,0 e 4,0 cpg. Os estímulos foram 

apresentados em um monitor de vídeo de 19 polegadas, ligado a um computador cujo 

processador foi controlado pelo software desenvolvido pelo grupo de pesquisa. O teste post 

hocde Tukey mostrou diferenças significativas entre os grupos apenas em frequências 

espaciais de 0,25 e 1,0 cpg (p < 0,05), que são provavelmente processadas pela via visual 
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magnocelular. Não foi observada diferença significativa na frequência espacial de 4,0 cpg 

entre os observadores (p > 0,05). Os resultados demonstraram ainda que os participantes com 

depressão maior precisaram de mais contraste para detectar a frequências de 0,25 e 1,0 cpg do 

que os participantes saudáveis. Estes resultados sugerem que a depressão pode danificar a via 

visual magnocelular ao invés de afetar os mecanismos que processam altas frequências 

espaciais, que envolvem a via visual parvocelular. Os resultados apontam para a possibilidade 

de que os canais magnocelulares sejam ativados por frequências espaciais abaixo de 2,0 cpg, 

enquanto os canais parvocelulares são ativados por frequências espaciais acima de 4,0 cpg. 

 

Estudos sobre a inversão visual da profundidade na depressão 

 

Com a finalidade de enriquecer o conhecimento sobre o processo perceptual, Emrich 

(1989) propôs que as ilusões perceptivas presentes nas psicoses decorrem do 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.          

Schneider et al. (2002) observaram uma amostra de 20 indivíduos com esquizofrenia, 

dez indivíduos com depressão e 15 indivíduos saudáveis recrutados na Unidade Psiquiátrica 

da Faculdade de Medicina de Hannover, Alemanha. O grupo controle foi recrutado dentre a 

equipe médica do Hospital.  Os autores utilizaram imagens estereoscópicas da face humana, 

consideradas imagens de alta familiaridade, o que contribui para a atuação dos processos de 

top-down. Neste estudo, foi analisado o efeito da medicação antipsicótica nos indivíduos com 

esquizofrenia sobre a inversão binocular da profundidade, comparados a indivíduos 

deprimidos em uso de medicação e em saudáveis. Cada observador deveria classificar sua 

percepção visual das imagens estereoscópicas como muito côncava, côncava, plana, convexa 

e muito convexa. Os pesquisadores constataram que o uso da medicação antipsicótica, além 

de melhorar os sintomas característicos da esquizofrenia também possibilitou a realização da 

inversão binocular da profundidade. Na 1ª semana após a admissão, os pacientes com 

esquizofrenia medicados com antipsicóticos mostraram uma diferença estatisticamente 

significativa em comparação com os saudáveis em relação à inversão, onde p<0,01. Eles 

percebiam a face côncava como côncava e os saudáveis percebiam a face côncava como 



33 
 

 
 

convexa. Na terceira semana após a admissão, os pacientes com esquizofrenia medicados com 

antipsicóticos continuaram mostrando uma diferença estatisticamente significativa em relação 

aos saudáveis em relação à inversão (p=0,01). Na última semana, antes da alta hospitalar, os 

mesmos pacientes com esquizofrenia medicados e comparados com os saudáveis, não 

apresentaram diferença na inversão binocular da face côncava. Desta forma, conseguiram 

perceber a face côncava como convexa. Em contrapartida, mesmo não sendo estatisticamente 

significativa, houve uma pequena diferença entre os escores de inversão binocular da 

profundidade entre indivíduos com depressão e os saudáveis (p=0,88). 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, 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). 

Visando ampliar o escopo de pesquisas com indivíduos apresentando diferentes 

patologias, Koethe et al. (2009) analisaram o comprometimento do processamento visual,por 

meio da inversão binocular da profundidade observando um total de 313 pacientes e 

voluntários que foram investigados entre 1999 e 2006. Foram recrutados 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. Os autores 

utilizaram imagens estereoscópicas de faces de homens, observadas no monitor de 

computador. Os observadores dos sete grupos deveriam descrever as imagens percebidas 

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

plana, convexa ou claramente convexa. Os autores não encontraram diferença significativa em 

relação aos controles saudáveis, exceto nos casos de esquizofrenia. Os pacientes com sinais 

prodrômicos de psicose, com esquizofrenia em curto prazo de tratamento com antipsicóticos 

bem como os pacientes com esquizofrenia sem tratamento medicamentoso não realizaram a 

inversão binocular da profundidade, comparativamente aos indivíduos saudáveis. Quanto às 

diferenças estatísticas, Koethe et al. (2009) ressaltaram que não houve diferença 

estatisticamente significativa nos escores dos pacientes com depressão maior (p=0,171), dos 

pacientes com doença de Alzheimer (p=0,247), dos pacientes com transtorno bipolar 

(p=0,973) em comparação com os controles. Os pacientes com depressão grave e os pacientes 

com transtornos bipolares apresentaram pequenas alterações no processamento de 
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informações visuais. A amostra indicou que a depressão está associada com a atenção e viés 

de memória e pode ser ligada com anormalidades na excitabilidade dos circuitos do cérebro 

relacionadas com a emoção bem como à ruptura de conexões córtico-límbicas que são 

importantes para a regulação das respostas emotivas. 



35 
 

 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Investigar a percepção binocular da profundidade das máscaras côncavas branca, 

cinza-médio e preta, iluminadas por cima em indivíduos com sintomatologia depressiva e 

indivíduos com sintomatologia depressiva ausente ou mínima,  de acordo com o Inventário de 

Depressão de Beck. 

Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar a inversão binocular da profundidade das máscaras côncavas branca, cinza-médio e 

preta, iluminadas por cima, em indivíduos com sintomas de depressão, comparativamente a 

indivíduos sem sintomas; 

2. Avaliar a magnitude categórica da percepção da profundidade das máscaras côncavas 

branca, cinza-médio e preta, iluminadas por cima, nos dois grupos de indivíduos; 

3. Comparar a magnitude métrica, em centímetros, da percepção da profundidade ou relevo 

percebido das máscaras côncavas, iluminadas por cima, e nas três condições de brilho nos 

dois grupos; 

4. Investigar o efeito do grau de depressão sobre a inversão binocular da profundidade, sobre 

a magnitude categórica e métrica da percepção da profundidade ou relevo das máscaras 

côncavas branca, cinza-médio e preta, iluminadas por cima, em indivíduos com sintomas e 

sem sintomas de depressão. 
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MÉTODO 
 

Delineamento 

 

Tratou-se de uma pesquisa do tipo correlacional.  Pesquisas correlacionais são aquelas 

em que se investiga relações entre variáveis, tal como elas ocorrem naturalmente, sem sua 

manipulação (Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis, & Boyle, 1994). Nesta pesquisa, 

as variáveis investigadas foram a sintomatologia depressiva e a ilusão da máscara côncava.    

Foi utilizado o Delineamento Pré-Experimental de Comparação com Grupo Estático, 

que envolve a comparação de dois ou mais grupos naturais, não-equivalentes (Selltiz, 

Wrightsman, & Cook, 2007).  No presente estudo, os grupos comparados foram compostos 

por indivíduos com sintomatologia depressiva ausente ou mínima e indivíduos com 

sintomatologia depressiva leve e moderada.  A população estudada foi dividida em dois 

grupos naturais formados com base nos resultados obtidos no Inventário de Depressão de 

Beck. 

As comparações entre os dois grupos foram feitas em relação à capacidade de realizar 

ou não a inversão visual da profundidade de uma máscara côncava da face humana. Foram 

comparados também em relação à magnitude categórica da percepção, classificada em cinco 

categorias, de muito côncava a muito convexa assim como a profundidade ou relevo estimada 

em centímetros e diferença na percepção da profundidade ou relevo da máscara côncava 

branca, cinza-médio e preta entre os indivíduos com sintomatologia ausente ou mínima 

depressiva e indivíduos com sintomatologia leve e moderada. Os dois grupos naturais 

comparados podem ser não equivalentes em vários aspectos, como por exemplo a idade, ou 

seja, podem ter o viés seleção, que é o viés dos grupos desiguais, constituindo uma ameaça à 

validade interna da pesquisa (Selltiz et al., 2007).  Para contornar essa limitação e monitorar 

as possíveis interferências do viés de seleção na análise e interpretação dos dados, os grupos 

foram pareados com relação às variáveis sociodemográficas, idade e sexo.  Este estudo 

consiste, ainda, em uma pesquisa básica, onde se busca testar hipóteses, construir teorias e 

ampliar o corpo de conhecimentos sobre o tema pesquisado (Selltiz et al., 2007; Cozby, 

2003). 
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Descrição dos Locais da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Serviço de Saúde Mental - Programa Bem Viver, do 

município de Resende Costa, no estado de Minas Gerais, e no Laboratório de Pesquisa em 

Saúde Mental (LAPSAM), da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Ambas as 

instituições serão descritas a seguir:  

 

Serviço de Saúde Mental - Programa Bem Viver: O Serviço de Saúde Mental do 

município de Resende Costa - Programa Bem Viver está interligado ao Consórcio 

Intermunicipal de Saúde das Vertentes – CISVER. O Programa Bem Viver foi criado em 

01/04/2002, atende uma população total de aproximadamente 47.000 habitantes e funciona 

como referência de atendimento em saúde mental em 15 cidades da microrregião de saúde de 

São João del-Rei, no Campo das Vertentes. São elas: Barroso, Conceição da Barra de Minas, 

Coronel Xavier Chaves, Ibituruna, Itutinga, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, 

Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, 

São Tiago e Tiradentes.  

O objetivo do Programa Bem Viver é oferecer um Serviço de Saúde Mental que 

concorra para a redução de encaminhamentos tradicionalmente feitos à internação em 

hospitais psiquiátricos. O Programa Bem Viver busca acolher o paciente em crise (quadros de 

urgências), favorecer a inserção social do usuário através de atividades comunitárias, bem 

como possibilitar uma melhor receptividade da população para com o mesmo. Busca garantir 

o fornecimento de medicamentos psicotrópicos aos pacientes atendidos e produzir condições 

para que o indivíduo resgate e exerça a sua cidadania. Visa, ainda, promover a integração da 

equipe multidisciplinar com os profissionais de saúde do município, a fim de favorecer 

resolutividade nos casos de baixa complexidade e em condições emergenciais. 

Assim como nos demais municípios integrantes do CISVER, em Resende Costa, o 

Programa Bem Viver realiza atendimentos de 2ª a 6ª feira de 8h as 17h.  Oferece consultas, 

intervenções psicoterápicas, ocupacionais e atividades em grupos. Compõem seu quadro de 

pessoal as seguintes categorias de profissionais: duas psicólogas, uma psiquiatra, um 

neurologista, um terapeuta ocupacional, um auxiliar administrativo e um auxiliar de serviços 

gerais.  

LAPSAM: Foi fundado em 1990 por meio de incentivo do Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
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(FAPEMIG). O laboratório iniciou suas atividades em pesquisas em saúde mental, sob a 

coordenação da Profa. Dra. Marina Bandeira, com estudos sobre o processo de reinserção dos 

pacientes psiquiátricos na comunidade, o fenômeno da porta giratória e o estudo da 

competência social na reabilitação psicossocial destes indivíduos. 

Posteriormente, seguindo os critérios da OMS, a linha de pesquisa incluiu estudos que 

visassem, também, a qualidade dos serviços em saúde mental, incluindo o nível de satisfação 

e sobrecarga sentido pelas pessoas envolvidas no serviço, tais como usuários, suas famílias e a 

equipe profissional. Além disso, foram incluídas pesquisas de validação transcultural de 

instrumentos de medida, com participação de outros pesquisadores de outros centros de 

pesquisa no Brasil e no exterior. Outros temas de estudos foram posteriormente desenvolvidos 

por diversos professores, tais como: (1) saúde mental e trabalho; (2) dependência química; (3) 

saúde mental e dificuldade de aprendizagem; (4) avaliação de intervenções terapêuticas; (5) 

habilidades sociais, fobia social, burnout, e (6) saúde mental e percepção visual. O presente 

trabalho se insere nesta última linha de pesquisa (http://www.lapsam.ufsj.edu.br/). 

 

População-alvo 

 

A população-alvo da presente pesquisa foi constituída por usuários que estavam em 

tratamento ou haviam sido atendidos no Programa Bem Viver, em Resende Costa, e 

estudantes dos diferentes cursos e funcionários do Campus Dom Bosco da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). As duas populações-alvo foram divididas em dois 

grupos: (1) indivíduos com sintomatologia depressiva, sem sintomas psicóticos, (2) 

indivíduos com sintomas ausentes ou mínimos do transtorno. 

Com o objetivo de garantir uma maior homogeneidade da amostra, foram adotados 

critérios de inclusão e exclusão nas duas populações-alvo. Foram incluídos sujeitos com idade 

acima de 18 anos, de ambos os sexos e com acuidade visual normal. Em se tratando dos 

critérios de exclusão, foram excluídos os indivíduos que: (1) não compreenderam as 

instruções para a realização do estudo; (2) que relataram fazer uso de psicofármacos 

antipsicóticos ou álcool, e (3) que se recusaram a participar do estudo. A compreensão ou não 

das instruções da pesquisa, foi avaliada pela experimentadora a partir do procedimento 

Técnica de Sondagem (Guillemin, Bombardier & Beaton, 1993). Este procedimento baseia-se 

em solicitar que os participantes expliquem suas respostas para cada item do questionário. 
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Amostra 

 

No estudo, foi utilizada uma amostra não-probabilística, do subtipo acidental, onde são 

selecionados sujeitos que estiverem disponíveis em um  determinado local e momento 

(Contandriopoulos et al. 1994. No período da coleta de dados, realizada no Programa Bem 

Viver, em Resende Costa, e no Campus Dom Bosco da UFSJ, todos os indivíduos que 

atenderam aos critérios de inclusão e de exclusão e aceitaram participar do estudo foram 

selecionados.  

A amostra da população-alvo indivíduos com sintomatologia depressiva, sem sintomas 

psicóticos, foi constituída por 45 pessoas cuja pontuação do escore no BDI as classificaram 

em indivíduos com sintomas leves e moderados de depressão. A amostra da população com 

sintomas ausentes ou mínimos do transtorno foi constituída por 57 indivíduos, segundo 

escores utilizados no BDI. Porém, dois indivíduos do grupo de pessoas com sintomas leves e 

moderados de depressão foram excluídos, um por relatar o uso de substâncias psicoativas e 

outro por apresentar escore que o classificou como sintomatologia grave. Desta forma, 

totalizou-se 100 pessoas, sendo 43 com sintomatologia e 57 sem sintomatologia, ou 

sintomatologia depressiva mínima. Considerando o fato da amostra de indivíduos com 

depressão grave ter sido insuficiente, impossibilitando a realização de análises estatísticas, 

optou-se por utilizar na amostra apenas os indivíduos com sintomatologia depressiva leve e 

moderada. 

Esse tipo de amostra possui a limitação de não ser representativa da população-alvo, 

tendo em vista que os indivíduos não têm a mesma chance de serem selecionados. Entretanto, 

como o presente estudo consiste em uma pesquisa básica, que visa investigar processos 

psicobiológicos fundamentais, presentes em todos os indivíduos, o uso desse tipo de 

amostragem não se coloca como obstáculo ao estudo (Contandriopoulos et al, 1994). 

 

Instrumentos de Medida 

 

 Foram utilizados os seguintes instrumentos: (1) uma escala de medida para avaliar a 

acuidade visual, (2) um questionário sociodemográfico e clínico,( 3) uma escala de medida da 

sintomatologia depressiva, (4) equipamento experimental para avaliar a percepção de 

profundidade da máscara côncava objetiva, e (5) um questionário para registrar a estimativa, 
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em centímetros, do nível de profundidade ou relevo percebido pelos observadores. Estes 

instrumentos serão descritos a seguir. 

 

Escala Optométrica de Snellen: esta escala é utilizada universalmente para realizar 

pré-diagnóstico da acuidade visual dos indivíduos, além de ser recomendada pelo Ministério 

da Saúde (Brasil, 2008). Será utilizada nesta pesquisa com o objetivo de descartar possíveis 

problemas visuais dos participantes. 

A escala é constituída por um painel contendo nove letras do alfabeto, consideradas 

fáceis de distinguir, que são: C, D, E, F, L, O, P, T e Z. As letras se dispõem igualmente em 

11 fileiras, onde cada fileira apresenta um tamanho progressivamente menor das letras. A 

distância do painel em relação ao observador deve ser de 6m de distância do avaliado e para 

que a acuidade visual do observador seja caracterizada com satisfatória, este deve distinguir 

todas as letras até a sexta linha. O teste é aplicado, primeiro, com cada olho separadamente e, 

em seguida, avaliados em conjunto (Zapparoli, Klein, & Moreira, 2009; Dantas & Pagliuca, 

2009; Coelho et al., 2010). 

 De acordo com Evans (2006), a escala de Snellen possui duas outras versões, além da 

tradicional. A primeira é composta por figuras e é utilizada para avaliar crianças. A segunda 

possui a letra “E” voltada para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, onde o 

observador deve dizer em qual direção a letra está e é utilizada para avaliar pessoas 

analfabetas. Na presente pesquisa, a versão da escala de Snellen utilizada foi a tradicional.  

 

Questionário Sociodemográfico e Clínico: foi elaborado um questionário para 

avaliar as variáveis sociodemográficas e clínicas dos participantes (ANEXO 1). Este 

questionário possibilitou caracterizar as amostras estudadas e investigar a equivalência dos 

grupos em relação às suas características. As características avaliadas foram as seguintes: 

gênero, idade, escolaridade, problemas de saúde e uso de medicamentos psicotrópicos e/ou de 

substâncias psicoativas e psicodélicas.  

 

Inventário de Depressão de Beck – BDI:o Inventário de Depressão de Beck  ( BDI) 

foi desenvolvido originariamente por Beck, Ward, Mendelson, Mock e Erbaugh (1961), para 

avaliar a intensidade da depressão. A escala foi adaptada e validada para o contexto brasileiro 

por Gorenstein e Andrade (1996). A validação para o português, por estas autoras, obteve 

bons indicadores de fidedignidade e validade, sendo que a consistência interna desta versão 
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foi de 0,81 em amostra de 270 estudantes universitários e de 0,88 na amostra de 117 pacientes 

ambulatoriais com síndrome do pânico e 30 pacientes psiquiátricos com depressão, índices 

semelhantes aos observados em outros países (Gorestein & Andrade, 1996). 

Trata-se de uma escala de auto relato, para levantamento da intensidade dos sintomas 

depressivos (Beck & Steer, 1993; Gandini, Martins, Ribeiro, & Santos, 2007), composta por 

21 itens e estimativas de fidedignidade estabelecidas a partir de seis amostras psiquiátricas 

(Beck & Steer, 1993) que variaram entre 0,79 e 0,90. Cada item possui quatro alternativas, 

que avaliam comportamentos e atitudes, subentendendo graus crescentes de gravidade da 

depressão. Estes itens foram derivados de observações clínicas de pacientes deprimidos em 

psicoterapia e selecionados os sintomas que pareceram ser específicos da depressão e que 

estavam em consonância com critérios diagnósticos do DSM-III.  

Os itens do BDI se referem a sentimentos de tristeza, pessimismo, sentimento de 

fracasso, insatisfação, culpa, punição, auto aversão, autoacusações; ideias suicidas, choro, 

irritabilidade, retraimento social, indecisão, mudança na autoimagem, dificuldade de 

trabalhar, insônia, fatigabilidade, perda de apetite, perda de peso, preocupações somáticas e 

perda da libido. Na versão em português, o conteúdo dos itens se manteve idêntico. O escore 

total é o resultado da soma dos escores individuais dos itens e permite a classificação de 

níveis de intensidade da depressão.  Muitos estudos sobre suas propriedades psicométricas 

foram realizados mostrando-se um instrumento útil a ser utilizado amplamente, tanto na área 

clínica como na de pesquisa e para a população em geral (Cunha, 2001). 

O estudo de Fachel e Camey, 2000, selecionou uma amostra constituída por 148 

pacientes com episódio depressivo maior e 148 com transtorno distímico, sem comorbidade, 

sendo, em cada grupo, 27 do sexo masculino e 121 do sexo feminino, emparelhados em 

termos de idade. O objetivo era de classificar os indivíduos como doentes ou não-doentes 

(presença ou ausência de episódio depressivo maior), utilizando o diagnóstico psiquiátrico 

como padrão, para definir os grupos e usando o BDI, na versão em português, como teste 

diagnóstico, categorizado como positivo (escore total em nível moderado ou grave) ou 

negativo (escore total em nível mínimo ou leve), a partir do ponto de corte de 20. Os dados do 

estudo, mostraram que utilizando o ponto de corte 20, o BDI tem uma sensibilidade de 0,77 e 

uma especificidade de 0,95, produzindo, 23% de falsos negativos e apenas 5% de falsos 

positivos, portanto, uma proporção baixa(Cunha, 2001). A escala foi desenvolvida para ser 

auto aplicada, mas pode ser administrada oralmente pelo entrevistador e o próprio 

examinando assinala suas respostas. O instrumento deve ser aplicado após a leitura das 
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instruções específicas em um ambiente tranquilo e com iluminação adequada. O entrevistador 

deve verificar se todas as respostas estão corretamente assinaladas em todos os itens. Na 

versão em português, solicita-se ao examinando que escolha a alternativa que descreve a 

melhor maneira com que tem se sentido na última semana, inclusive hoje. A intenção é de que 

o instrumento constitua uma medida de “traço mais persistente”, e não apenas do estado de 

humor no dia em que o BDI é administrado (Cunha, 2001).Segundo Cunha (2001), o Manual 

da versão em português do BDI apresenta pontos de corte para diferentes intensidades de 

depressão que são: mínimo (0-11), leve (12-19), moderado (20-35) e grave (36- 63), escores 

estes utilizados no presente estudo (ANEXO 2). 

 

Equipamento Experimental: para avaliar a percepção da profundidade ou relevo 

visual, foi construída uma caixa de madeira com as seguintes medidas:27 cm de largura, 42 

cm de altura e 12 cm de profundidade, como mostra a Figura 7.  Ela foi pintada de preto, por 

dentro e por fora, a fim de impedir a refletância de luz. Na parte central interna da caixa, 

foram colocadas, uma de cada vez , para apresentação aos observadores, as três máscaras 

côncavas de tamanho reduzido da face obtido de cabeças de bonecas comerciais de plástico 

com as seguintes medidas: 9 cm de altura, 6,5 cm de largura e 2 cm de profundidade.  

 

   

Figura 7. Equipamento experimental utilizado na pesquisa com as máscaras branca, cinza-médio e preta do  

lado reverso em seu interior. 

 

 

A Figura 8 apresenta as máscaras pintadas em seu lado côncavo, uma de branco, outra 

de cinza-médio e a terceira, de preto. Estas máscaras foram colocadas na posição vertical, 
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iluminadas por cima, no interior da caixa, por uma lâmpada de 15 volts, contralateralmente à 

abertura centralizada com 13 cm de largura e 18 cm de altura. 

 

 

Figura 8. Máscaras côncavas branca, cinza-médio e preta monocromadas 

em seu lado reverso utilizadas nesta pesquisa. 

 

Questionário do Nível de Profundidade: Foi elaborado um questionário para 

determinar o nível de profundidade ou relevo da máscara côncava percebido pelos 

observadores (Anexo C). Este questionário incluiu as medidas de profundidade. A primeira 

tarefa dos participantes se referiu à percepção da profundidade ou relevo da máscara 

observada, se côncava ou convexa. A segunda tarefa se referiu às cinco categorias de 

profundidade em uma escala Likert, variando entre 1 (muito côncava)  a 5 (muito convexa). A 

terceira tarefa se referiu à estimativa, por meio de trena retrátil, do nível de profundidade ou 

relevo percebido da ponta do nariz à base da máscara côncava, em centímetros. 

 

Procedimento de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora no Serviço de Saúde Mental de 

Resende Costa e no Campus Dom Bosco da UFSJ. Os participantes do estudo receberam os 

esclarecimentos quanto aos objetivos e procedimentos da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D). A seguir foram submetidos à avaliação da 

acuidade visual e responderam ao Questionário Sociodemográfico e Clínico. Na segunda 

etapa, foi aplicada a escala BDI e, em seguida, os participantes foram conduzidos, 

individualmente, a uma sala e instruídos a observar com os dois olhos, o visor que 
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disponibilizou cada máscara côncava no interior da caixa experimental. Cada máscara 

côncava foi apresentada na posição vertical e iluminada por cima. 

A primeira tarefa consistiu em os participantes classificarem cada máscara como 

côncava ou  convexa. A segunda tarefa foi qualificar a profundidade ou relevo percebido das 

máscaras côncavas dentre cinco categorias, obedecendo à seguinte gradação: (1) muito 

côncava (muito oca ou muito voltada para dentro); (2) côncava (oca ou voltada para dentro); 

(3) plana; (4) convexa (voltada para fora); e (5) muito convexa (muito voltada para 

fora).Posteriormente à classificação categórica, foi solicitado aos participantes a realização de 

uma terceira tarefa: estimar a profundidade ou relevo das máscaras côncavas branca, cinza-

médio e preta, atribuindo centímetros à mesma por meio de uma trena retrátil. Para isso, os 

observadores estipularam a distância percebida entre a ponta do nariz até a base da face das 

máscaras côncavas.  

As máscaras branca, cinza-médio e preta, na posição vertical e iluminadas por cima 

foram apresentadas para os participantes de maneira aleatória. Os julgamentos realizados por 

cada participante à máscara côncava foram compilados em uma folha de respostas 

individualizada, contendo as instruções e as opções de resposta. Para verificar a compreensão 

dos participantes sobre os procedimentos, foi utilizada a Técnica de Sondagem (Guillemin et 

al., 1993), que consiste em solicitar a cada um que justifique sua resposta em todos os itens. 

 

Análise dos Dados 

 

As análises estatísticas dos dados coletados foram realizadas utilizando o Software 

Statistical Package for Social Sciences, (SPSS), versão 20.0.Foram feitas as seguintes 

análises estatísticas, considerando-se o nível de significância de p<0,05 e o nível de 95% para 

o intervalo de confiança. 

 

1. Para analisar a normalidade da distribuição dos dados da percepção métrica da 

profundidade ou relevo da máscara côncava foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

2. Análise estatística descritiva, com o cálculo das médias, desvios-padrão e porcentagens 

para descrever e comparar as características sociodemográficas dos dois grupos. 

3. Análise estatística descritiva para descrever: (1) a frequência e a porcentagem da realização 

da inversão binocular da profundidade ou relevo da máscara côncava; (2) a porcentagem da 
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classificação categórica da profundidade  nas cinco categorias (muito côncava, côncava, 

plana, convexa e muito convexa); (3) a porcentagem da classificação categórica da 

profundidade  nas três categorias  (côncava, plana, e convexa 4) a distância estimada em 

centímetros, da ponta do nariz à base da máscara pelos sujeitos. 

4. Teste estatístico t de Student para amostras independentes, foi utilizado para verificar se os 

grupos de indivíduos com sintomas de depressão e sem sintomas eram equivalentes em 

relação à idade dos seus integrantes. 

5. Teste Qui-Quadrado de Pearson para comparar os dois grupos quanto à porcentagem de 

realização da inversão ou não da profundidade ou relevo e à porcentagem de cada julgamento 

categórico atribuído às três máscaras côncavas, branca, cinza-médio e preta. 

6. Os grupos foram comparados quanto às estimativas métricas atribuídas às máscaras 

côncavas, em função de suas três condições de brilho. O teste não-paramétrico de Mann-

Whitney foi utilizado para analisar os dados referentes entre as médias das estimativas da 

profundidade à máscara côncava branca, uma vez que seu resultado mostrou não normalidade 

dos dados. O teste t de Student foi utilizado para a comparação entre as médias das 

estimativas da profundidade das máscaras côncavas cinza-médio e preta, uma vez que a 

suposição de normalidade foi satisfeita entre elas.   

7. Teste Qui-Quadrado de Pearson para comparar os subgrupos de indivíduos sem sintomas, 

com sintomatologia leve e com sintomatologia moderada em relação à magnitude categórica 

às atribuições do relevo máscara côncava branca, cinza-médio e preta. 

8. Análise de Variância (ANOVA) para comparar o efeito do grau de depressão quanto às 

estimativas métricas da profundidade ou relevo percebido nas três condições de brilho das 

máscaras côncavas. 

 

Considerações Éticas 

 

Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da UFSJ, conforme CAAE: 79589217.0.0000.5151. Foi também 

submetida à aprovação da gestora municipal do Sistema Único de Saúde- SUS de Resende 

Costa e pela coordenação do Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ. A coleta dos 

dados ocorreu de acordo com os parâmetros éticos segundo a Resolução n. 466/2012 do 
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Conselho Nacional de Saúde (www.conselho.saude.gov.br). A participação dos observadores 

foi voluntária e os procedimentos somente foram iniciados após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os sujeitos foram informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. Foram 

informados, também, a respeito da confidencialidade das suas respostas, da divulgação dos 

resultados de forma anônima, assim como da possibilidade de interromperem as suas 

participações a qualquer momento. Foi esclarecido que não se tratava de respostas certas ou 

erradas no seu desempenho durante o procedimento experimental de observação da máscara 

côncava.  Foi assegurado aos entrevistados do Programa Bem Viver, que a sua participação 

no estudo não interferiria em seu tratamento naquele serviço. Cada entrevistado recebeu um 

telefone de contato da entrevistadora, caso desejasse obter informações sobre a pesquisa. 

http://www.conselho.saude.gov.br/
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RESULTADOS 

 

Inicialmente, serão apresentados os dados relativos à caracterização sociodemográfica 

das amostras estudadas como idade, sexo e escolaridade. Em seguida, os grupos serão 

comparados quanto à percepção binocular de profundidade ou relevo da máscara côncava e 

para as atribuições categóricas. Também serão comparadas, entre os dois grupos,as 

atribuições métricas da inversão binocular de profundidade da máscara. Em seguida, serão 

descritos os resultados dos dados entre o grupo de observadores que não apresentou 

sintomatologia depressiva contrastados com os dados do grupo que denotou sintomas leves e 

moderados de depressão. 

 

Descrição da Amostra 

 

Com relação às variáveis sociodemográficas e clínicas, nas Tabelas 1 e 2 são 

apresentadas as distribuições em relação à idade, ao sexo e escolaridade dos 100 indivíduos 

que participaram do experimento. Adotando o teste t-Student para amostras independentes, 

verificou-se que não houve diferença estatística entre as médias das idades dos dois 

grupos(p=0,165). A média de idade do grupo controle foi de 29 anos (DP=12,4), enquanto a 

média do grupo sem sintomas foi de 33 anos (DP=16,6). Na Tabela 2 observa-se que dos 57 

indivíduos sem sintomas, 33 (58%) eram do sexo feminino e 24 (42%) do sexo masculino. 

Observa-se que dos 43 indivíduos com sintomas, 35 eram do sexo feminino (81%) e 8(19%) 

do sexo masculino. A maioria dos participantes nos dois grupos, sem sintomas (86%), e com 

sintomas(69,8%)possuía grau de escolaridade acima do ensino médio completo. 

 

Tabela 1 

Número de Participantes, Médias, Desvios-Padrão, Mínimas e Máximas das idades dos 

Participantes (N=100) 

Grupo N Média DP Mín Max 

Sem sintomas 

Com sintomas 

57 29,07 12,4 18 66 

43 33,14 16,6 18 72 

Nota. n = frequência observada; DP = desvio-padrão. 

 

 

 



48 
 

 
 

Tabela 2 

Frequências Absolutas e Relativas das Características Sociodemográficas de Sexo e 

Escolaridade dos Grupos de Indivíduos sem Sintomas e Indivíduos com Depressão. 

Grupos Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%) 

Sem sintomas 

Sexo 
Masculino 24 42,1% 

Feminino 33 57,9% 

Escolaridade 
Até EM 8 14,0% 

Acima EM 49 86,0% 

Com sintomas 

Sexo 
Masculino 08 18,6% 

Feminino 35 81,4% 

Escolaridade 
Até EM 13 30,2% 

Acima EM 30 69,8% 

EM = Ensino Médio 

Análise da Percepção Binocular de Profundidade ou Relevo da Máscara Côncava, de 

acordo com a primeira tarefa 

 

A Tabela 3 apresenta a frequência e a porcentagem dos julgamentos categóricos dos 

dois grupos em relação às máscaras branca, cinza-médio e preta conforme a primeira tarefa. 

No grupo dos indivíduos sem sintomas, 59,6% perceberam a máscara côncava branca como 

côncava, indicando que não fizeram a inversão. Já no grupo dos indivíduos com sintomas, 

55,8% fizeram a inversão da máscara branca. Comparando-se os dois grupos em relação à 

inversão da máscara cinza-médio, constatou-se que nos dois grupos, a maioria a percebeu 

como convexa: sem sintomas 57,9% e com sintomas 65,1%. Igualmente, a máscara côncava 

preta foi percebida mais vezes como convexa tanto pelos indivíduos sem sintomas 80,7%, 

como nos indivíduos com sintomas de depressão72,1%. 

Para analisar os casos de inversão ou não da profundidade da máscara côncava, nos 

dois grupos, foi utilizado o teste Qui-Quadrado. Nessa análise, não houve diferença estatística 

entre os grupos em relação à percepção da ilusão da máscara côncava, tanto para a máscara 

branca (χ
2
=2,35;p=0,09) quanto para a cinza-médio (χ

2
=0,54; p=0,30) e para a preta (χ

2
=1,03; 

p=0,22). 
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Tabela 3 

Frequência Absoluta e Porcentagem das Classificações Côncava/Convexa das 

Máscaras em Função do Brilho entre os Grupos Sem Sintomas e Com Sintomas de 

Depressão 

Grupos Brilho Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

 

Sem sintomas 

Branca 
Côncava 34 59,6% 

Convexa 23 40,4% 

Cinza-médio 
Côncava 

Convexa 

24 

             33 

   42,1% 

   57,9% 

Preta 
Côncava 11 19,3% 

Convexa 46 80,7% 

Com sintomas 

Branca 
Côncava 19 44,2% 

Convexa 24 55,8% 

Cinza-médio 
Côncava 

Convexa 

15 

28 

34,9% 

65,1% 

Preta 
Côncava 12      27,9% 

Convexa 31 72,1% 

 

Análise das Atribuições Categóricas da Profundidade ou Relevo das Máscaras 

Côncavas, de acordo com a segunda tarefa 

 

Para a avaliação categórica da profundidade, de acordo com a segunda tarefa requerida 

aos observadores, foi utilizada uma escala do tipo Likert. Os participantes dos dois grupos 

julgaram a profundidade percebida das máscaras côncavas escolhendo uma das cinco opções 

de resposta: (1) muito côncava, (2) côncava, (3) plana, (4) convexa e (5) muito convexa. Os 

dados relativos às as atribuições categóricas às máscaras branca, cinza-médio e preta estão 

compiladas na Tabela 4, onde são mostradas as porcentagens da observação dos indivíduos 

sem sintomas e com sintomas de depressão. 

Como pode ser observado, em relação ao julgamento da máscara branca e cinza-

médio, houve maior porcentagem de respostas para as categorias “côncava” e “convexa” em 

ambos os grupos. Todavia, pôde-se observar que as atribuições para as categorias “convexa” e 

muito convexa” foram percebidas em maiores proporções na observação da máscara preta 
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para os dois grupos. Evidenciou-se também na Tabela 4 que, dos participantes do grupo 

controle, nenhum deles julgou a máscara côncava preta como plana, enquanto que, no grupo 

dos indivíduos com sintomas de depressão, este percentual foi de 11,6%. 

 

Tabela 4 

Porcentagem da Percepção Categórica da Profundidade (cinco categorias) ou Relevo das 

Máscaras Côncavas Branca, Cinza-Médio e Preta, entre os Dois Grupos Estudados  

Máscaras Grupos Categorias 

 

 

 

 

Muito 

Côncava 

Côncava Plana Convexa Muito 

Convexa 

 

 

Branca 

Sem 

Sintomas 

 

19,3% 

 

35,1% 

 

7,0% 

 

35,1% 

 

3,5% 

 

Com 

Sintomas 

 

9,3% 

 

32,6% 

 

25,6% 

 

 

27,9% 

 

 

4,7% 

 

 

 

Cinza-

médio 

 

Sem 

Sintomas 

 

8,8% 

 

26,3% 

 

12,3% 

 

38,6% 

 

14,0% 

 

Com 

Sintomas 

 

4,7% 

 

25,6% 

 

20,9% 

 

37,2% 

 

11,6% 

 

 

 

Preta 

 

Sem 

Sintomas 

 

12,3% 

 

8,8% 

 

0,0% 

 

40,4% 

 

38,6% 

 

Com 

Sintomas 

 

2,3% 

 

23,3% 

 

11,6% 

 

32,6% 

 

30,2% 

 

 

Para a análise estatística dos dados dos julgamentos categóricos nas três condições de 

brilho, foi utilizado o teste Qui-Quadrado de Pearson. As categorias muito côncava e 

côncava, assim como as categorias muito convexa e convexa foram aglutinadas, uma vez que 

a frequência esperada em algumas células da tabela de referência cruzada foi menor do que 

cinco, sendo essa uma suposição para a análise de dados pelo teste. As categorias “côncava” e 

“muito côncava” foram agrupadas em “côncava” e as categorias “convexa” e “muito 

convexa” se tornaram “convexa”. A categoria “plana” não sofreu alteração.  

Na Tabela 5 são mostradas as frequências absolutas, esperadas e porcentagens das 

percepções categóricas das máscaras. Como pode ser observado, a maioria, 54,4% dos 

indivíduos sem sintomas perceberam a máscara côncava branca como côncava, assim como o 

grupo de indivíduos com sintomas de depressão, em que 41,9% das atribuições foram para 

categoria côncava. Pode ser observado também, que 7,0% dos indivíduos sem sintomas e 
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25,6% dos indivíduos com depressão atribuíram a categoria plana à máscara côncava branca. 

O teste Qui-Quadrado de Pearson apontou que houve diferença significativa entre os dois 

grupos estudados na categoria “plana” (χ
2
=6,664; p=0,036). 

Nas atribuições categóricas da máscara cinza-médio, observa-se que houve uma maior 

atribuição de convexidade (52,6%) à máscara côncava pelos indivíduos sem sintomas. 

Verifica-se também que, dos indivíduos com sintomas, 48,8%, atribuíram a categoria convexa 

à máscara côncava. Entretanto, essas diferenças não foram significativas (χ
2
=1,39; p=0,499). 

Quando a máscara côncava preta foi apresentada ao grupo de indivíduos sem 

sintomas, 78,9% a classificaram como “convexa”. Na categoria “plana” não houve registros. 

No grupo dos indivíduos com sintomas de depressão, a percepção de convexidade também 

apresenta maior porcentagem (62,8%). As respostas para as categorias “côncava” (25,6%) e 

“plana” (11,6%) ocorreram em menores proporções. Houve diferença significativa no 

julgamento categórico “plana” do relevo da máscara côncava (χ
2
=7,74;p=0,021) na 

comparação entre o grupo de indivíduos sem sintomas e com sintomas de depressão.  

 

Tabela 5 

Frequências Absolutas, Esperadas e Porcentagens da Percepção Categórica (três categorias) 

da Profundidade ou Relevo das Máscaras Branca, Cinza-Médio e Preta nos Dois Grupos da 

Pesquisa. 

Grupos Máscaras Categorias Frequência (n) 
Frequência 

esperada 
Porcentagem (%) 

 

 

 

Sem sintomas 

Branca 

Côncava 31 27,9 54,4% 

Plana 4 8,5 7,0% 

Convexa 22 20,5 38,6% 

Cinza-médio 

Côncava 20 18,8 35,1% 

Plana  7 9,1 12,3% 

Convexa 30 29,1 52,6% 

 Preta             

Côncava 

Plana 

Convexa 

12 

0 

45 

13,1 

 2,8 

41,0 

21,1% 

0,0% 

78,9% 

Com sintomas 
Branca 

Côncava 18 21,1 41,9% 

Plana  11 6,5 25,6% 

Convexa 14 15,5 32,6% 

 Côncava 13 14,2 30,2% 
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Cinza-médio 

 

Plana 

Convexa 

9 

21 

6,9 

21,9 

20,9% 

48,8% 

Preta 

Côncava 11 9,9 25,6% 

Plana 5 2,2 11,6% 

Convexa  27 31,0 62,8% 

 

 

Análise das Atribuições Métricas da Inversão Visual de Profundidade da Máscara 

Côncava de acordo com a terceira tarefa 

 

Teste de normalidade das amostras 

 

A Tabela 6 dispõe os resultados da análise da percepção métrica de profundidade ou 

relevo da máscara côncava, conforme solicitado ao observador para a terceira tarefa, a partir 

do teste estatístico de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Utilizar este teste permite 

determinar se nas análises estatísticas da pesquisa serão empregados testes paramétricos ou 

não-paramétricos. Se os valores de p forem superiores a 0,05, garante-se a distribuição normal 

dos dados e testes estatísticos paramétricos podem ser utilizados. 

Verificou-se que as estimativas da profundidade ou relevo das máscaras côncavas dos 

indivíduos do grupo controle e indivíduos com sintomatologia de depressão, na observação 

das três máscaras, tiveram resultados diferentes. Na análise dos valores de p da Tabela 6 

constatou-se que as estimativas da profundidade ou relevo da máscara côncava cinza-médio 

(p=0,158 e p=0,459), e da máscara côncava preta (p=0,155 e p=0,059), seguiam uma 

distribuição normal nos dois grupos de participantes, o que justificou a adoção do teste 

estatístico t de Student para a comparação entre as médias (p>0,05). Contudo, verificou-se que 

a comparação entre as médias das estimativas da máscara côncava branca do grupo de 

indivíduos com sintomas (p=0,033) os dados não seguiam uma distribuição normal (p<0,05). 

Sendo assim, foi adotado o teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney para a 

comparação de duas amostras independentes entre as estimativas da máscara branca. 

 

 

 

 

 

 

Continuação Tabela 5 
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Tabela 6 

Análise de Normalidade dos Dados referentes à Percepção Métrica da Profundidade ou 

Relevo das Máscaras Côncavas pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov 

              Máscaras                                Grupos Kolmogorov-Smirnov 

Observadores KS p  

        Branca  
Sem sintomas 57 1,029 0,240* 

Com sintomas 43 1,432 0,033 

       Cinza 
Sem sintomas 

Com sintomas 

57 

43 

1,127 

0,854 

0,158* 

0,459* 

       Preta 
Sem sintomas 57 1,131 0,155* 

Com sintomas 43 1,327 0,059* 

⃰ p > 0,05. 

 

Adotando este último teste para a comparação das médias, verificou-se não haver 

diferença estatística entre as estimativas dos indivíduos do grupo sem sintomas em relação ao 

grupo com sintomas (p=0,20). Contudo, a comparação das médias em centímetros da 

observação das máscaras cinza-médio e preta mostrou que essas foram as que mais se 

aproximaram de obter diferenças significativas (p>0,05). 

Como indica o teste t de Student, apesar das médias dos julgamentos em centímetros 

das máscaras côncavas cinza-médio e preta serem maiores para o grupo dos indivíduos sem 

sintomas, comparativamente ao grupo dos indivíduos com sintomas de depressão, essas 

diferenças não foram significativas. A atribuição de profundidade da máscara cinza-médio 

pelo grupo de indivíduos sem sintomas foi pouco maior (média=4,34cm; DP= 2,59) do que a 

do grupo com sintomas (média=3,75cm; DP= 1,79) p= 0,185 e t= 1,33. Igualmente, na 

classificação da estimativa métrica da máscara preta dentre as pessoas sem sintomas as 

médias foram (média=4,33cm; DP=2,05); e as do grupo com sintomas (média= 3,81; DP= 

1,74); p= 0,187 e t=1,33. Nas Figuras de 9 a 11estão representados os gráficos com os dados 

das estimativas métricas, em centímetros, da percepão da profundidade ou relevo da ponta do 

nariz até a base das máscaras côncavas dos dois grupos em estudo. 
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Figura 9. Estimativas métricas, em centímetros, da percepão da 

profundidade ou relevo da ponta do nariz até a base da máscara 

côncava branca, dos dois grupos em estudo. 

 

 

Figura 10. Estimativas métricas, em centímetros, da percepão da 

profundidade ou relevo da ponta do nariz até a base da máscara 

côncava cinza-médio, dos dois grupos em estudo. 
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Figura 11. Estimativas métricas, em centímetros, da percepão da 

profundidade ou relevo da ponta do nariz até a base da máscara 

côncava preta, dos dois grupos em estudo. 

 

Análises do Efeito do Grau de Depressão nas Atribuições Categóricas 

 

Com o intuito de se verificar possíveis variações nos dados em função da 

sintomatologia da depressão, os grupos de observadores foram subdivididos em três grupos 

com sintomatologia (1) mínima ou ausente, (2) leve e (3) moderada. Segundo o escore global 

BDI, 57% dos indivíduos que participaram do presente estudo apresentaram sintomas 

mínimos ou ausentes, 20% foram classificados com sintomas leves e 23% com sintomas 

moderados de depressão.  

As Tabelas 7, 8 e 9 apresentam os resultados da comparação dos níveis de 

sintomatologia depressiva apresentados pelos grupos e os escores médios da magnitude 

categórica dos subgrupos de indivíduos sem sintomas, com sintomas leves e com sintomas 

moderados, no intuito de detectar as possíveis variações nos dados em função da 

sintomatologia da depressão. O teste de correlação Qui-Quadrado de Pearson indicou que os 

subgrupos não diferiram significativamente em relação às atribuições do relevo da máscara 

côncava branca (χ
2
= 8,01; p=0,091) e cinza-médio(χ

2
= 5,27; p=0,26) em relação aos escores 

da sintomatologia depressiva. 
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Por outro lado, verificou-se que os resultados foram significativos na condição de 

observação da máscara côncava preta, entre os subgrupos, com sintomas leves e os com 

sintomas moderados (χ
2
= 17,53p=0,002), onde apenas 43,5% dos indivíduos com 

sintomatologia moderada fizeram a inversão, o que foi significativamente diferente do grupo 

com sintomatologia leve (85%), e do grupo sem sintomatologia (78,9%). 

 

Tabela 7 

Atribuições Categóricas à Máscara Côncava Branca em função da Sintomatologia Depressiva  

Sintomatologia Categorias  Frequência (n) Porcentagem (%) 

Mínima ou ausente 

        Côncava 

        Plana 

31 

4 

54,4 

7,0 

        Convexa 22                       38,6 

Leve 

        Côncava 

        Plana 

        Convexa 

10 

4                    

6 

50,0 

20,0 

30,0 

Moderada 

       Côncava 

       Plana 

       Convexa 

8 

7 

8 

34,8 

30,4 

34,8 

    

Tabela 8 

Atribuições Categóricas à Máscara Côncava Cinza-Médio em função da Sintomatologia 

Depressiva 

Sintomatologia Categorias  Frequência (n) Porcentagem (%) 

Mínima ou ausente 

       Côncava 

       Plana 

20 

7 

35,1 

12,3 

        Convexa 30               52,6 

Leve 

       Côncava 

       Plana 

      Convexa 

8 

2                  

10 

40,0 

10,0 

50,0 

Moderada 

      Côncava 

      Plana 

      Convexa 

5 

7 

11 

21,7 

30,4 

47,8 
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Tabela 9 

Atribuições Categóricas à Máscara Côncava Preta em função da Sintomatologia Depressiva 

Sintomatologia Categorias  Frequência (n) Porcentagem (%) 

Mínima ou ausente 

       Côncava 

       Plana 

12 

0 

21,1 

0,0 

        Convexa 45                     78,9 

Leve 

       Côncava 

       Plana 

      Convexa 

2 

1                 

17 

10,0 

5,0 

85,0 

Moderada 

      Côncava 

      Plana 

      Convexa 

9 

4 

10 

39,1 

17,4 

43,5 

    

Análises do Efeito do Grau de Depressão nas Atribuições Métricas 

 

A Figura 12 apresenta os resultados da comparação dos níveis de sintomatologia 

depressiva apresentados pelos subgrupos de participantes da pesquisa com sintomatologia 

mínima ou ausente, leve e moderada de depressão quanto às estimativas métricas da 

profundidade ou relevo percebido, nas três condições de brilho das máscaras côncavas. O 

teste de Análise de Variância (ANOVA) indicou que os subgrupos não diferiam 

significativamente entre si em relação aos escores globais de sintomatologia depressiva e 

ausência de sintomatologia. Em relação à mascara côncava branca (F(2, 99)= 1,295, média= 

5,71 cm; p=0,279); máscara cinza-médio (F(2, 99)= 2,754, média=13,98cm; p=0,069) e máscara 

preta (F(2, 99)= 2,756, média = 9,99;p= 0,069). Tal resultado mostrou que as estimativas 

métricas da profundidade ou relevo percebido não diferiram significativamente entre os três 

grupos na análise do teste ANOVA de um fator. 
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Figura 12. Estimativas métricas, em centímetros, da percepão da profundidade ou relevo da ponta do nariz até a 

base das máscaras côncavas branca, cinza-médio e preta, dadas pelos indivíduos com sintomas ausentes ou 

mínimos, sintomas leves e sintomas moderados de depressão. 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo permitiram verificar a relação entre a percepção binocular 

das máscaras côncavas branca, cinza-médio e preta, iluminadas por cima, entre os 

participantes sem sintomatologia depressiva e os indivíduos classificados com um nível de 

sintomatologia depressiva. A presente pesquisa utilizou a máscara côncava objetiva como 

instrumento para avaliar a percepção de profundidade ou relevo, assim como nos estudos de 

Bachetti et al. (2013), Alves et al. (2014), Quaglia, et al., (2014) e Santos et al.(2017a, 

2017b). 

A primeira tarefa foi avaliar os casos de inversão e não inversão da profundidade das 

máscaras côncavas branca, cinza-médio e preta, iluminadas por cima. Nessa avaliação, 

verificou-se que os observadores com sintomas de depressão não apresentaram prejuízo na 

inversão binocular da profundidade da máscara côncava em comparação aos sujeitos sem 

sintomas. Em comparação aos sujeitos sem sintomas, estes resultados são semelhantes aos 

dois estudos internacionais encontrados, o de Schneider et al. (2002) e o de Koethe et al. 

(2009). A presente pesquisa utilizou a máscara côncava objetiva dentro de uma caixa de 

madeira, apresentadas na condição binocular de observação e iluminadas por cima, enquanto 

Schneider et al. (2002) e Koethe et al. (2009), utilizaram o método psicofísico com projeções 

estereoscópicas da face humana observadas no monitor de computador. Embora tenham sido 

utilizadas procedimentos diferentes, nos três estudos, os participantes com depressão e os 

grupos controles não tiveram prejuízos na capacidade de inverter visualmente a profundidade 

da máscara côncava.  

Na literatura não foram encontrados estudos que investigassem a depressão em relação 

à inversão visual da profundidade da máscara côncava, iluminada por cima, com diferentes 

condições de luminosidade como branco, cinza-médio e preto. Porém, foi encontrada uma 

pesquisa, utilizando um método semelhante à do presente trabalho, realizada por Santos et al, 

(2017b), cuja amostra foi composta por 40 estudantes universitários, excluídos aqueles que 

apresentavam diagnóstico de alguma comorbidade psiquiátrica grave, em privação prolongada 

de sono e sob o uso abusivo de cannabis sativa. Apesar do estudo não ter relacionado 

indivíduos com sintomatologia depressiva, os resultados foram semelhantes, pois a maioria 

dos observadores também perceberam a máscara côncava como convexa. 

No estudo de Santos et al., (2017b),  as máscaras côncavas branca, cinza-médio e 

preta, foram apresentadas na condição monocular, iluminadas por baixo e nas posições 
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vertical e invertida. Os resultados mostraram que na posição vertical, a maioria dos 

participantes percebeu a ilusão da máscara côncava, julgando-a como convexa nas três 

variações de brilho: branca (82,5%), cinza-médio ( 80%) e preta (62,5%). No presente estudo, 

realizado em condição binocular, no grupo dos indivíduos sem sintomas, os resultados foram 

semelhantes para as máscaras cinza-médio e preta, (57,9%; 80,7%). Por outro lado, apenas 

40,4% dos observadores sem sintomas perceberam a máscara branca côncava como convexa. 

Nos indivíduos com sintomas de depressão, as três magnitudes de brilho da máscara côncava 

apresentaram predominância de percepção de convexidade: branca 55,8%, cinza-médio 

65,1% e preta 72,1%. Uma possível explicação para as diferenças entre esses resultados diz 

respeito às condições de apresentação do estímulo, monocular na pesquisa de Santos et 

al.(2017b) e binocular na presente pesquisa. 

A percepção de convexidade diante de objetos côncavos é predominante, independente 

da fonte de iluminação ser por cima ou por baixo. No fenômeno da ilusão da máscara 

côncava, o reverso de uma máscara facial iluminado por cima é percebido como convexa, 

com fonte de iluminação por baixo. Ocorre uma inversão na percepção da profundidade visual 

e uma inversão na percepção da direção da fonte de iluminação (Hill & Bruce, 1993). Da 

mesma forma, Klefner e Ramachandran (1992), observaram que a localização da fonte de luz 

interfere na percepção de profundidade ou relevo dos objetos tridimensionais ao apresentar 

imagens circulares sombreadas geradas por computação gráfica, dispostas em duas fileiras 

iluminadas pelo lado direito e, em seguida, pelo lado esquerdo, de modo que uma fileira 

reproduzisse a imagem da outra como o reflexo de um espelho. Nesta pesquisa, os 

participantes perceberam os círculos das fileiras como saliências côncavas ou convexas, 

dependendo da localização da fonte de iluminação. Os resultados demonstraram que o sistema 

visual considera a iluminação vinda de cima, como na natureza considera-se a luz do sol, para 

interpretar a forma por sombreamento, especialmente nos casos onde há ambiguidade em 

relação à fonte de luz (Ramachandran, 1988). Hill e Bruce (1993), por meio de aproximações 

e afastamentos da máscara côncava, verificaram que a ilusão visual foi mais forte quando a 

máscara foi percebida como iluminada por cima da cabeça. Yoshida (2006) também 

encontrou uma ilusão mais proeminente para a máscara côncava percebida como iluminada 

por cima da cabeça, por meio de uma metodologia psicofísica. Outros estudos, no entanto, 

constataram que indivíduos saudáveis realizam a ilusão da máscara côncava 

independentemente da direção da fonte de iluminação (Quaglia & Fukusima, 2009; Bachetti 
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et al., 2013; Alves et al., 2014, Santos et al., 2017a). Na presente pesquisa utilizou-se apenas a 

fonte de iluminação vinda “por cima” das máscaras côncavas. 

A segunda tarefa consistiu em avaliar a percepção categórica das máscaras côncavas 

em uma escala Likert de cinco pontos (muito côncava, côncava, plana, convexa e muito 

convexa). O reagrupamento dos resultados categóricos das cinco categorias em três, 

justificadas anteriormente, foram as seguintes: a categoria “plana” não sofreu alteração, as 

categorias “côncava” e “muito côncava” se uniram em “côncava”, e as categorias “convexa” e 

“muito convexa” em “convexa”, reagrupamento utilizado de modo semelhante na pesquisa de 

Alves (2013). Os resultados, nessa tarefa, indicaram que a maioria dos participantes de ambos 

os grupos atribuiu a categoria “convexa” somente para as máscaras côncavas cinza-médio e 

preta. Em relação à máscara branca, observou-se que 25,6% dos indivíduos com 

sintomatologia depressiva classificaram a máscara côncava como “plana”, comparativamente 

a 7% dos indivíduos sem a sintomatologia. Os resultados apontaram uma diferença 

significativa entre os dois grupos estudados na categoria “plana”. Entretanto, os participantes 

dos grupos com e sem sintomatologia depressiva atribuíram um valor em centímetros para a 

profundidade ou relevo da máscara branca (médias dos grupos CS= 3,62 cm e SS= 3,57cm), o 

que considerou-se que não foi de fato percebida como “plana”.  Esse fenômeno também foi 

observado no estudo de Santos et al. (2017a), no qual o total de participantes da pesquisa, 

10,42%,  perceberam também as máscaras côncavas como planas. Esses resultados sugerem 

concordância com as observações de Gregory, (1997), de que provavelmente acontece uma 

sobreposição dos processos cognitivos (top down), sobre o inputs sensoriais, (bottom-up), na 

observação da forma tridimensional de faces. Percebeu-se no presente estudo um 

fortalecimento da influência do processamento top down durante a inversão visual da 

profundidade na observação de imagens tridimensionais da face humana, uma vez que os 

indivíduos atribuíram profundidade mesmo diante de um estímulo plano.  

A terceira tarefa da percepção de profundidade ou relevo das máscaras côncavas foi 

avaliada pedindo-se aos participantes que estimassem, em centímetros, a distância da ponta do 

nariz até a base das máscaras côncavas. Verificou-se que não houve uma diferença estatística 

ao serem comparadas as médias das estimativas da profundidade ou relevo das três máscaras 

côncavas nos dois grupos estudados, apesar das médias serem maiores para as máscaras 

cinza-médio e preta no grupo de observadores sem sintomas de depressão. Conforme pode ser 

observado, indivíduos com ou sem sintomatologia de depressão tenderam a perceber a 

máscara côncava cinza-médio e preta com a mesma profundidade. Mas não foi encontrado na 
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literatura científica estudos que comparem as estimativas da profundidade ou relevo percebido 

da máscara côncava por indivíduos saudáveis e por indivíduos com depressão sob as três 

diferentes condições de brilho. 

Apenas o estudo de Santos et al.(2017b)investigou a magnitude métrica da percepção 

de profundidade ou relevo utilizando as três máscaras côncavas branca, cinza-médio e preta, 

com uma amostra de estudantes universitários, na percepção monocular. Corroborando os 

resultados encontrados por estes pesquisadores, os grupos de indivíduos com e sem 

sintomatologia depressiva também não diferiram estatisticamente em relação às atribuições 

métricas da profundidade ou relevo das três máscaras côncavas. No entanto, Santos et al. 

(2017b) investigaram indivíduos “saudáveis” que também atribuíram maiores estimativas em 

centímetros na observação da máscara branca. Apesar de não serem diferenças significativas, 

houve uma tendência de percepção da máscara branca com maior profundidade em 

centímetros. Estes resultados não podem ser comparados a outros na literatura dado que não 

foi encontrada pesquisa anterior que tenha estudado a profundidade em centímetros de 

máscaras côncavas com diferentes variações de brilho, em indivíduos com depressão. 

Ao se comparar os resultados do grupo de indivíduos sem sintomas de depressão entre 

os resultados dos grupos com sintomatologia leve e moderada, averiguou-se que não houve 

diferença estatística em relação à classificação categórica para as máscaras branca e cinza-

médio. Por outro lado, na classificação da máscara preta, os indivíduos com sintomatologia 

moderada apresentaram prejuízo significativo na capacidade de perceber a ilusão. Diante 

disso, pode-se supor que pessoas com sintomatologia moderada de depressão apresentaram 

dificuldade de perceber a ilusão da máscara côncava diante de objeto com baixo contraste 

visual ou pouco brilho. Porém, como já dito anteriormente, os resultados não podem ser 

comparados com outros estudos realizados com este procedimento, devido à ausência de 

estudos na literatura.  

Ademais, pesquisas sobre as alterações na percepção visual provocadas por 

transtornos psicopatológicos têm utilizado a avaliação psicofísica da percepção de contraste. 

Nas quatro pesquisas internacionais (Szabó et al., 2004; Wesner &Tan, 2006; Bubl et al., 

2009 e Bubl et al.2010,) os autores relataram que a percepção visual está alterada em 

indivíduos deprimidos. No estudo de Szabó et al., 2004, os resultados mostraram que a terapia 

de luz aumentou a sensibilidade ao contraste nos pacientes com depressão sazonal. Isto é, o 

aumento da sensibilidade ao contraste nos pacientes com depressão pode estar ligado aos 

efeitos que a terapia de luz produz nas funções dopaminérgicas da retina de indivíduos com o 
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transtorno. O aumento da sensibilidade ao contraste também foi encontrado por Wesner e Tan 

(2006), em indivíduos com depressão sazonal, depressão não sazonal e saudáveis. Os 

participantes com depressão apresentaram maior sensibilidade ao contraste visual do que o 

grupo sem depressão para frequências espaciais estáticas e frequências espaciais altas e 

temporais baixas. No estudo de Bubl (2009) os participantes com depressão tiveram uma 

menor sensibilidade ao contraste em relação aos saudáveis. Porém, os mesmos autores, em 

2010, encontraram uma forte e significativa correlação entre o ganho de contraste e a 

gravidade da depressão. Diante disto, pode-se observar resultados conflitantes na literatura 

internacional com relação à percepção de contraste em indivíduos com depressão. 

Nos estudos nacionais, a depressão afetou a FSC. Alterações foram encontradas no 

estudo de Cavalcanti e Santos (2005), Nogueira e Santos (2012), Lacerda (2012) e Nogueira 

et al. (2013) e Espínola (2013). No primeiro estudo, os pacientes com depressão maior 

apresentaram prejuízos, ou seja, menor sensibilidade ao contraste para todas as frequências 

radiais estudadas, apesar de que os prejuízos encontrados foram menores na frequência radial 

mais baixa e maiores na frequência radial mais alta.  Os segundos autores demonstraram que 

os portadores de depressão apresentaram prejuízos na sensibilidade ao contraste visual, porém 

o estudo sugere que pode haver influência dos antidepressivos no processamento visual de 

contraste, pois estes atuam modulando o funcionamento do sistema nervoso central. 

Alterações semelhantes na sensibilidade ao contraste para frequências lineares baixas também 

foram encontradas por Lacerda (2012). Os resultados de sua pesquisa mostraram evidências 

de alterações na percepção visual e uma diminuição na sensibilidade ao contraste para 

frequências lineares baixas dos voluntários com depressão. Os resultados de Nogueira et al. 

(2013) demonstraram que os participantes com depressão maior precisaram de mais contraste 

para detectar a frequências de 0,25 e 1,0 cpg do que os participantes sem qualquer doença 

neuropsiquiátrica. Estes resultados sugerem que a depressão pode danificar a via visual 

magnocelular ao invés de afetar os mecanismos que processam altas frequências espaciais, 

que envolvem a via visual parvocelular. 

No presente estudo, o prejuízo encontrado na percepção da máscara côncava preta em 

indivíduos com sintomas de depressão moderada vai ao encontro dos resultados obtidos por 

Espínola (2013).  Embora o autor tenha estudado a capacidade discriminativa de cores como 

forma de avaliação da percepção visual de indivíduos diagnosticados com depressão, estes 

pacientes também apresentam prejuízos na detecção do contraste ou percepção de brilho. Nos 

seus resultados, os dados corroboraram a hipótese de que é possível que a visão de cores de 
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pacientes com diagnóstico de depressão esteja alterada ou prejudicada em comparação com 

pessoas saudáveis. Ele utilizou o teste computadorizado Cambridge Colour Test, v. 2.0, e 

como teste complementar utilizou-se o teste de arranjo de cores Lanthony Desaturated D-15. 

Ambos proporcionam uma acurácia detalhada acerca da tipologia para as deficiências para 

cores, bem como indicam, em alguma medida, o grau de severidade destas. Apesar de o 

método utilizado por Espínola (2013) ter sido diferente dos métodos dos demais estudos 

apresentados acima, houve diferença estatística para os grupos, ou seja, é possível que a 

gravidade da depressão esteja em consonância com os graus de prejuízos na detecção do 

contraste ou percepção de brilho. Os resultados dos pacientes com depressão leve podem não 

divergir de pessoas saudáveis no tocante à percepção de brilho, contudo, pacientes com 

depressões mais severas podem diferir significativamente de sujeitos não deprimidos, 

apresentando perdas para percepção de brilho de maneira significativa. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar o fenômeno da ilusão da máscara 

côncava percebida por indivíduos com sintomas de depressão, comparativamente a pessoas 

sem sintomatologia depressiva. Os resultados possibilitaram relacionar alterações na 

percepção de profundidade de objetos de baixo contraste visual ou pouco brilho, na população 

com sintomas moderados de depressão, no caso da máscara preta, apresentada no interior de 

uma caixa cujo fundo era preto. Esses achados corroboram os de estudos anteriores que 

indicaram que a depressão pode prejudicar a percepção de contraste ou brilho. 

As variações na percepção visual de contrasteou brilho podem estar ligadas às 

interações com os neurotransmissores presentes no sistema visual, as alterações produzidas 

pelo transtorno no SNC e até o uso de antidepressivos. Contudo, ainda não se pode afirmar 

que a percepção de profundidade de contraste esteja realmente prejudicada nos indivíduos 

com depressão, devido à escassez de estudos nessa área. Isso justifica a realização de novas 

pesquisas que possam favorecer uma compreensão mais aprofundada das mudanças sofridas 

pelo sistema visual na depressão. 

Apesar de se tratar de uma linha de pesquisa ainda pouco explorada, os resultados do 

presente estudo corroboraram com os de pesquisas anteriores que utilizaram a FSC, o que 

indica que a depressão pode ocasionar uma alteração na percepção de brilho. O fato da 

presente pesquisa não ter investigado tal capacidade em indivíduos com sintomas de 

depressão grave ou com diagnóstico confirmado pela CID-10,representa uma limitação, uma 

vez que não se pode generalizar os resultados encontrados para toda a população de 

indivíduos com sintomatologia depressiva.  

Para que o assunto seja mais aprofundado, recomenda-se a realização de novos 

estudos sobre a ilusão da máscara côncava nas condições monocular e binocular de 

apresentação do estímulo, que incluam amostras constituídas de indivíduos com os três níveis 

de sintomatologia depressiva e com diagnóstico confirmado pela CID-10.  A importância da 

presente pesquisa reforça a necessidade da expansão do conhecimento sobre este fenômeno 

ilusório  e dos processos psicobiológicos  de percepção e cognição que podem propiciar 

avanços nos instrumentos que auxiliam a realização do diagnóstico diferencial e no 

acompanhamento do tratamento de pacientes com transtornos de humor. 
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ANEXO A 
 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

 

Data de aplicação: ______ / ______ / 2017 

Nome: ________________________________________________________________ 

Sexo: (   ) M (   ) F 

Data de nascimento: ______ / ______ / ______ Idade: _________ anos 

Escolaridade: (    ) 

1. Fundamental: Quantos anos:____ 2. Médio 3. Superior 4. Pós Graduação 5. Não estudou 

Telefone: (    ) ______________ 

Problema(s) de saúde: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Uso de medicamento: (   ) Sim             (   ) Não  

Se sim, qual? 

___________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês  (   ) Quantos  anos 

___________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês  (   ) Quantos  anos 

___________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês  (   ) Quantos  anos 

___________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês  (   ) Quantos  anos 

___________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês  (   ) Quantos  anos 

___________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês  (   ) Quantos  anos 

___________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês  (   ) Quantos  anos 

___________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês  (   ) Quantos  anos 

 

Na noite passada, você considera que dormiu: 

(   ) Bem                             (   ) Mal 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B 
 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (BDI-I) 

(Os itens do inventário não foram anexados para não violar os direitos autorais). 

 

 

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO  

 

 

O participante foi orientado pela aplicadora que fez a seguinte leitura:  

 

“Este é um questionário que contém 21 grupos de afirmações. Você deve ler cada grupo 

de afirmações; e, em seguida, escolher uma ou mais  afirmações de cada grupo que 

melhor descreva a forma como você tem se sentido nas duas últimas semanas, incluindo 

o dia de hoje.”  

 

Em seguida foi entregue ao participante uma cópia do BDI-I e novamente orientado sobre: 
 

 

“Agora, marque, em cada grupo,  uma ou mais  afirmações que descrevam melhor o 

modo como você tem se sentido durante as duas últimas semanas, incluindo o dia de 

hoje.” 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO DE NÍVEL DE PROFUNDIDADE 

 

Dados Iniciais 

Data: ______ / ______ / 2017                   

Nome:____________________________________________ Ordem: ______________ 

Data de nascimento: ______________ Idade: ______ anos  

Acuidade Visual Snellen: ______ 

Inventário de Depressão de Beck: ______ 

 

Fonte de iluminação: Por CIMA 

Branca Cinza-Médio Preta 

Tarefa 1 - Profundidade / 

Relevo 

 

Instruções: “Você irá olhar para 

esta caixa e me responderá o que 

está vendo. Esta face de boneca 

está voltada para dentro, oca, ou 

voltada para fora, em relevo?” 

 

(    ) Côncava    

(    ) Convexa 

 

Tarefa 1 - Profundidade / 

Relevo 

 

Instruções: “Você irá olhar para 

esta caixa e me responderá o que 

está vendo. Esta face de boneca 

está voltada para dentro, oca, ou 

voltada para fora, em relevo?” 

 

(    ) Côncava    

(    ) Convexa 

 

Tarefa 1 - Profundidade / 

Relevo 

 

Instruções: “Você irá olhar para 

esta caixa e me responderá o que 

está vendo. Esta face de boneca 

está voltada para dentro, oca, ou 

voltada para fora, em relevo?” 

 

(    ) Côncava    

(    ) Convexa 

 

Tarefa 2 - Avaliação categórica 

 

Instruções: “Agora você me 

responderá se esta face de boneca 

está:”  

 

(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) 

Tarefa 2 - Avaliação categórica 

 

Instruções: “Agora você me 

responderá se esta face de boneca 

está:”  

 

(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) 

Tarefa 2 - Avaliação categórica 

 

Instruções: “Agora você me 

responderá se esta face de boneca 

está:”  

 

(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) 

Tarefa 3 - Estimativa métrica 

 

Instruções: “Quanto de distância 

você acredita que esta face tem, 

medindo da ponta do nariz até a 

base da face?” 

Profundidade estimada em 

centímetros:__________ 

 

Tarefa 3 - Estimativa métrica 

 

Instruções: “Quanto de distância 

você acredita que esta face tem, 

medindo da ponta do nariz até a 

base da face?” 

Profundidade estimada em 

centímetros:__________ 

 

Tarefa 3 - Estimativa métrica 

 

Instruções: “Quanto de distância 

você acredita que esta face tem, 

medindo da ponta do nariz até a 

base da face?” 

Profundidade estimada em 

centímetros:__________ 
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ANEXO D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) de um estudo que tem 

como objetivo investigar como os indivíduos percebem as faces humanas. A responsável por 

este estudo é a psicóloga Rosangela de Andrade Braga, mestranda em Psicologia pela 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), sob orientação da Profa. Dra. Maria 

Amélia Cesari Quaglia. Para a realização deste estudo, gostaríamos de contar com sua 

colaboração, durante aproximadamente 20 (vinte) minutos, para observar uma face de boneca 

que será apresentada e, logo em seguida, responder a dois questionários, um sobre questões 

sociais e clínicas, como condições de vida e uso de medicação, e outro a respeito de alguns 

aspectos no momento em que a face de boneca foi observada.   

A realização deste estudo pode nos ajudar a compreender como as pessoas observam 

fenômenos particulares. Além disso, os resultados deste estudo poderão proporcionar mais 

informações para profissionais das áreas de psicologia, psicobiologia, psicofísica, dentre 

outras, e, consequentemente, estimular novas pesquisas, principalmente pesquisas envolvendo 

questões sobre a percepção visual humana.   

Consideramos que sua participação pode trazer apenas um desconforto e risco mínimo, 

que consiste no tempo que você vai se dedicar às tarefas do experimento. Caso sinta algum 

desconforto, você poderá interromper sua participação na pesquisa. Você poderá, a qualquer 

momento, ter todas as informações que quiser sobre este estudo ou retirar seu consentimento e 

suspender sua participação. A sua participação é voluntária e sua recusa ou desistência em 

continuar não acarretará em nenhum prejuízo para você.  

 Todas as informações fornecidas por você serão mantidas em sigilo e seu nome não 

aparecerá em nenhum momento deste estudo. A divulgação dos resultados será realizada em 

termos de média de grupos e não haverá referência direta aos seus dados pessoais. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá nenhum valor em dinheiro, mas também não terá 

nenhuma despesa. 

             Todas as informações coletadas pelos questionários serão mantidas em um lugar 

seguro durante 5 (cinco) anos, em sigilo absoluto. Após esse período, os instrumentos e 

questionários serão destruídos. Desde já, agradecemos a sua atenção. 
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ANEXO D (continuação) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Eu, __________________________________________________________________,   

(nome do voluntário) 

li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi o objetivo do estudo e como ele será 

realizado. A explicação que recebi esclarece que a minha participação não implicará em 

nenhum prejuízo ou dano de ordem moral, física, mental ou qualquer outro efeito colateral 

para mim. Eu entendi que sou livre para deixar de participar a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão. Sei também que meu nome não será divulgado, que não terei 

despesas, não receberei dinheiro para participar do estudo e que os resultados dessa pesquisa 

podem ser utilizados em publicações e apresentações em congressos ou outros eventos 

científicos, mantendo-se o sigilo das informações coletadas e o meu anonimato. Sendo assim, 

eu concordo em participar deste estudo. 

 

__________________________, ______ de ______________ 2017 

 

 

__________________________                          __________________________ 

               Assinatura do participante                                    Documento de identidade 

 

________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Rosangela de Andrade Braga 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 99961- 9331 

Instituição responsável: Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) 

E-mail: bragaarosangela@gmail.com 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento ou aos aspectos éticos desta pesquisa, você pode entrar em 

contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPS) da Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ) – cepsj@ufsj.edu.br / (32) 3373-5479. 
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Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Sala 256, Campus Dom Bosco, Fábricas, São João del-Rei, Minas Gerais.  

ANEXO E 

AUTORIZAÇÃO DO LAPSAM PARA A EXECUÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO F 

AUTORIZAÇÃO DA GESTORA DO SUS- RESENDE COSTA - MG PARA  A 

EXECUÇÃO DA  PESQUISA 

 


