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RESUMO 

 

O uso abusivo de drogas, especificamente do álcool, tem se tornado, na atualidade, um 

problema de grande proporção mundial, que resulta em um desafio para a saúde da 

população, sendo responsável por um índice de mortalidade anual de 3,3 milhões de 

indivíduos. O alcoolismo pode alterar os processos psicológicos básicos, resultando em 

uma redução na capacidade de atenção e percepção visual. Estas alterações são comuns 

em alcoolistas com Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA). O alcoolismo pode 

afetar o processamento de informação dos estímulos visuais, particularmente a 

integração entre dois processos, o processo bottom-up, de baixa ordem, delimitado por 

parâmetros fisiológicos de identificação dos estímulos visuais e o processo top-down, de 

alta ordem, delimitado por parâmetros cognitivos. Devido ao alcoolismo, a alteração 

que ocorre na integração desses processos visuais pode afetar a ilusão da máscara 

côncava. Este fenômeno ilusório se refere à tendência das pessoas de inverter a 

profundidade da imagem de uma máscara côncava, oca, voltada para dentro, e percebê-

la como convexa, semelhante às faces que se apresentam no mundo natural. O processo 

top-down se impõe ao processo bottom-up. Entretanto, o consumo abusivo do álcool 

prejudica a capacidade do indivíduo de realizar esta inversão por tornar deficiente o 

equilíbrio entre os processos bottom-up, top-down e adaptativo da percepção visual.  

Esta pesquisa teve por objetivo investigar a percepção binocular da ilusão da máscara 

côncava em indivíduos com SAA comparativamente aos saudáveis. Vinte indivíduos 

saudáveis, 16 com SAA leve e 17 com SAA moderada, observaram com os dois olhos, 

a face côncava de uma boneca disposta dentro de uma caixa, a classificam como 

côncava ou convexa e atribuíram centímetros à sua classificação. Apenas os 

observadores com SAA moderada apresentaram um déficit em realizar a inversão visual 

da máscara côncava, diferindo estatisticamente do grupo de observadores com SAA 

leve e saudáveis. Os grupos não diferiram quanto às atribuições métricas de 

profundidade ou relevo à máscara côncava. Constatou-se que a máscara côncava é um 

instrumento efetivo na detecção de possíveis prejuízos perceptuais em indivíduos com 

SAA moderada.  

 

Palavras-chave: ilusão da máscara côncava, inversão visual de profundidade, síndrome 

de abstinência alcoólica, percepção binocular, percepção de faces. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The drug abuse, specifically alcohol, has become today a problem of great proportions 

worldwide, which results in a challenge for the health of the population, accounting for 

an annual mortality rate of 3.3 million individuals. The alcoholism can alter the basic 

psychological processes, resulting in a decrease in attention span and visual perception. 

These changes are common in alcoholics with Alcohol Withdrawal Syndrome (AWS). 

Alcoholism can affect the information processing of visual stimuli, particularly the 

integration between two processes, the bottom-up process, low-order, bounded by 

physiological parameters for identifying visual stimuli and the top-down process, high 

order, delimited by cognitive parameters. Due to alcoholism, the change that occurs in 

the integration of visual processes can affect the concave mask illusion. This illusory 

phenomenon refers to the tendency of people to reverse the image depth of a concave 

mask  hollow, turned inward and perceive it as convex, similar to faces that occur in the 

natural world. The top-down process is imposed on the bottom-up process. However, 

the abuse of alcohol impairs the individual's ability to perform this reversal for making 

poor balance between bottom-up processes, top-down and adaptive visual perception. 

This research aimed to investigate the binocular perception of the hollow-mask illusion 

in individuals with AWS compared to healthy. Twenty healthy subjects, 16 with mild 

and 17 moderate AWS, observed with both eyes, the concave face of a doll willing 

inside of a box. They classified the mask as concave or convex and attributed 

centimeters your ranking. Only observers with moderate AWS showed a deficit in 

visual inversion of the concave mask statistically different from the mild AWS and 

healthy group observers.  The groups did not differ with respect to metrics assignments 

depth or relief with the hollow mask. It was found that the concave mask is an effective 

tool in detecting possible perceptual impairments in subjects with moderate AWS. 

 

Keywords: hollow-face illusion, visual depth inversion, alcohol withdrawal syndrome, 

binocular perception, faces perception.   
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INTRODUÇÃO 

 

 O uso abusivo de drogas, especificamente do álcool, tem se tornado, na 

atualidade, um problema de grande proporção mundial, que resulta em um desafio para 

a saúde da população (Castanha & Araújo, 2006), sendo responsável por um índice de 

mortalidade anual de 3,3 milhões de indivíduos [World Health Organization (WHO), 

2014]. O uso abusivo de álcool contribui com 5,1% da Carga Global de Doença (WHO, 

2014). Este índice diz respeito à estimativa dos anos de vida perdidos por morte 

prematura e dos anos vividos com incapacidade, ajustados pela gravidade das doenças 

(Gallassi, Alvarenga, Andrade & Couttolenc, 2008).  As conseqüências do uso nocivo 

do álcool acarretam em um custo médio anual de 0,6% a 2% do produto interno bruto 

(PIB) global (Anthony, 2009).  

No Brasil, os dados são igualmente alarmantes, pois de acordo com Laranjeira, 

Pinsky, Zaleski e Caetano (2007), o uso abusivo de bebidas alcoólicas é responsável por 

8% a 14,9% do total da Carga Global de Doenças. No ano de 2001, foi observada uma 

prevalência de 11,2% de dependentes de álcool, também denominados alcoolistas 

(Carlini, Galduróz, Noto & Nappo, 2001). Os dados apresentados pelo Ministério da 

Saúde (2009) mostraram que a porcentagem de pessoas que faziam o uso abusivo de 

álcool era de 19% da população total do país. 

O uso abusivo do álcool causa problemas sociais, tais como violência doméstica 

e aumento da criminalidade (Castanha & Araújo, 2006). Um levantamento realizado 

pelo Ministério da Saúde mostrou que o alcoolismo é o terceiro principal motivo de 

absenteísmo no trabalho (Bau, 2002). Além disso, resulta na ocupação de 9% a 32% dos 

leitos hospitalares. Outro dado relevante é que o álcool responde por uma média de 70% 

dos acidentes violentos com óbitos no trânsito (Abreu, Lima & Alves, 2006). O 

alcoolismo acarreta em danos físicos e psíquicos que podem levar o indivíduo a sofrer 

de doenças cardiovasculares, hepáticas, respiratórias e alterações nos sistemas nervoso, 

periférico e central (Cruz, 2010).  

O alcoolismo pode alterar ainda, os processos psicológicos básicos, resultando 

em uma redução na capacidade de atenção e percepção visual (MacArthur, 1982). Estas 

alterações são comuns em alcoolistas com Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) 

(Schneider, Leweke, Niemcyzk, Sternemann, Bevilacqua, & Emrich, 1996a). A 

síndrome se caracteriza por sintomas e sinais que ocorrem quando o bebedor excessivo 
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diminui ou se abstêm completamente do consumo do álcool (Laranjeira, Nicastri, 

Jerônimo & Marques, 2000).  

No que se refere à percepção visual, o alcoolismo pode afetar o processamento 

de informação dos estímulos visuais, particularmente a integração entre dois processos, 

o processo bottom-up, de baixa ordem, delimitado por parâmetros fisiológicos de 

identificação dos estímulos visuais e o processo top-down, de alta ordem, delimitado 

por parâmetros cognitivos (Rossini & Galera, 2006). Estes processos ocorrem 

simultaneamente. De acordo com Schneider, Leweke, Sternemann, Weber, e Emrich 

(1996b), existe ainda um terceiro componente, o adaptativo, que surge frente aos 

estímulos ambíguos e que requerem a interpretação do indivíduo. O componente 

adaptativo agrega os processos bottom-up e top-down.  

Devido ao alcoolismo, a alteração que ocorre na integração destes processos 

visuais pode afetar a ilusão da máscara côncava. Este fenômeno ilusório se refere à 

tendência das pessoas de inverter a profundidade da imagem de uma máscara côncava, 

oca, voltada para dentro e percebê-la como convexa, semelhante às faces que se 

apresentam no mundo natural (Gregory, 1997a). De acordo com Gregory (1997a), o 

processo top-down se impõe ao processo bottom-up. Entretanto, segundo Schneider et 

al. (1996a) e Schneider et al. (1996b), o consumo abusivo do álcool prejudica a 

capacidade do indivíduo de realizar esta inversão por tornar deficiente o equilíbrio entre 

os processos bottom-up, top-down e adaptativo da percepção visual.  

Alguns estudos têm sido realizados sobre a ilusão da máscara côncava, mas são 

poucos os relacionados a sujeitos alcoolistas. Foi realizada uma busca de artigos 

relacionados a esta temática nos indexadores Lilacs, SciELO, Medline, Science Direct e 

Bireme com as palavras-chave: alcoolismo, percepção visual, ilusão da máscara 

côncava, visão binocular, ilusão visual, inversão da profundidade, abstinência alcoólica, 

alcoholism, visual perception, hollow – face illusion, binocular vision, visual illusion, 

depth perception e alcohol withdrawal. Nela, foram encontradas três pesquisas sobre a 

inversão binocular de profundidade em indivíduos com SAA leve e moderada e 

indivíduos saudáveis, todas internacionais (Schneider et al., 1996a; Schneider et al., 

1996b; Schneider, Dietrich, Sternemann, Seeland, Gielsdorf, Huber, Becker, & Emrich, 

1998) e duas pesquisas nacionais cujos autores trataram do assunto do fenômeno da 

inversão durante e cessada a SAA leve e moderada e indivíduos saudáveis, na condição 

de apresentação monocular do estímulo (Bachetti, Quaglia, Alves & Oliveira, 2013; 

Quaglia, Bachetti, Câmara, Tostes, Dias, & Parreira, 2014).  



16 

 

Schneider et al. (1996a) e Schneider et al. (1996b) encontraram resultados 

semelhantes em duas pesquisas, mostrando que o grupo com SAA leve, 

comparativamente a indivíduos saudáveis, apresentou dificuldade na capacidade de 

inversão binocular da profundidade, não percebendo os objetos côncavos como 

convexos, inclusive a máscara côncava. Porém, posteriormente, Schneider et al. (1998) 

não obtiveram os mesmos resultados, pois não houve uma diferença significativa entre 

os pacientes com SAA leve e os participantes saudáveis com relação à inversão 

binocular da profundidade, tendo havido diferença significativa apenas entre o grupo de 

pacientes com SAA moderada e os saudáveis. Na pesquisa nacional (Bachetti et al. 

2013) foi encontrado um déficit na capacidade de realizar a inversão monocular de 

profundidade da máscara entre os participantes com SAA moderada comparativamente 

aos com a SAA leve. Porém, este déficit se mostrou reversível porque uma maioria 

significativa dos indivíduos com a SAA moderada conseguiu realizar a inversão, após 

cessada a síndrome.  No entanto, os participantes com SAA leve não apresentaram 

prejuízo em realizar a inversão monocular da máscara côncava durante e após cessada a 

síndrome. Em estudo posterior, Quaglia et al. (2014) constataram que observadores 

durante a SAA leve não diferiram estatisticamente dos indivíduos saudáveis ao 

observarem monocularmente a máscara côncava iluminada por cima, por baixo, pela 

direita e pela esquerda.    

Os problemas identificados na literatura consultada consistem, portanto na 

contradição dos resultados relacionados à percepção da inversão de profundidade da 

máscara côncava por indivíduos com SAA leve, além da ausência de pesquisas 

nacionais ou internacionais que investigassem a percepção binocular de profundidade 

ou relevo da máscara côncava objetiva em indivíduos com SAA, o que justifica a 

realização do presente estudo. A questão de pesquisa que se coloca, no presente 

trabalho, é se indivíduos com SAA conseguem realizar a inversão visual da 

profundidade da máscara côncava apresentada objetivamente, sob a condição de 

observação binocular.    
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Primeiramente, serão abordados os aspectos relacionados à percepção e à ilusão 

visual bem como ao processamento de imagens pelo sistema visual humano. Em 

seguida, será explicitado o fenômeno ilusório da máscara côncava e outros fenômenos 

de inversão visual de profundidade.  Serão considerados, ainda, o consumo do álcool, as 

conseqüências para a saúde de seu uso abusivo e a Síndrome de Abstinência do Álcool, 

SAA. Por fim, serão descritos os estudos científicos que pesquisaram a inversão visual 

da profundidade em indivíduos durante a SAA.  

Visão: percepção, ilusão e processamento de imagens  

O sentido da visão corresponde aproximadamente a 75% de todo aparato 

perceptual humano. A visão resulta de três operações fisiológicas distintas: químicas, 

nervosas e ópticas. O olho é o órgão que capta a informação visual e a transforma em 

impulsos que são interpretados pelo sistema nervoso. A informação é levada do olho 

para as regiões cerebrais que são responsáveis pela determinação da percepção visual. 

Cada olho transmite as informações visuais para os dois lados do encéfalo, porém, o 

lado esquerdo do encéfalo processa as informações do campo visual direito e o lado 

direito do encéfalo processa todas as informações do campo visual esquerdo (Sadava, 

Heller, Orians, Purves, & Hillis, 2009; Purves, 2009).   

  O processamento visual se inicia quando a projeção de luz do objeto atravessa 

os meios translúcidos do olho, perpassando a córnea em direção à íris. A quantidade de 

luz que penetra no olho depende da compressão ou dilatação da pupila. Em seguida, as 

informações visuais chegam à retina. Ela é composta por um tecido fino contendo 

células receptoras fotossensíveis que identificam a entrada de luz e pela rede de 

neurônios que verificam os impulsos luminosos. O cristalino projeta na retina a imagem 

de forma invertida, então, a imagem do campo visual direito se projeta no lado esquerdo 

da retina e vice-versa. Os dois tipos de células existentes no receptor óptico da retina 

são os bastonetes e os cones. Os bastonetes são relacionados principalmente à visão em 

níveis baixos de luz e à percepção de contraste. Já os cones respondem à maior 

intensidade de luz e são também responsáveis pelas cores e detalhes do objeto percebido 

(Bicas, 2004; Lent, 2004; Schiffman, 2005; Ramos, 2006; Purves, 2009).  

As informações visuais em forma de impulsos nervosos se dirigem ao córtex 

visual por meio das vias ópticas e dos nervos. As vias ópticas apresentam estruturas e 

funções diferentes, sendo formadas pelos sistemas parvocelular e magnocelular. Estes 
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sistemas perpassam pelo núcleo geniculado lateral do tálamo e formam a via retino-

genículo-estrial. A partir da interação entre as vias parvocelular e magnocelular as 

informações dos estímulos visuais são enviadas ao córtex visual (Ramos, 2006; Sousa, 

1997). Os córtices visuais primário e secundário são os primeiros ativados na percepção 

visual porque possuem células que interatuam com a forma, movimento, profundidade e  

cor, além de codificarem dados que são transmitidos para outras áreas do córtex 

occipital (Morriss R. & Fillenz, M., 2003; Eysenck, Keane & França, 2007).  

Após passarem pelo córtex visual primário, as vias parvocelular e magnocelular 

seguem para os ramos ventral e dorsal. O ramo ventral permite que sejam percebidas a 

cor e a forma, além de estar relacionado ao reconhecimento do objeto. Já o ramo dorsal, 

relaciona-se com a localização espacial do objeto e possibilita a percepção de 

profundidade e movimento (Nogueira, 2009). O processamento das características de 

um estímulo que ocorre de maneira separada e fragmentada nos primeiros estágios da 

percepção, acarreta em uma construção que une e funde estas características em um 

único percepto. Essa percepção unitária é dependente de uma atividade neural que, 

mesmo sendo dispersa por vários circuitos corticais, demonstra um estado de conexão 

espaço-temporal que determina o percepto gerado (Baldo & Haddad, 2003).      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1. Esquema representando as duas principais vias visuais. A linha contínua mostra a via ventral, 

relacionada ao processamento de cor e forma. A linha pontilhada apresenta a via dorsal, envolvida na 

percepção de movimento e localização de um objeto.  

Fonte: Baldo & Haddad (2003). 

 

Quando os estímulos visuais são apreendidos pelos dois olhos, que se distanciam 

em aproximadamente 7 centímetros um do outro, ocorre o fenômeno da visão binocular. 

No indivíduo, a visão é o resultado da superposição quase que completa da imagem 

recebida por cada olho e é devido ao seu mecanismo que o homem passa a ter noções de 

espaço, texturas, dimensões do mundo (Ramos, 2006). De acordo com Bicas (2004), a 
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binocularidade pode apresentar graus de acordo com a hierarquia das suas funções. O 

primeiro grau é a percepção simultânea, onde perceber uma figura resulta da 

composição espacial dos seus pontos, sendo uns estímulos provenientes do olho 

esquerdo e outros do direito.  Além disto, o grau da fusão ocorre quando os elementos 

comuns de imagens apresentadas a cada olho são sobrepostos, sendo referidos como 

únicos os elementos distintos são fundidos à imagem. Por fim, a estereopsia, ou seja, o 

mesmo conjunto das imagens obtidas pelo olho direito e esquerdo, em diferentes 

ângulos, quando superpostas, no cérebro, possibilitam a percepção de posições 

discretamente distintas, que acarretam na percepção tridimensional (Smith, 2015).   

A visão binocular não é o único fator que influencia para que o observador 

perceba a distância relativa dos objetos. Em casos de um distanciamento maior entre o 

objeto e o observador, cada olho vê a imagem de forma quase idêntica. Para que ocorra 

a percepção da distância e da profundidade, outros estímulos ainda são necessários. 

Neste caso, a visão monocular oferece pistas da percepção da distância, baseando-se na 

visão de cada olho separadamente. Dentre estas pistas, pode-se citar: 1) o tamanho 

aparente da imagem, onde objetos idênticos apresentam tamanhos maiores quando mais 

perto do observador e menores quando localizados mais longe; 2) o contorno e o brilho, 

que melhor descrevem os objetos; 3) as áreas de sombreamento e de iluminação que dão 

a sensação de profundidade; 4) o movimento relativo; e 5) a textura dos objetos 

(Kandel, Schwartz, & Jessell, 2000; Bicas, 2004). 

O processamento visual de faces ocorre distintamente da percepção de cenas e 

objetos. Pesquisadores evidenciaram que o globo temporal direito, especificamente, a 

região medial do giro fusiforme, tem como principal função de identificar faces e 

expressões faciais, independente do córtex occipital (Bruce, Desimone, & Gross, 1981; 

Perrett, Rolls, & Caan, 1982; Desimone, Albright, Gross, & Bruce, 1984; Hasson, 

Hendler, Bashat, & Malach, 2001; Papathomas & Bono, 2004). De acordo com Johnson 

(2005) existem duas vias de percepção de faces: a via subcortical, que é responsável por 

detectar uma configuração de face e a via cortical, que por sua vez identifica a face 

observada. As estruturas empregadas pela via cortical durante o processamento de 

rostos são os córtices ventral ínfero-temporal e o lateral occipital.  Já a via subcortical 

utiliza a amígdala, o colículo superior e o pulvinar.    

A percepção visual depende não só do objeto, como também do indivíduo que o 

percebe. Ao observar uma imagem pode incidir a contaminação do observador com suas 

hipóteses, inferências e seu conhecimento pessoal (Baldo & Haddad, 2003), incluindo 
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uma percepção desvirtuada, ilusória do que se está observando.   

 

Ilusões visuais: a percepção da profundidade e o fenômeno da máscara côncava 

 

De acordo com Gregory (1997a) uma ilusão visual pode ocorrer quando uma 

informação sensorial é interpretada pelo cérebro, acarretando em uma percepção 

divergente dos dados sensoriais. Além disso, a ilusão visual pode ser classificada em 

dois tipos: (1) proveniente de causa física; (2) originado de uma causa cognitiva, uma 

aplicação errônea do conhecimento.  

Cada indivíduo tem, geralmente, a capacidade de perceber visualmente as 

imagens tridimensionais dos objetos que existem no mundo ao seu redor. De acordo 

com Hill & Bruce (1993), isto ocorre porque o cérebro decodifica as imagens 

tridimensionais dos objetos quando estas são projetadas na retina, sendo influenciadas 

por aspectos como o sombreamento e a iluminação.  O sombreamento demonstra uma 

impressão de profundidade mais convincente quando está demarcado por um contorno 

(Ramachandran, 1988). Foi concluído em experimentos feitos por este autor, utilizando 

imagens de esferas que os aspectos das bordas dos objetos são relevantes na tomada de 

decisão, nos casos em que as pistas de sombreamento são ambíguas.   

Alguns fatores proeminentes na percepção de profundidade ou relevo dos 

objetos tridimensionais são o sombreamento e a direção da fonte de luz percebida. 

Estudos feitos por Ramachandran (1988) e Klefner e Ramachandran (1992), 

objetivaram investigar se a iluminação influenciaria na percepção visual do espaço 

tridimensional. Foram utilizadas imagens geradas por computador de formas circulares. 

Estas imagens foram dispostas em duas fileiras iluminadas por um dos lados, dando a 

percepção de que uma fileira representava o reflexo por um espelho da outra fileira. 

Concluiu-se que os indivíduos que perceberam uma fileira como convexa, entendiam a 

outra fileira como côncava. Estes resultados explicam que o sistema visual adota 

somente uma fonte de iluminação durante a observação de imagens diante de sinais de 

ambiguidade. A ilusão visual da profundidade é mais intensa quando a iluminação é 

percebida como vinda por cima do que quando vinda lateralmente, principalmente em 

situações onde os dados da iluminação do ambiente são ambíguos (Ramachandran, 

1988; Klefner & Ramachandran, 1992).    

   O fenômeno da ilusão da máscara côncava é um exemplo muito importante de 

uma classe de estímulos que acarretam na inversão visual de profundidade (Figura 1). 

Neste fenômeno, há uma inversão na percepção visual da profundidade quando o 
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reverso côncavo de uma máscara da face é observado. A percepção da máscara convexa 

é provocada pela observação de uma máscara côncava (Gregory, 1997a).  A máscara 

côncava é julgada como convexa devido à familiaridade do indivíduo com as faces, 

utilizando o seu conhecimento sobre os rostos, mesmo sabendo que perceber a face da 

máscara côncava como convexa, é uma ilusão (Gregory, 1997a; Hill & Bruce, 1993; 

Quaglia & Fukusima, 2009; Hill & Johnston, 2007).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagens das máscaras côncava e convexa. Nas imagens superiores, a máscara convexa, nas 

imagens inferiores, a máscara côncava.  

Fonte: Gregory (1997a).   

 

Gregory (1997a) afirmou que é provável que este fenômeno ocorra porque o 

cérebro se recusa a crer que existam rostos côncavos, interpretando a imagem como 

sendo convexa, por esta ser a forma apresentada naturalmente. Este autor ressaltou 

ainda que hipóteses seriam geradas sobre a forma tridimensional das faces, mediadas 

pelas informações conceitual e perceptiva existentes no processo top-down que se 

sobrepõem aos estímulos sensoriais que chegam ao cérebro, o processo bottom-up. 

Vlajnic, Papathomas, Keane, Zalokostas, e Silverstein (2014) utilizaram uma analogia 

interessante para a melhor compreensão de como o sistema visual trabalha na percepção 

dos objetos. Este sistema funciona como as câmeras digitais programadas para localizar 

e capturar imagens que contêm faces, provavelmente armazenando aspectos dos objetos 

na memória de longo prazo. Em relação à face, o sistema visual armazena uma 

representação desta com suas características que são comuns no ambiente, como a 

convexidade, os dois olhos alinhados horizontalmente, um nariz acentuado no meio e 

uma boca horizontal abaixo do nariz.  
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O predomínio do processo top-down sobre o bottom-up foi constatado por Hill e 

Bruce (1993) ao avaliarem os aspectos que colaboravam para a ilusão da máscara 

côncava. Foi apresentada aos participantes uma máscara côncava de plástico nas 

posições vertical e invertida, com variação na fonte de iluminação e sob observação 

monocular e binocular. A máscara foi disposta em um gabinete de madeira. O gabinete 

foi confeccionado com as partes frontal e traseira de vidro. Foi solicitado que os 

observadores se aproximassem da máscara côncava até que a inversão visual de 

profundidade ocorresse. A maioria dos participantes conseguiu realizar a inversão. 

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo que verificou se este 

fenômeno ocorreria também em outros objetos, que não a face. Foram selecionados três 

objetos considerados familiares ao observador: formas comerciais de petiscos nas 

figuras de abacaxi e urso e uma forma ondulada. Para as formas de urso e de abacaxi, 

foram necessárias distâncias menores para que os participantes realizassem a inversão 

binocular de profundidade. Os resultados demonstram a força da ilusão visual de 

profundidade em objetos que são familiares ao observador e não se enquadram no 

formato da face (Hill & Johnston, 2007).    

Alguns fatores nas condições de apresentação da máscara côncava podem 

favorecer a inversão visual de profundidade, sendo eles: a observação monocular, a 

coloração e a orientação da máscara e a direção da fonte de iluminação. Para verificar a 

influência desses fatores Hill e Johnston (2007) apresentaram aos sujeitos imagens 

estereoscópicas da máscara côncava com dimensões semelhantes às dimensões de uma 

face adulta. O estudo pôde evidenciar que a máscara com tonalidade próxima à 

tonalidade da face humana acarretou em uma ilusão visual mais forte do que a máscara 

acinzentada. A condição de observação monocular e binocular da máscara côncava foi 

um aspecto considerado em outro estudo. Observou-se que a máscara côncava 

apresentada na condição monocular facilitou a realização da inversão da profundidade, 

quando comparada à observação binocular (Hill & Bruce, 1993).  

A influência do posicionamento do estímulo na ilusão da máscara côncava foi 

investigada por Yoshida (2006) e Hill e Johnston (2007). O fenômeno ilusório se 

mostrou mais acentuado quando a máscara foi apresentada na posição de cabeça para 

cima, quando comparada à máscara apresentada na posição de cabeça para baixo. 

Resultados obtidos por Vlajnic et. al (2014) corroboraram os resultados destes autores. 

Ao apresentar aos sujeitos máscaras côncavas nas posições de cabeça para cima e de 

cabeça para baixo, constatou-se que eles conseguiram realizar a inversão muito mais 
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facilmente em máscaras côncavas de cabeça para cima, na posição vertical, natural, do 

que máscaras de cabeça para baixo.    

Estudos objetivaram verificar a influência da direção da fonte de iluminação na 

ilusão visual da máscara côncava (Hill & Bruce, 1993; Yoshida, 2006). Estes autores 

encontraram que o fenômeno ocorreu mais fortemente quando a fonte de iluminação foi 

percebida como vinda da parte superior da máscara côncava, comparativamente à 

iluminação percebida como vinda da parte inferior. Outro estudo ainda visou investigar 

os efeitos da direção da fonte de luz, da coloração e da orientação sob a ilusão da 

máscara côncava. Os participantes observaram a máscara na condição monocular sendo 

que a maioria realizou a inversão, independente da iluminação vinda da esquerda, da 

direita, de baixo ou por cima. A tonalidade das máscaras também não afetou a inversão 

monocular da profundidade: os indivíduos realizaram a inversão mesmo com a máscara 

sendo policromada com os olhos, sobrancelhas e boca demarcadas, ou na tonalidade 

cinza. Outro fator que não afetou a inversão foi o fato de a máscara estar de cabeça para 

baixo (Quaglia & Fukusima, 2009). Em pesquisa feita por Quaglia, Bachetti e Alves 

(2014), os participantes avaliaram as máscaras côncavas monocromada e policromada 

apresentadas monocularmente, iluminadas por baixo, por cima, pela esquerda e pela 

direita, nas posições vertical e invertida iluminada por baixo. Observou-se que a maioria 

dos sujeitos percebeu as máscaras côncavas como sendo convexas independente da 

coloração, iluminação e orientação destas.  No momento em que um objeto côncavo é 

percebido como convexo, o cérebro também realiza a inversão da direção da fonte de 

iluminação, compreendendo a máscara côncava com iluminação vinda por cima, como 

sendo convexa com iluminação vinda de baixo (Gregory, 1997b; Hill & Bruce, 1993).   

Algumas condições psicopatológicas podem prejudicar a capacidade do sujeito 

em realizar a inversão visual de profundidade da máscara côncava. Dentre essas 

psicopatologias, ressalta-se a interrupção do uso abusivo e prolongado do álcool 

(Schneider et al., 1996a; Schneideret al., 1996b).  

 

Álcool: o consumo e seus efeitos no organismo 

 O álcool é uma droga psicotrópica depressora do sistema nervoso central, de 

caráter hipnótico e sedativo. Seus efeitos no cérebro ocorrem em poucos minutos após o 

consumo. A absorção do álcool no duodeno e no estômago é rápida, principalmente 

quando o estômago está vazio, quando a concentração etílica da bebida é alta, ou 

quando ela está gaseificada ou quente (Hoffmann, Carbonell & Montoro,1996). Mesmo 
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ao ingerir poucas doses, ocorrem, no indivíduo, alterações cognitivas e 

comportamentais, que vão desde um estado de bom humor e relaxamento, à sonolência 

e perda da consciência (Morris & Fillenz 2003).  

O uso abusivo de bebidas alcoólicas provoca alterações na aprendizagem, nas 

funções executivas e tomada de decisões, na velocidade psicomotora e capacidade de 

análise e síntese visuoespaciais, podendo chegar a transtornos de memória e, em casos 

mais graves, à demência alcoólica (Cunha & Novaes, 2004).  Outras doenças ainda 

podem ser causadas, como por exemplo: osteoporose, miopatia, gota, cirrose hepática, 

doenças cardiovasculares, hepatite alcoólica, transtornos endócrinos, pancreatite, atrofia 

dos testículos, inflamação da próstata, deficiência de ferro, anemia, redução de 

plaquetas, infecções respiratórias, eczema, psoríase, pelagra e redução da imunidade do 

organismo. Em relação ao comprometimento dos sistemas nervosos central e periférico, 

ressalta-se: ambliopia alcoólica, neuropatia periférica, degeneração cerebelar alcoólica, 

demência alcoólica, encefalopatia  por  pelagra  alcoólica e Síndrome de Wernick-

Korsakoff (Figlie, Bordin, & Laranjeira, 2004).  

Ademais, podem surgir sérias complicações psiquiátricas. O consumo recorrente 

e abusivo do álcool pode induzir a: alucinações temporárias, Delirium tremens, 

alucinose, demência alcoólica, amnésia induzida, transtornos alimentares e transtorno 

psicótico delirante induzido. Problemas de caráter social podem surgir porque 

indivíduos alcoolizados tendem a se comportar de forma mais agressiva, a ser vítimas 

de situações violentas e a se envolver em acidentes de trânsito.  Situações como 

dificuldade financeira, problemas no trabalho, violência doméstica e família 

desestruturada não são incomuns (Figlie et al., 2004). De acordo com Anthony e 

Andrade (2009), a ingestão excessiva do álcool pode alterar o desempenho visual e 

motor do indivíduo. Devido à relevância da implicação desta alteração nos 

comportamentos das pessoas, principalmente no que se refere a dirigir veículos, ao 

longo dos anos, pesquisadores têm investigado a relação entre o consumo de álcool e a 

visão em circunstâncias de trânsito.  

O grau de álcool contido no sangue do indivíduo é denominado alcoolemia, que 

é medida pela quantidade de álcool por litro de sangue (Abreu, Lima & Silva, 2007). Os 

efeitos iniciais do consumo podem ser verificados a partir de níveis de alcoolemia com 

uma concentração entre 0,2 e 0,3 g/l. Estes níveis representam, aproximadamente, o 

consumo de 10 a 20g de álcool, ou seja, uma quantidade equivalente a um cálice de 

vinho do Porto, uma dose de bebida destilada ou 500ml de cerveja (Graeff, 1990).  Os 
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efeitos do álcool variam em função da taxa de alcoolemia, da dose ingerida, dentre 

outros. Por exemplo, ao consumir 30mg de álcool, a capacidade do indivíduo de dirigir 

veículos com habilidade, é comprometida. O uso de 50 a 100mg, pode causar alterações 

comportamentais e no humor. O consumo de 300mg, pode causar intoxicação naqueles 

indivíduos que não são tolerantes ao álcool. O quadro de intoxicação ocorre em 

bebedores regulares, que são tolerantes aos efeitos do álcool, se estes consumirem doses 

ainda maiores. A intoxicação alcoólica pode acarretar danos à saúde, como depressão 

dos reflexos, hipotermia, convulsões, hipotensão, hipoglicemia, estupor, podendo levar 

o indivíduo ao estado de coma e até mesmo à morte (Figlie et al., 2004; Carlini et al., 

2001). 

Algumas hipóteses de pesquisa referem-se aos mecanismos sensoriais e aos 

aspectos comportamentais e fisiológicos que são prejudicados pelo uso contínuo e 

abusivo do álcool. Mesmo com a crescente gama de estudos, ainda não há modelos 

teóricos a respeito dos efeitos do álcool na percepção visual. Galdino, Silva, Santos, e 

Simas (2010) investigaram as alterações neuroperceptivas da visão devido ao consumo 

de bebidas alcoólicas e os seus resultados mostraram os potenciais efeitos neurotóxicos 

do álcool no sistema visual. A partir de um estudo, Khan e Timney (2007), referiram-se 

à redução no processamento neural decorrente do consumo do álcool de forma 

moderada. Souto, Bezerra e Halseyô (2008) mostraram que há, nos indivíduos com uma 

intoxicação alcoólica, um prejuízo na identificação de assimetrias, quando comparados 

a sujeitos sóbrios. Foi encontrado em outro estudo que as pessoas que ingeriam 

semanalmente uma média de 43,2g/l de álcool tinham um déficit em sua capacidade de 

percepção para integrar as características de localização dos objetos e as características 

visuais de forma e cor (Colzato, Erasmus, & Hommel, 2004).  

Warten e Lie (1996) verificaram anormalidades na sensibilidade ao contraste em 

sujeitos com concentração alcoólica no hálito de 0,05 e 0,1%, evidenciando efeito do 

álcool na percepção visual, mesmo em casos de baixas concentrações. Outro estudo 

mostrou que, em alcoolistas, há um déficit na percepção visual de contraste, mesmo 

após longos períodos de abstinência, quando comparados ao grupo controle (Cruz, 

2010). A partir de tarefas psicofísicas e restrição do domínio visual, foi encontrado em 

um estudo que os alcoolistas, mesmo após cessada a SAA e mesmo após a 

desintoxicação, apresentaram falhas na percepção visual de movimento (Wegner, 

Günthner & Fahle, 2001). 

Dentre os danos causados à percepção visual pelo consumo abusivo do álcool, 
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ressalta-se a percepção visual da profundidade, que também tem sido estudada ao longo 

dos anos. Em um estudo, autores investigaram 13 sujeitos saudáveis, antes e depois de 

ingerirem 0,8g/kg do peso corporal de álcool. Eles encontraram perturbações 

significativas na percepção visual da profundidade referente ao consumo abusivo do 

álcool (Wegner & Fahle, 1999).  A partir da pesquisa feita por Warten e Lie (1996), 

demonstrou-se que os participantes, mesmo com um nível de alcoolemia considerado 

baixo, de 0,5g/l, apresentaram um déficit significativo relacionado à estereoacuidade, a 

menor quantidade de disparidade retiniana horizontal que proporciona a sensação de 

profundidade referente aos objetos. Estes autores também verificaram um prejuízo na 

visão binocular para baixas taxas de concentração do álcool no hálito de 0,5 e 0,1%. 

 A ingestão alcoólica não está necessariamente ligada a danos à saúde, de modo 

que existem padrões de consumo que podem, ou não, afetar negativamente o indivíduo. 

Um deles é o consumo moderado, relativo à ingestão de pequenas doses que não 

causam problemas a saúde; ao contrário, podem até trazer benefícios. Este é o padrão de 

ingestão de bebidas alcoólicas mais aceito pela sociedade (Andrade & Oliveira, 2009).   

  O uso nocivo ou abusivo é aquele em que o indivíduo passar a ingerir doses 

maiores de bebidas alcoólicas em momentos indevidos, redundando na perda da 

capacidade de desenvolver suas atividades laborais, e em problemas interpessoais 

(Gigliotti & Bessa, 2004). Se essas características estiverem presentes recorrentemente 

durante 12 meses, o indivíduo será diagnosticado como usuário abusivo da substância. 

O diagnóstico de Abuso de Substâncias não inclui tolerância à substância, uso 

compulsivo ou síndrome de abstinência, não satisfazendo os critérios para o diagnóstico 

de Dependência de Substância. Embora este diagnóstico seja mais provável em 

indivíduos que iniciaram o uso de bebidas alcoólicas recentemente, muitos passam 

bastante tempo sem desenvolver o quadro clínico de Dependência de Substância 

(APA,1994). 

 A Dependência de Substância é uma doença recorrente e crônica, que é resultado 

da interação de efeitos dela no cérebro de forma prolongada (Figlie et al., 2004). As 

características da dependência relacionam-se a sintomas comportamentais, cognitivos e 

fisiológicos. De acordo com a APA (1994), o dependente alcoólico tem diversos 

prejuízos, que se manifestam através do comportamento compulsivo do consumo da 

droga, da intolerância e da abstinência. Assim como no Abuso da Substância, o 

diagnóstico ocorre quando os sintomas da dependência recorrem por 12 meses. Silva 

(2000) ainda classificou a dependência do álcool, ou alcoolismo, em padrões de 
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ingestão chamados “espécies”. Uma destas espécies se chama “alcoolismo gama”, que 

se refere a condições de pessoas que, ao começarem a beber, são incapazes de parar, 

apesar de conseguirem se manter abstinentes em alguns períodos de tempo. Já em outra 

espécie de dependência, o alcoolista sente necessidade de ingerir uma quantidade diária 

de álcool, mas não tem consciência de que não consegue se controlar. Ele só perceberá 

sua dependência, quando for necessário parar de beber.  

 O transtorno psiquiátrico que provém da dependência do álcool é denominado 

Síndrome de Dependência Alcoólica (SDA) e seu diagnóstico se relaciona com duas 

dimensões diferentes. A primeira dimensão da SDA se refere à psicopatologia do uso do 

álcool, ou seja, à dependência, propriamente dita. Já a segunda dimensão está voltada 

para os problemas decorrentes tanto do uso abusivo quanto da dependência. Sendo 

assim, a SDA envolve uma série de sintomas e sinais que são avaliados quanto à sua 

presença e sua intensidade. Não é necessário que todos os sintomas estejam presentes ao 

mesmo tempo, porém, estes devem se apresentar regular e coerentemente para que o 

reconhecimento clínico seja possível (Nicastre & Laranjeira, 1996).  

  Os elementos descritos como as características principais da SDA são: 1) 

estreitamento do repertório quando o usuário bebe inicialmente com flexibilidade de 

horário, de quantidade e tipo de bebida. Com o passar do tempo, a frequência do 

consumo aumenta, ao ponto da ingestão diária e em maiores quantidades, não se 

importando com situações inadequadas e chegando ao estágio de compulsão e falta de 

controle; 2) saliência do comportamento de busca do álcool em consequência do 

estreitamento do repertório, quando o beber passa ser uma prioridade na vida do 

indivíduo, acima do seu trabalho, família e saúde;  3) aumento da tolerância ao álcool. 

Na medida em que a síndrome evolui, doses maiores são necessárias para obter o 

mesmo efeito que era conseguido com doses menores; 4) sintomas repetidos de 

abstinência. Quando o usuário diminui ou interrompe o consumo do álcool, passa a 

sentir sintomas e sinais que são inicialmente leves, pouco incapacitantes e intermitentes, 

mas que em estágios mais severos da dependência se manifestam em sintomas mais 

significativos, como alucinações e tremores intensos; 5) alívio ou evitação dos sintomas 

de abstinência pelo aumento do consumo; 6) percepção subjetiva da necessidade de 

beber. Esta característica ocorre quando há uma pressão psicológica para que o 

indivíduo beba com o objetivo de aliviar os sintomas da abstinência; e 7) reinstalação 

após a abstinência. Mesmo após a abstinência, caso o bebedor tenha uma recaída, o 

padrão antigo de dependência é rapidamente restabelecido (Gigliotti & Bessa, 2004). 
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Quando o grau de dependência é grave, ao interromper ou reduzir o consumo 

abusivo do álcool, um conjunto de sintomas psíquicos e orgânicos pode aparecer e estes 

sintomas caracterizam a Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA). A SAA tem 

duração média de sete a dez dias com o surgimento dos sintomas após seis a 72 horas da 

redução ou cessação do consumo (Luís, Lunetta & Ferreira, 2008).  Os sintomas mais 

comuns da SAA são: tremores, vômito, náuseas, sudorese excessiva, taquicardia, 

convulsões, irritabilidade, alucinações, ansiedade, agitação, disforia e déficit cognitivo 

(Oliveira & Ribeiro, 2013). Em alguns indivíduos, consequências graves podem 

ocorrer, como o Delirium tremens (Laranjeira et al., 2000; Maciel & Kerr-Corrêa, 

2004). Caso haja a interrupção do uso, o indivíduo tende a se pressionar a voltar a beber 

em caso de abstinência, tendo uma recaída com o padrão de consumo igual ou maior do 

que o adotado no período em que estava em uso abusivo do álcool (Gigliotti & Bessa, 

2004). 

Em média, 5% dos indivíduos dependentes do álcool irão manifestar a SAA. Os 

casos de mortalidade em abstinentes do álcool são de 1% desta população (Laranjeira et 

al., 2000; Marques & Ribeiro, 2002). A explicação da SAA se dá através do fenômeno 

de neuroadaptação do Sistema Nervoso Central (SNC) onde, a partir da exposição 

crônica ao álcool, ocorrem alterações em nível celular quando o consumo é 

interrompido (Laranjeira  et  al.,  2000; Maciel  &  Kerr-Corrêa,  2004).   

A sintomatologia da SAA não é muito específica, sendo que pode ocorrer 

também em outras síndromes de abstinência de substâncias, como a da cocaína, e pode 

variar de acordo com a gravidade e intensidade. O conjunto de sintomas e sinais pode, 

além disso, estar associado a outros transtornos psiquiátricos e/ou problemas clínicos 

(Laranjeira et al., 2000).    

A Organização Mundial da Saúde estabelece critérios para realização do 

diagnóstico da SAA que estão presentes na Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10) (ANEXO A).  Os sintomas e sinais da síndrome podem variar entre alterações 

físicas, como convulsões e delirium, e alterações psíquicas, como déficit nas funções 

cognitivas, irritabilidade e insônia. A SAA pode ser classificada entre os níveis leve, 

moderado ou grave, que são identificados através da escala Clinical Institute 

Withdrawal Assessment Revised (CIWA-Ar) (Marques & Ribeiro, 2002) (ANEXO B).   

Além disso, a SAA é classificada em dois níveis de complexidade relacionados 

ao comprometimento do indivíduo. A classificação desses níveis leva em consideração 

fatores biopsicossociais provenientes do uso descomedido do álcool. O 
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comprometimento de Nível I se refere a casos leves e moderados com a presença de 

náuseas e vômito, cefaléia, tremores nas extremidades dos membros, agitação 

psicomotora e ansiedade leves. O Nível II está relacionado ao comprometimento em 

casos graves, com características de cefaléia, náuseas e vômito, aumento da agitação 

psicomotora, sudorese excessiva, alta ansiedade, delírios e alucinações, desorientação e 

tremores generalizados. Em casos de Nível II de complexidade, é recomendado o 

tratamento hospitalar com internação (Laranjeira  et  al., 2000).  

 

Síndrome de Abstinência Alcoólica: estudos sobre a inversão visual da 

profundidade  

 

Algumas pesquisas encontraram que indivíduos os quais sofriam da SAA 

apresentavam uma dificuldade de realizar a inversão visual da profundidade, em 

especial, ao observarem a máscara côncava. Schneider et al. (1996a) realizaram uma 

pesquisa com dez indivíduos com SAA leve e idade entre 31 e 48 anos, em comparação 

a 11 saudáveis, com idade entre 22 e 35 anos, que eram funcionários do hospital onde a 

coleta foi realizada, sendo os dois grupos compostos por homens e mulheres. Para o 

diagnóstico da gravidade da SAA, utilizou-se a escala CIWA – Ar, onde a SAA leve foi 

percebida através do escore inferior a 15 pontos na escala. Em seu método, foram 

projetados aleatoriamente aos participantes, cinco slides tridimensionais, ou seja, os 

estímulos foram apresentados sob a condição binocular sendo que dentre as imagens, 

havia a da máscara côncava do rosto humano. Ao se comparar os dois grupos, percebeu-

se então que os participantes com SAA leve apresentaram um déficit na inversão visual 

de profundidade. Estes autores ressaltaram o possível uso do fenômeno da ilusão 

binocular da profundidade como um instrumento eficaz para investigar os efeitos das 

substâncias psicodélicas e psicotrópicas no organismo, assim como para avaliar os 

estados psicóticos presentes nos quadros de abstinência alcoólica. Os estados psicóticos 

seriam devidos a uma deficiência no sistema regulador da percepção visual.   

Em estudo realizado por Schneider et al. (1996b) a amostra foi realizada com 

pessoas de ambos os sexos sendo 10 com SAA leve pelo escore inferior a dez pontos na 

escala CIWA – Ar, 13 esquizofrênicos, 10 em privação de sono e 41 saudáveis. Os 

slides tridimensionais foram apresentados e duas situações, a primeira constituída por 

imagens de objetos côncavos familiares ao observador, como por exemplo, imagens do 

rosto humano, máscara de urso e uma casa e a segunda constituída de imagens de 

objetos côncavos, porém não tão familiares, por exemplo, pincéis e flores. Assim como 
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na pesquisa anterior, os participantes com SAA leve apresentaram prejuízo na inversão 

binocular de profundidade ao se comparar com os saudáveis.  

Estes resultados não foram os mesmos encontrados em uma terceira pesquisa 

realizada por Schneider et al. (1998). Neste estudo, a amostra foi composta por 

indivíduos de ambos os sexos, sendo 10 com SAA leve e escore inferior a dez pontos na 

escala CIWA – Ar, 10 com SAA moderada e escore entre dez e quinze pontos na escala 

CIWA – Ar, 10 com intoxicação alcoólica leve, 10 com intoxicação grave e 41 pessoas 

saudáveis.  Foram observados 12 slides tridimensionais, estereoscópicos de diversas 

imagens de objetos côncavos, incluindo casas, flores e rosto humano. No âmbito dos 

resultados, os participantes com SAA moderada não obtiveram os mesmos resultados 

que o grupo controle sendo que estes últimos por sua vez, conseguiram realizar a 

inversão binocular de profundidade. Não foi percebida diferença significativa entre o 

grupo controle e os sujeitos com SAA leve.  

No Brasil, foram realizadas duas pesquisas com a ilusão da máscara côncava e a 

SAA, na condição monocular da percepção (Bachetti et al., 2013; Quaglia et al., 2014). 

No primeiro estudo, a amostra foi composta de 15 participantes com SAA leve, 16 com 

SAA moderada e 16 indivíduos saudáveis, todos os grupos de ambos os sexos. Foi 

apresentada aos participantes a máscara côncava objetiva policromada do rosto humano 

na posição vertical, dentro de uma caixa de madeira com duas lâmpadas de 15 volts nas 

partes superior e inferior. Os participantes se sentaram frente à caixa, observaram a 

máscara através de um visor utilizando o olho da sua escolha, explicitaram se a máscara 

seria côncava ou convexa, classificaram–na como muito côncava, côncava, plana, 

convexa ou muito convexa e, por fim, estimaram uma distância em centímetros, entre a 

ponta do nariz da máscara e a base da face da mesma. Objetivando observar a percepção 

dos participantes com SAA depois de interrompida a síndrome, o procedimento foi 

repetido 15 dias após a primeira coleta. A partir dos dados coletados, foi verificado que 

a maioria do grupo controle e dos indivíduos com SAA leve percebeu a máscara 

côncava como sendo convexa independente da iluminação da caixa, mas a grande parte 

do grupo de SAA moderada, não conseguiu realizar a inversão monocular de 

profundidade. Apesar destes resultados, o prejuízo na percepção dos participantes com 

SAA moderada se mostrou reversível, pois grande parte destes conseguiu realizar a 

inversão monocular de profundidade da máscara depois de cessada a síndrome. Método 

semelhante foi utilizado no segundo estudo. Foi investigada a percepção monocular de 

profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima, por baixo, pela direita 
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e pela esquerda em 8 indivíduos com SAA leve e 8 indivíduos saudáveis. Os 

observadores executaram as mesmas tarefas realizadas pelos participantes da pesquisa 

realizada por Bachetti et al. (2013). Resultados similares foram obtidos, pois não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os observadores com SAA leve e 

observadores saudáveis.      

Os resultados destes estudos mostram que há contradições em relação à 

percepção da ilusão da máscara côncava por indivíduos com SAA leve, tanto na 

condição binocular relativa a projeções de imagens quanto monocular, em 

apresentações objetivas do estímulo, o que acarreta na necessidade de mais pesquisas a 

este respeito. Além disso, percebe–se uma insuficiência de pesquisas que envolvam a 

percepção binocular desta máscara e a abstinência alcoólica. Ademais, não foram 

encontrados registros de estudos nacionais ou internacionais, relacionados à percepção 

binocular da ilusão da máscara côncava por pessoas com a SAA, independente da sua 

intensidade, na condição de apresentação objetiva da máscara côncava. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 O objetivo geral do presente trabalho foi investigar a percepção binocular de 

profundidade ou relevo da mascara côncava em indivíduos com Síndrome de 

Abstinência Alcoólica. 

 

Objetivos específicos 

1. Investigar, na primeira avaliação, durante a SAA, a inversão binocular da 

profundidade e a magnitude métrica e categórica da percepção de profundidade 

ou relevo da máscara côncava objetiva em dois grupos de indivíduos, com SAA 

leve e moderada, comparativamente ao grupo de indivíduos saudáveis. 

2.  Investigar, 15 dias após cessada a síndrome, a inversão da profundidade e a 

magnitude métrica e categórica de profundidade ou relevo da máscara côncava 

objetiva, percebida binocularmente nos dois grupos de indivíduos, com SAA 

leve e moderada, comparativamente ao grupo dos indivíduos saudáveis. 

3. Comparar os dois grupos de indivíduos, com SAA leve e moderada, durante e 

após a síndrome com relação aos dados de magnitude categórica e métrica da 

profundidade ou relevo da máscara côncava objetiva, percebida binocularmente.   

4. Investigar o efeito da direção da fonte de iluminação sobre a percepção 

binocular da profundidade ou relevo da máscara côncava objetiva e a magnitude 

categórica e métrica da percepção da profundidade ou relevo entre os indivíduos 

com SAA e os indivíduos saudáveis. 

 

HIPÓTESES 

 

As hipóteses da presente pesquisa foram:  

1) Os indivíduos com SAA leve e moderada apresentariam um prejuízo na 

inversão binocular da profundidade, não conseguindo perceber a máscara côncava 

objetiva como convexa, comparativamente aos indivíduos saudáveis.  

A Variável Independente (VI) é a SAA e a Variável Dependente (VD) é a 

percepção binocular de profundidade ou relevo. De acordo com Emrich (1989) ocorreria 

durante a SAA um desequilíbrio entre os componentes sensoriais e cognitivos da 

percepção visual, acarretando numa menor porcentagem de casos de indivíduos com a 

síndrome que realizem a inversão visual e profundidade.  
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2) Os indivíduos com SAA leve e moderada perceberiam a máscara côncava 

como convexa após 15 dias, quando cessada a síndrome.  

A VI é a cessação da SAA e a VD é a inversão binocular de profundidade. A 

recuperação da capacidade de realização da inversão visual de profundidade após a 

SAA se fundamenta nos resultados achados por Schneider et al. (1996a). Não foram 

encontradas diferenças significativas entre as porcentagens de casos dos grupos com 

SAA leve e os indivíduos saudáveis após 14 dias.    

3) Haveria diferença entre os grupos de indivíduos com SAA leve e moderada e 

os indivíduos saudáveis em relação à estimativa da magnitude da percepção binocular 

de profundidade ou revelo da máscara côncava estimada em centímetros. Esta diferença 

ocorreria ainda em relação à classificação categórica da percepção de profundidade ou 

relevo da máscara.  

A VI é a intensidade da SAA, a VD1 é a percepção da magnitude da 

profundidade ou relevo estimada em centímetros e a VD2 é a estimativa da percepção 

categórica de profundidade ou relevo da máscara côncava. Wegner e Fahle (1999) 

encontraram em seu estudo que 13 indivíduos saudáveis apresentaram prejuízos 

significativos na percepção visual de profundidade após o consumo do álcool.  

4) Haveria diferença em relação à percepção de profundidade ou relevo e em 

relação à percepção do grau de profundidade ou relevo da máscara côncava quanto à 

direção da fonte de iluminação da máscara côncava, iluminada por cima e iluminada por 

baixo.  

A VI é a direção da fonte de iluminação sobre a máscara côncava, a VD1 é a 

percepção da magnitude da profundidade ou relevo estimada em centímetros e a VD2 é 

a estimativa da percepção categórica de profundidade ou relevo da máscara côncava. 

Foi encontrado na maioria dos estudos que objetivaram investigar a influência da 

direção da fonte de iluminação na percepção da máscara côncava que a ilusão da 

máscara côncava foi mais acentuada quando a iluminação foi vinda de cima (Hill & 

Bruce, 1993; Yoshida, 2006; Hill & Johnston, 2007).    
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MÉTODO 

Delineamento 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, onde se utilizou o Delineamento de 

Comparação com Grupo Estático, no qual os grupos estudados e comparados são 

naturais, não havendo introdução de uma variável experimental nem uma distribuição 

aleatória dos indivíduos aos grupos experimental e controle (Selltiz, Wrightsman, & 

Cook, 2007). Foram três os grupos naturais comparados no presente estudo, sendo dois 

grupos clínicos, que apresentam a Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA), e um 

não-clínico. Um grupo clínico foi composto por pessoas com SAA leve e o outro com 

SAA moderada. O grupo não-clínico foi composto por indivíduos saudáveis, sem a 

síndrome. 

O delineamento incluiu ainda dois testes, com medidas da variável dependente.  

A percepção binocular de profundidade ou relevo da máscara côncava objetiva foi 

avaliada em dois momentos distintos em um intervalo de 15 dias. No primeiro 

momento, foram avaliados três indicadores da variável dependente: 1) a ocorrência ou 

não da inversão binocular da profundidade da máscara côncava objetiva, 2) a atribuição 

categórica da percepção da profundidade ou relevo da máscara côncava objetiva, 

classificada em cinco categorias entre muito côncava a muito convexa e 3) a 

profundidade ou relevo percebido, medido em centímetros da ponta do nariz à base da 

máscara côncava objetiva, por meio de uma trena retrátil. No segundo momento, 

findada a SAA, foram reavaliados os mesmos indicadores descritos acima. Os 

resultados encontrados para os três grupos foram comparados na primeira e na segunda 

avaliações.  

Como no Delineamento de Comparação com Grupo Estático não há distribuição 

aleatória, é muito provável que os grupos sejam não-equivalentes em vários aspectos 

que podem afetar os resultados da pesquisa, o que faz com que este tipo de 

delineamento possa sofrer ameaça à sua validade interna com a existência de hipóteses 

rivais, principalmente o viés seleção (Selltiz et al., 2007). Para controlar as possíveis 

interferências nos resultados provenientes deste viés, os três grupos foram equiparados 

com relação às suas características sociodemográficas, como idade, sexo e escolaridade. 

Segundo Selttiz et al. (2007), os estudos que utilizam o Delineamento de 

Comparação com Grupo Estático consistem em pesquisa do tipo correlacional, a qual 

mostra a relação e a força existentes entre duas características, mas não estabelece 

relação causal entre elas. No presente estudo, as características que foram relacionadas 
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referem-se à Síndrome de Abstinência Alcoólica e a percepção binocular de 

profundidade ou relevo da máscara côncava.   

 Este estudo consiste, ainda, em uma pesquisa básica, que visa investigar 

questões teóricas relativas a processos psicobiológicos básicos bem como testar 

hipóteses, construir teorias e ampliar o corpo de conhecimentos (Selltiz et al., 2007; 

Cosby, 2012). Neste estudo, foram investigados os processos psicobiológicos básicos de 

cognição e percepção. 

 

Locais do estudo 

A presente pesquisa foi realizada na Associação de Parentes e Amigos dos 

Dependentes Químicos (APADEQ) e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS del-

Rei). Ambas as instituições estão situadas no município de São João del-Rei, Minas 

Gerais (MG) e serão descritas a seguir. 

 

Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos 

A APADEQ foi fundada em fevereiro de 1988. É uma instituição sem fins 

lucrativos, de caráter assistencial, filantrópico, educativo e científico, sem conotação 

religiosa ou política. O principal objetivo da APADEQ é promover serviços de atenção 

e cuidados adequados aos dependentes químicos por meio de ações de reabilitação e 

reinserção social dos usuários e seus familiares. O tratamento é realizado em caráter de 

internação. Desenvolve, também, trabalhos de fins preventivos, como a realização de 

palestras em empresas, escolas, instituições de saúde e órgãos colegiados, entre outros. 

O serviço possui uma equipe multidisciplinar composta por três psicólogos, um 

psiquiatra, um clínico geral, conselheiros em dependência química e monitores. O 

tratamento baseia-se no modelo Minnesota e na utilização de técnicas das diversas 

abordagens da Psicologia. Nesse modelo, desenvolvido na década de 1930, o paciente é 

incentivado a reexaminar seus valores e relacionamentos. São realizadas palestras, 

dinâmicas de grupo e aconselhamento individual, focalizando a mudança no estilo de 

vida do paciente a longo prazo. O paciente também participa de reuniões de Grupos 

Anônimos de Mútua Ajuda, os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, e de 

atividades terapêuticas com a família. As pessoas que se encontram na fila de espera 

para internação também recebem atendimento do tipo ambulatorial. Aos pacientes em 

alta, são oferecidas atividades de pós-tratamento. 

A população atendida é composta por pessoas de ambos os sexos, que se 
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encontram em uso abusivo ou dependência de álcool ou outras substâncias psicoativas e 

em condições razoáveis de saúde física e que não requeiram um suporte clínico 

hospitalar. A idade mínima para internação é 18 anos, independente do grau de 

escolaridade e classe social. Também são prestados atendimentos aos familiares das 

pessoas em uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas que necessitem de 

orientação ou encaminhamento. 

Essa instituição conta com uma infraestrutura física composta por: recepção, 

setor administrativo, setor do telemarketing, auditório, salas para reuniões de grupo, 

salas para atendimentos individuais, setor terapêutico, consultório médico, cozinha, 

despensa de alimentos e material de limpeza, refeitório, lavanderia, setor ambulatorial, 

pátio de convivência, espaço ecumênico e oficina de cerâmica. Conta, também, com dez 

dormitórios, sendo sete quartos masculinos e três quartos femininos, em alas separadas 

e instalações sanitárias independentes. Ao todo, são 37 leitos, sendo 28 masculinos e 

nove femininos. 

 

Centro de Atenção Psicossocial 

  O CAPS del-Rei está em funcionamento desde 2004 e responde pelo 

atendimento a adultos com transtornos psiquiátricos graves e persistentes, de segunda à 

sexta-feira, das 7 às 17 h. Caracterizado como CAPS do tipo II, presta atendimento à 

população do município de São João del-Rei, assim como às de 15 municípios vizinhos, 

e conta com uma equipe multiprofissional composta por: dois psiquiatras, dois 

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

um farmacêutico, um auxiliar administrativo, um auxiliar de serviços gerais, um 

motorista, um vigia e um coordenador. 

O tratamento ocorre em três modalidades: regime intensivo, semi-intensivo e 

não intensivo. No regime intensivo, os pacientes frequentam os atendimentos no serviço 

diversas vezes na semana; em geral, durante todos os dias. O tratamento realizado pela 

equipe multiprofissional é desenvolvido por meio de atendimentos individuais, em 

grupo e oficinas terapêuticas. As oficinas são realizadas no espaço físico do CAPS, na 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e no Conservatório Estadual de 

Música. Os pacientes do regime intensivo são transportados gratuitamente até o CAPS. 

No regime semi-intensivo, os pacientes são atendidos de quatro a 12 vezes por mês, ou 

três vezes por semana, e ficam durante o dia no CAPS. Eles recebem atendimento da 

equipe e participam de oficinas terapêuticas. As oficinas desenvolvidas em parceria com 
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a UFSJ são: teatro, educação física, artes plásticas e música. Também é realizada a 

oficina de beleza em parceria com os estagiários do curso Técnico em Enfermagem 

provenientes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET). 

Os atendimentos mensais, sejam psicológicos, psiquiátricos ou medicamentosos, 

aos pacientes com sintomatologia estável, caracterizam o regime não-intensivo. O 

número máximo de atendimentos mensais para essa clientela é três vezes. Além disso, o 

CAPS é responsável pelo atendimento ambulatorial de pacientes estáveis, uma vez que 

não existem outros serviços para encaminhá-los. Esses pacientes são atendidos de 

acordo com sua necessidade; em geral, a cada 30, 60 ou 90 dias. 

 

População-alvo 

A presente pesquisa foi realizada a partir de três populações-alvo: pacientes com 

SAA leve, pacientes com SAA moderada e indivíduos saudáveis, acompanhantes dos 

indivíduos com a SAA. No que se refere às populações-alvo clínicas, estas foram 

compostas por todos os pacientes em tratamento na APADEQ ou no CAPS. A 

população-alvo dos indivíduos saudáveis, foi composta pelos acompanhantes dos 

pacientes destas instituições. Com o objetivo de garantir uma maior homogeneidade da 

amostra, foram adotados critérios de inclusão e exclusão das populações-alvo. 

Nas três 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 nas três populações-alvo, aqueles indivíduos que não 

compreenderam as instruções para a realização do estudo ou que apresentaram histórico 

de esquizofrenia, pois tal psicopatologia pode interferir na inversão visual de 

profundidade (Schneider et al. 1996b; Schneider et al., 1998). Foram também excluídos 

os indivíduos que fizeram uso de medicação antipsicótica. A compreensão ou não das 

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

denominado Técnica de Sondagem. Este procedimento baseia-se em solicitar que os 

participantes expliquem suas respostas para cada item do questionário (Guillemin, 

Bombardier & Beaton, 1993).   

Na população-alvo dos indivíduos saudáveis foram excluídos aqueles que 

tiveram histórico de abuso de álcool ou outras drogas. Nas populações-alvo clínicas, 

foram excluídos os indivíduos que estavam em síndrome de abstinência devido a outras 

drogas.  
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Amostra 

 Como o número de pacientes com a Síndrome de Abstinência Alcoólica nas 

referidas instituições é reduzido, todos aqueles que atenderam aos critérios de inclusão e 

exclusão acima referidos, puderam compor a amostra clínica. A seleção dos indivíduos 

saudáveis ocorreu em função destes estarem presentes nas instituições no momento da 

pesquisa e atenderem aos critérios de inclusão e exclusão. Este tipo de amostra, onde os 

sujeitos são selecionados em função de estarem num lugar e num momento precisos, 

caracteriza-se como uma amostra não-probabilística do tipo acidental (Selltiz et al., 

2007).  

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

alvo, tendo em vista que os indivíduos da população-alvo não terão 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 um obstáculo ao 

presente estudo (Selltiz et al. 2007).  

 

Instrumentos de medida 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: duas escalas de medida, sendo uma 

para avaliar a intensidade da SAA, e a outra para avaliar a acuidade visual, um 

equipamento experimental para avaliar a percepção de profundidade da máscara 

côncava e um questionário sociodemográfico e clínico. Esses instrumentos serão 

descritos a seguir.  

 

Clinical Institute Withdrawal Assessment Revised (CIWA-Ar) 

Para a avaliação da gravidade da SAA dos participantes e determinação dos 

grupos clínicas a serem estudados, foi utilizada a Escala CIWA-Ar. Trata-se de um 

instrumento clínico para quantificação da gravidade da SAA, baseado nos critérios 

diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-III-R). A fim de eliminar itens 

redundantes, a escala foi revisada e reduzida por Sullivan, Sykora, Schneiderman, 

Naranjo, e Sellers (1989). Esta escala possui fidedignidade do tipo estabilidade temporal 

(r=0,64; p<0,001) e validade de conteúdo com acordo entre juízes superior a 89,9% 

(Sullivan et al., 1989). Além disso, é recomendada pela Associação Médica Brasileira e 

pelo Conselho Federal de Medicina com o objetivo de padronizar os atendimentos 
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médicos e auxiliar no planejamento de uma intervenção imediata (Marques & Ribeiro, 

2002). 

A escala é constituída por dez itens, sendo que cada item avalia os sintomas 

característicos da SAA, que são: náusea/vômito, tremores, sudorese, formigamentos 

pelo corpo, alucinações visuais e auditivas, irritação, cefaléia, agitação e obnubilação da 

consciência. As opções de respostas para cada item podem variar de zero a sete, sendo 

que o escore máximo é de 67 pontos. Escores acima de 18 caracterizam um nível de 

abstinência alcoólica grave, escores abaixo de dez, um nível de abstinência leve e 

escores que variem entre dez a 18 caracterizam um nível de abstinência moderada.  

 

A Escala Optométrica de Snellen  

Este instrumento de medida é utilizado mundialmente para realizar pré-

diagnóstico das condições de acuidade visual dos indivíduos, além de ser recomendada 

pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2008). Esta escala foi 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, 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, em ambos. Esta é a versão 

tradicional da escala. 

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.  

 

Equipamento experimental  

Para avaliar a percepção da profundidade visual, foi construída uma caixa de 

madeira, tipo MDF com as seguintes medidas: 20,5 cm de largura, 23 cm de altura e 15 

cm de profundidade (Figura 3). Para que a luz ambiente não interferisse na percepção da 
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máscara côncava,  construiu-se uma “aba” na parte superior da caixa medindo 25 cm de 

comprimento. No interior da caixa, foi colocada uma máscara côncava de tamanho 

reduzido da face obtido de uma cabeça de boneca comercial de plástico com as 

seguintes medidas: 4 cm de altura, 2,9 cm de largura e 0,8 cm de profundidade (Figura 

4). Esta máscara foi pintada em seu lado côncavo na coloração bege e colocada na 

posição vertical, contraleteralmente ao visor de 5,8 cm de largura e 4,9 cm altura. Para 

iluminar a caixa por cima e por baixo, duas lâmpadas de 7w foram colocadas nas partes 

superior e inferior, na direção oposta ao visor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desenho esquemático da caixa experimental com a máscara côncava em seu interior. 

Fonte: adaptado de Quaglia & Fukusima (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Máscara côncava de tamanho reduzido da face obtido de uma cabeça de boneca comercial de 

plástico pintada em seu lado côncavo na coloração bege.  
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Questionário sociodemográfico e clínico 

 As características sociodemográficas e clínicas dos participantes foram 

avaliadas a partir de um questionário, elaborado para esta pesquisa. Este questionário 

possibilitou caracterizar as amostras estudadas e equiparar os grupos em relação às suas 

peculiaridades. As características que foram avaliadas são as seguintes: gênero, idade, 

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

substâncias psicoativas e psicodélicas.  

 

Procedimento de coleta de dados 

 

Os participantes receberam os esclarecimentos quanto aos objetivos da pesquisa 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO C). Toda a coleta 

de dados foi realizada na APADEQ e no CAPS. O grupo clínico foi submetido 

inicialmente à avaliação da SAA e à avaliação da acuidade visual, realizado pela própria 

pesquisadora e por estagiários do curso de Psicologia da UFSJ, devidamente treinados. 

O grupo não clínico também se submeteu à avaliação da acuidade visual. Os dois 

grupos responderam ao questionário sociodemográfico (ANEXO D). 

Os participantes foram conduzidos, individualmente, a uma sala e instruídos a 

observar com os dois olhos, o visor que disponibilizou a máscara côncava no interior da 

caixa. A máscara côncava foi apresentada sob duas diferentes condições de iluminação: 

iluminada por cima e iluminada por baixo. A partir da observação desse equipamento, a 

primeira tarefa realizada constituiu em os participantes classificarem a máscara como 

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

percebido da máscara côncava dentre cinco categorias, obedecendo à seguinte gradação: 

(1) muito côncava (muito oca); (2) côncava (oca); (3) plana; (4) convexa (voltada para 

fora) e (5) muito convexa (muito voltada para fora) (ANEXO E). 

Posteriormente à classificação categórica, foi solicitada aos participantes a 

realização de uma terceira tarefa: estimar a profundidade ou relevo da máscara côncava, 

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

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

da máscara côncava. 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. Todos receberam informações quanto à existência de uma 

segunda averiguação dos dados decorridos 15 dias da primeira testagem. 
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Análise de dados  

A análise de dados foi realizada utilizando-se o software Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Já as análises estatísticas, foram efetuadas 

considerando-se o nível de significância p<0,05. Todas as análises descritas abaixo 

foram realizadas em dois momentos, durante e após a SAA.  

 

1. Para analisar a normalidade dos dados e determinar a escolha de testes paramétricos 

ou não paramétricos, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov.   

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

porcentagens para descrever as amostras estudadas. A estatística descritiva foi também 

utilizada para analisar: 1) a frequência da realização da inversão binocular da 

profundidade ou relevo da máscara côncava; 2) a frequência das classificações 

categóricas da profundidade (muito côncava, côncava, plana, convexa e muito 

convexa); 3) a distância estimada em centímetros, da ponta do nariz à base da máscara 

pelos sujeitos.   

3. O teste estatístico ANOVA de um fator foi utilizado para verificar se os grupos de 

indivíduos saudáveis, com SAA leve e com SAA moderada eram equivalentes em 

relação à idade dos seus integrantes. As atribuições métricas dos observadores com 

SAA leve e moderada quando findada a síndrome, foram comparadas com as 

atribuições dos observadores saudáveis, desconsiderando a direção da fonte de 

iluminação e em seguida, considerando a máscara côncava iluminada por cima e por 

baixo separadamente. Para esta comparação foi também utilizado o teste estatístico 

ANOVA de um fator. 

4. O Teste Exato de Fisher, para comparar os grupos quanto à realização ou não da 

inversão visual de profundidade. Este teste foi utilizado tanto considerando cada 

condição da direção da fonte de iluminação, quanto independentemente da direção da 

fonte de iluminação. O Teste Exato de Fisher foi empregado, ainda, para verificar 

dentro de cada grupo, se a direção da fonte de iluminação interferiria na percepção de 

profundidade ou relevo da máscara côncava.  

5. Os grupos foram comparados quanto às estimativas métricas atribuídas à máscara 

côncava, desconsiderando, primeiramente, a direção da fonte de iluminação e 

posteriormente, considerando cada uma das duas direções da fonte de iluminação 

separadamente. Para este fim, utilizou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

pois não houve distribuição normal dos dados. 
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6. Utilizou-se o Teste t de Student para amostras pareadas, para comparar, dentro de 

cada grupo, as duas médias da estimativa de profundidade em centímetros da máscara 

côncava, em função das duas direções da fonte de iluminação, percebida como vinda de 

cima e de baixo da máscara. Foi aplicado o teste t para amostras pareadas, ainda, na 

comparação dos escores das estimativas métricas atribuídas à máscara côncava, dentro 

de cada grupo, com SAA leve e moderada, durante a síndrome e durante a segunda 

averiguação, quando findada a SAA tanto para cada condição de iluminação 

separadamente quanto independentemente da direção da fonte de iluminação.  

7. Como não houve distribuição normal dos dados, empregou-se o teste não-paramétrico 

de postos com sinais de Wilcoxon na comparação das atribuições métricas dentro dos 

grupos com SAA leve e moderada durante e quando findada a síndrome. As análises 

foram realizadas para cada condição de iluminação e independentemente da direção da 

fonte de iluminação.   

   

Considerações éticas 

 

Esta pesquisa foi aprovada pela da Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme o memorando 

nº 031/2015/UFSJ/CEPES (ANEXO F). Foi também submetida e aprovada pelas 

coordenações da APADEQ e do CAPS. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

estabeleceu na resolução nº 196/96, recomendações a serem seguidas na realização de 

estudos com seres humanos. Todos os procedimentos éticos recomendados nesta 

resolução foram seguidos.  

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 há 

respostas certas ou erradas no seu desempenho durante o procedimento experimental de 

observação da máscara côncava.   O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

apresentado a cada participante e a coleta dos dados iniciou-se apenas após a sua 

assinatura. 

Foi assegurado aos entrevistados que a sua participação no estudo não causaria 

qualquer desconforto, riscos ou danos à sua saúde, assim como não interferiria em seu 

tratamento. Cada participante recebeu um telefone de contato da equipe caso tivesse 

alguma dúvida sobre a pesquisa. 
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RESULTADOS 

 Primeiramente, serão apresentados os dados relativos à caracterização das 

amostras estudadas e à comparação dos grupos em relação às variáveis 

sociodemográficas. Posteriormente, os grupos serão comparados quanto à realização da 

percepção binocular de profundidade ou relevo da máscara côncava para as atribuições 

categóricas. Por fim, serão comparadas entre os três grupos as atribuições métricas da 

inversão binocular de profundidade da máscara. Os resultados serão comparados tanto 

independentemente, quanto em função da direção da fonte de iluminação. Além disso, 

os dados dos alcoolistas que foram coletados após a SAA serão contrastados com 

aqueles coletados durante a ocorrência da síndrome para cada grupo, bem como 

comparados com os dados obtidos de indivíduos saudáveis.  

 

Caracterização da amostra 

 Dos 53 participantes, 64,2% eram homens e 35,8% eram mulheres. A média de 

idade foi de 38,28 anos, com variação de 17 a 72 anos (DP = 12,02). Uma boa parcela 

dos observadores concluiu o Ensino Médio, 41,5%, ou seja, estudaram por mais de oito 

anos. A maior escolarização dos participantes foi a de Ensino Superior completo, 

correspondente a 3,8% da amostra.    

 A Tabela 1 apresenta as médias e desvios-padrão da idade dos participantes, 

além das idades mínimas e máximas de cada grupo. Revelou-se a partir da análise de 

variância ANOVA de um fator que os grupos são equivalentes com relação à idade de 

seus integrantes (F(2,50) = 2,329; p=0,108).   

 

 

Tabela 1 – Médias, desvios-padrão, mínimas e máximas das idades dos participantes  

Grupo N Média DP Mín Máx 

Saudáveis 20 35,05 13,05 17 59 

SAA leve 16 43,37 11,79 26 72 

SAA 

moderada 

17 37,29 9,84 20 54 

N = 53 

  

           A Tabela 2 apresenta a descrição das frequências das variáveis escolaridade e 

sexo para cada grupo. O grupo de observadores com SAA leve foi o único grupo em 
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que a maioria possuía oito anos ou menos de escolarização, 62,5%. Os grupos de 

participantes saudáveis e com SAA moderada possuíam oito anos ou mais de 

escolarização, representando 80,0% de ocorrências no grupo controle e 64,7% no grupo 

com SAA moderada. A maioria do grupo de indivíduos saudáveis foi composta por 

mulheres, 55,0%. Já os grupos com SAA foram, em sua maioria, compostos por 

observadores do sexo masculino, sendo 68,8% no grupo com SAA leve e 82,4% no 

grupo com SAA moderada.    

 

Tabela 2 – Frequências absolutas e porcentagens das características sociodemográficas 

de sexo e escolaridade dos grupos de indivíduos saudáveis, com SAA leve e SAA 

moderada 

 

Grupo  Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Saudáveis Sexo Masculino 9 45,0% 

  Feminino 11 55,0% 

     

 Escolaridade ≤ 8 anos 4 20,0% 

  >8 anos  16 80,0% 

SAA leve Sexo Masculino 11 68,8% 

  Feminino 5 31,2% 

     

 Escolaridade ≤ 8 anos 10 62,5% 

  >8 anos  6 37,5% 

SAA moderada Sexo Masculino 14 82,4% 

  Feminino 3 17,6% 

     

 Escolaridade ≤ 8 anos 6 35,3% 

  >8 anos  11 64,7% 

N = 53 

 

 

Análise da percepção binocular de profundidade ou relevo da máscara côncava 

 

 A partir da observação da máscara côncava realizada pelos três grupos com duas 

variações da direção da fonte de iluminação, foram totalizadas 106 observações na 

primeira avaliação e 104 na segunda avaliação. Totalizaram-se 104 observações, duas a 

menos do que a primeira avaliação devido à mortalidade experimental de um 

participante do grupo com SAA moderada.  A Tabela 3 apresenta as atribuições da 

máscara como sendo côncava, plana ou convexa, dentre os três grupos, 

independentemente da direção da fonte de iluminação. Para que fosse analisada a 

percepção de profundidade ou relevo dos participantes nas duas condições de 
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iluminação juntas, cada observador foi considerado duas vezes, para cada direção da 

fonte de iluminação, dobrando o número de participantes em cada grupo na 

apresentação dos resultados. Todos os observadores do grupo de indivíduos saudáveis e 

a maioria do grupo com SAA leve, 78,1%, perceberam a máscara côncava como 

convexa. Em contrapartida, uma maioria acentuada dos observadores com SAA 

moderada, 94,1%, não realizaram a inversão binocular de profundidade da máscara 

côncava, não a perceberam como convexa. 

 Os grupos foram comparados em relação à percepção de profundidade ou relevo 

da máscara côncava. As categorias, “muito côncava”, “côncava”, “plana”, “convexa” e 

“muito convexa”, foram agrupadas em duas: côncava e convexa. Como nenhum 

observador dos três grupos classificou a máscara côncava como “plana”, esta categoria 

foi desconsiderada para esta análise. Com o objetivo de verificar a diferença entre os 

grupos quanto à realização da inversão ou não da profundidade da máscara côncava, 

utilizou-se o teste exato de Fisher. Os grupos clínicos apresentaram um prejuízo na 

capacidade de inverter binocularmente a profundidade. Tanto o grupo com SAA leve 

quanto o grupo com SAA moderada diferiu estatisticamente do grupo controle com 

relação à percepção da ilusão da máscara côncava (p=0,002; p<0,001, respectivamente). 

Os participantes foram dispostos ainda, em dois grupos, o grupo de observadores com 

SAA, independente do nível de abstinência e o grupo de indivíduos saudáveis. A partir 

do teste exato de Fisher, observou-se que o grupo clínico diferiu estatisticamente do 

grupo controle com relação à percepção de profundidade ou relevo (p<0,001). Os 

observadores com a SAA, independente do nível, apresentou um déficit na percepção de 

profundidade ou relevo.  

 O teste exato de Fisher também foi utilizado para a comparação dos grupos 

referente à inversão visual de profundidade da máscara côncava, considerando as duas 

direções da fonte de iluminação separadamente. Assim como na análise anterior, as 

categorias de “muito côncava” a “muito convexa” foram agrupadas nas categorias 

“côncava” e “convexa”. O grupo com SAA leve e o grupo controle não diferiu 

significativamente quanto à inversão visual de profundidade da máscara côncava 

iluminada por baixo (p=0,078). Os participantes dos dois grupos conseguiram perceber 

a máscara côncava como convexa nesta condição de iluminação. Porém, quando a 

máscara côncava foi apresentada na condição de iluminação por cima, houve diferença 

significativa entre os grupos com SAA leve e o grupo de observadores saudáveis 

(p=0,031). Os observadores do primeiro grupo apresentaram um déficit na percepção de 
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profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima. Já o grupo com SAA 

moderada apresentou um déficit na inversão binocular de profundidade da máscara 

côncava iluminada tanto por cima quanto por baixo comparativamente ao grupo 

controle. Este grupo diferiu significativamente do grupo de indivíduos saudáveis tanto 

para máscara côncava iluminada por cima (p<0,001) quanto iluminada por baixo 

(p<0,001). Quando comparados o grupo com SAA, independente do nível da síndrome 

com o grupo saudável foi observado que o primeiro grupo não conseguiu perceber a 

ilusão visual da máscara côncava comparativamente aos observadores saudáveis, tanto 

para a condição da direção da fonte de iluminação vinda de cima (p<0,001) quanto 

vinda de baixo (p<0,001) (teste exato de Fisher).   

Verificou-se a influência da direção da fonte de iluminação na percepção 

binocular de profundidade ou relevo para cada grupo separadamente. O teste exato de 

Fisher foi utilizado para esta análise. A direção da fonte de iluminação não interferiu na 

percepção de profundidade ou relevo da máscara côncava. Não houve diferença 

significativa entre as atribuições da máscara como côncava e convexa em relação à 

direção da fonte de iluminação, vinda por cima e vinda por baixo, nos grupos com SAA 

leve (p=0,192) e com SAA moderada (p=0,059). Como todos os participantes do grupo 

controle não atribuíram concavidade à máscara côncava, não foi necessário realizar este 

ou qualquer outro procedimento estatístico.  

 

Tabela 3 – Frequência absoluta e porcentagem da percepção categórica da profundidade 

ou relevo da máscara côncava para o total de 106 observações na primeira avaliação, 

durante a SAA, e das 104 observações na segunda avaliação, findada a SAA, 

independentemente da direção da fonte de iluminação, entre os grupos de saudáveis, 

com SAA leve e SAA moderada 

 Categorias  1ª avaliação 

  n                      % 

  2ª avaliação 

  n                       % 

Saudáveis Côncava 0                    0,0% 0                    0,0% 

 Plana 0                    0,0% 0                    0,0% 

 Convexa 40                100,0% 40                100,0% 

    

SAA leve Côncava 7                  21,9% 1                  3,1% 

 Plana 0                    0,0% 0                    0,0% 

 Convexa 25                  78,1%  31                96,9% 
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Continuação da Tabela 3 

 

A segunda avaliação foi obtida após 15 dias ou mais, quando findada a 

síndrome. Assim como na primeira avaliação, dos observadores com a SAA leve, 

96,9% conseguiram realizar a inversão binocular de profundidade, percebendo a 

máscara côncava como convexa. Além disso, a maioria dos participantes do grupo 

clínico com SAA moderada conseguiu, diferentemente da primeira avaliação, perceber a 

convexidade da máscara côncava, correspondendo a 94,1%. Findada a síndrome, os 

indivíduos dos dois grupos clínicos recuperaram a capacidade de perceber a ilusão 

visual da máscara côncava. Tanto os observadores com SAA leve quanto com SAA 

moderada não diferiram estatisticamente do grupo controle, realizando a inversão 

binocular de profundidade, após cessada a síndrome, independentemente da direção da 

fonte de iluminação. Os resultados corresponderam a p=0,444 para o grupo com SAA 

leve e p=0,194 para com grupo com SAA moderada (teste exato de Fisher). Os grupos 

também não diferiram estatisticamente quando comparados a partir de dois grupos: com 

a SAA e indivíduos saudáveis (p=0,283). Os observadores com a síndrome de 

abstinência, quando considerados como um grupo apenas, não apresentaram um déficit 

na percepção da ilusão da máscara côncava, independentemente da direção da fonte de 

iluminação, quando cessada a síndrome. A partir do teste exato de Fisher, os grupos 

foram comparados ainda, quanto à realização da inversão visual de profundidade da 

máscara côncava iluminada por cima e iluminada por baixo separadamente, quando 

findada a síndrome. Os grupos clínicos não diferiram estatisticamente do grupo controle 

em nenhuma das duas condições de direção da fonte de iluminação, p=0,886 para o 

grupo com SAA leve comparativamente aos indivíduos saudáveis quando a máscara 

côncava iluminada por cima e p=0,886 para o grupo com SAA moderada tanto para a 

máscara côncava iluminada por cima quanto iluminada por baixo. Este procedimento 

estatístico não foi realizado para comparar o grupo com SAA leve com o grupo de 

indivíduos saudáveis quando a máscara côncava foi iluminada por baixo porque todos 

os observadores dos dois grupos classificaram a máscara côncava como “convexa”.   

 

 

SAA moderada Côncava 32                  94,1%  2                    5,9% 

 Plana 0                      0,0% 0                      0,0% 

 Convexa 2                      5,9% 30                  94,1% 
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Análise das atribuições categóricas da inversão binocular de profundidade da 

máscara côncava 

 

 A Tabela 4 compila as distribuições categóricas à máscara côncava iluminada 

por cima e por baixo. A máscara côncava foi classificada pelos observadores entre cinco 

categorias: muito côncava, côncava, plana, convexa, muito convexa. Observou-se maior 

prevalência das atribuições intermediárias à percepção de profundidade ou relevo da 

máscara côncava iluminada por cima e iluminada por baixo. As categorias “muito 

côncava” e “muito convexa” obtiveram menores proporções de respostas.  Maiores 

porcentagens de respostas foram atribuídas para as categorias “côncava” e “convexa”, 

tanto para os grupos clínicos quanto para o grupo controle.   

 

 

Tabela 4 – Atribuições categóricas à máscara côncava iluminada por cima e por baixo 

durante e após a SAA, dentro dos três grupos. 

Iluminação vinda de cima 

 Durante a SAA  Após a SAA 

 Categorias  Categorias 
 Muito 

Côncava 
Côncava Convexa 

Muito 

Convexa 
 

Muito 

Côncava 
Côncava Convexa 

Muito 

Convexa 

          

Saudáveis  0,0% 0,0% 90,0% 10,0%  0,0% 0,0% 90,0% 10,0% 

          

SAA leve 6,2% 25,0% 62,5% 6,3%  0,0% 6,2% 37,7% 56,1% 

          

SAA 

moderada 

35,3% 58,8% 5,9% 0,0%  0,0% 6,3% 31,2% 62,5% 

 

Iluminação vinda de baixo 

 Durante a SAA  Após a SAA 

 Categorias  Categorias 
 Muito 

Côncava 
Côncava Convexa 

Muito 

Convexa 
 

Muito 

Côncava 
Côncava Convexa 

Muito 

Convexa 

          

Saudáveis  0,0% 0,0% 70,0% 30,0%  0,0% 0,0% 70,0% 30,0% 

          

SAA leve 6,3% 12,5% 31,2% 50,0%  0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

          

SAA 

moderada 

35,3% 58,8% 0,0% 5,9%  0,0% 6,2% 43,8% 50,0% 

 

 

Quando a máscara côncava foi apresentada com a direção da fonte de 

iluminação vinda por cima, 90% do grupo controle classificaram a máscara côncava 
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como “convexa”. Não houve registro de classificações “muito côncava” e “côncava” 

para este grupo. Assim como no grupo controle, porém em proporções menores, a 

maioria dos observadores com SAA leve classificou a máscara côncava como 

“convexa”, 62,4%. Por outro lado, maioria dos observadores com SAA moderada, 

58,8%, classificou a máscara côncava como “côncava”. Nenhum participante deste 

grupo classificou a máscara côncava como “muito convexa”. Além disso, não foram 

encontrados registros de classificações da máscara côncava como sendo “plana” por 

nenhum observador dos três grupos.   

  Em relação à apresentação da máscara côncava com a direção de iluminação 

vinda de baixo, a maioria dos observadores do grupo controle, 70%, a classificou como 

“convexa”. Não foram atribuídas concavidade à máscara côncava por este grupo. As 

maiores porcentagens foram atribuídas pelo grupo com SAA leve à máscara côncava 

como “muito convexa”, correspondendo a 50% dos observadores. No grupo clínico de 

indivíduos com a SAA moderada, as maiores proporções ocorreram para as 

classificações da máscara côncava como “côncava”, 58,8%. Nenhum participante deste 

grupo classificou a máscara como “convexa”. Não foram registradas classificações de 

planura à máscara côncava por nenhum observador dos três grupos. 

Quando findada a síndrome, os dois grupos clínicos diferiram do grupo controle 

quanto às classificações da máscara côncava. Enquanto a maioria dos observadores do 

grupo saudável classificou a máscara como “convexa”, independentemente da direção 

da fonte de iluminação, a maioria dos participantes do grupo com SAA leve, 56,2% 

classificou, quando cessada a síndrome, a máscara como “muito convexa” com a 

iluminação vinda de cima e metade deste grupo, 50%, realizaram esta mesma 

classificação para a máscara com iluminação vinda de baixo. O grupo clínico de 

indivíduos com a SAA moderada também diferiu do grupo controle porque a maioria 

classificou, com o término da síndrome, a máscara como “muito convexa” tanto com a 

direção da fonte de iluminação vinda de cima quanto vinda de baixo, correspondendo a 

58,9% e 52,9%, respectivamente.  

 

Análise das atribuições métricas da inversão visual de profundidade da máscara 

côncava  

 

Teste de normalidade das amostras 
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 A Tabela 5 dispõe os resultados da análise da percepção métrica de 

profundidade ou relevo da máscara a partir do teste estatístico de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov. Utilizar este teste possibilita que o pesquisador determine se 

empregará em suas análises estatísticas testes paramétricos ou não-paramétricos. Caso 

os escores de p sejam superiores a 0,05, garante-se a distribuição normal dos dados e 

testes estatísticos paramétricos podem ser utilizados. 

 A partir das análises dos valores-p da Tabela 5, constata-se que a suposição de 

distribuição normal foi satisfeita para as atribuições métricas de profundidade ou relevo 

nos três grupos para as duas direções da fonte de iluminação e para as duas avaliações 

dos dados, durante e após a SAA. Portanto, testes paramétricos foram utilizados 

objetivando a comparação das estimativas métricas da profundidade ou relevo da 

máscara. 

 

Tabela 5 – Análise de normalidade dos dados da percepção métrica de profundidade ou 

relevo da máscara pelo teste de Kolmogorov-Smirnov 

 

Máscara               Grupos                Observadores              KS                      p*    

 

Iluminada por 

cima durante a      

SAA 

Saudável 

SAA leve 

SAA moderada 

           20 

           16 

           17 

       

        0,983 

        0,826 

        0,939 

        0,289
*
 

        0,502
*
 

        0,341
*
 

     

Iluminada por 

baixo durante a 

SAA 

Saudável 

SAA leve 

SAA moderada 

           20                     

           16 

           17 

 

       0,664  

       0,585 

       1,028                        

        0,770
* 

        0,884
*
 

        0,241
*
 

Iluminada por 

cima após a 

SAA 

Saudável 

SAA leve 

SAA moderada 

           20 

           16 

           16 

 

      0,983 

      0,656                                   

      0,699                                                       

        0,289
* 

        0,783
* 

        0,713
* 

Iluminada por 

baixo durante a 

SAA 

Saudável 

SAA leve 

SAA moderada 

           20                

           16 

           16 

 

      0,664 

      0,726 

      0,699 

        0,770
* 

        0,667
* 

        0,713
* 

p*>0,05. 

   

 

Análises descritivas e estatísticas das atribuições em centímetros 

 A máscara côncava foi classificada metricamente em sua profundidade ou relevo 

por uma estimativa subjetiva com base em centímetros.  A Figura 5 apresenta o gráfico 

das estimativas médias da percepção de profundidade ou relevo da ponta do nariz à base 
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da máscara côncava durante a SAA, independentemente da direção da fonte de 

iluminação, distribuídas entre as categorias côncava, plana e convexa, para os grupos 

controle, com SAA leve e SAA moderada. A categoria plana não será apresentada em 

nenhum dos gráficos a seguir porque os participantes não atribuíram à máscara esta 

classificação. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Médias das estimativas métricas e erro-padrão da percepção de profundidade 

ou relevo da ponta do nariz à base da máscara côncava durante a SAA, 

independentemente da direção da fonte de iluminação, distribuídas entre as categorias 

côncava, plana e convexa, para o total de 106 observações dos estímulos nos grupos 

controle, com SAA leve e SAA moderada (n = frequência de respostas por categoria)    

 

 

A análise descritiva das médias encontradas para os grupos clínicos e o grupo 

controle revelaram que o relevo atribuído à máscara côncava percebida como côncava 

foi mais acentuado para o grupo com SAA leve (média = 4,9cm; DP = 3,06) do que para 

o grupo com SAA moderada (média = 3,8cm; DP = 2,92). O mesmo não ocorreu em 

relação à atribuição de profundidade à percepção da máscara como convexa. Os 

observadores do grupo com SAA moderada perceberam um relevo maior (média = 

6,2cm; DP = 3,42) do que o grupo de observadores com SAA leve (média = 4,93cm; DP 

= 3,06) e do que o grupo de indivíduos saudáveis, que por sua vez perceberam o relevo 

um pouco menos acentuado do que os outros dois grupos (média = 3,48cm; DP = 1,79). 
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Como não houve distribuição normal dos dados das atribuições métricas à máscara, 

independente da direção da fonte de iluminação, o teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis foi utilizado para comparar os três grupos em relação a estas estimativas. A partir 

desta análise, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos em relação às atribuições métricas da percepção de profundidade ou relevo da 

máscara independentemente da direção da fonte de iluminação, p=0,227.  

As médias das atribuições métricas dos três grupos também foram consideradas 

separadamente para cada direção da fonte de iluminação. A Figura 6 apresenta os 

valores médios das atribuições métricas dos três grupos para a máscara côncava 

iluminada por cima e por baixo dentre as cinco categorias de resposta: muito côncava, 

côncava, plana, convexa e muito convexa. Não foi possível calcular o erro-padrão nos 

casos onde poucos participantes classificaram a máscara em algumas categorias.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Médias das estimativas métricas e erro-padrão da percepção de profundidade 

ou relevo da ponta do nariz à base da máscara côncava iluminada por cima e iluminada 

por baixo durante a SAA, nos grupos controle, com SAA leve e SAA moderada, 

distribuídas entre as categorias: muito côncava, côncava, plana, convexa e muito 

convexa, (n = frequência de respostas por categoria)    
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 Os resultados das análises descritivas apresentadas na Figura 6 mostraram que 

indivíduos saudáveis atribuíram as menores estimativas de profundidade e relevo 

quando a máscara côncava foi iluminada por cima (média=3,1cm). Quando percebida 

como “muito convexa”, a máscara recebeu as maiores estimativas métricas de relevo 

pelo grupo com SAA leve independentemente da direção da fonte de iluminação, 

correspondendo a uma média de 4cm para a máscara iluminada por cima e média de 

5,5cm para a máscara iluminada por baixo. Além disso, as estimativas métricas mais 

altas atribuídas à máscara iluminada por baixo, foram dadas pelos observadores deste 

grupo, exceto para a categoria “muito côncava”. Quando iluminada por cima, o grupo 

com SAA leve atribuiu as maiores estimativas métricas à máscara classificada como 

“muito côncava” (média=5cm), “convexa” (média=5,5cm) e “muito convexa” 

(média=4cm). As maiores atribuições métricas foram dadas à máscara iluminada por 

cima classificada como “convexa”, pelos observadores do grupo com SAA moderada 

(média=5,05cm).  

Nenhum observador dos três grupos classificou a máscara como “plana” 

independentemente da condição de iluminação, logo, não foram atribuídas estimativas 

métricas dentro desta categoria. Além disso, outras categorias de classificações da 

máscara não receberam atribuições métricas: “muito côncava” e “côncava”, 

independentemente da direção da fonte de iluminação, pelo grupo de indivíduos 

saudáveis; “muito convexa”, independentemente da direção da fonte de iluminação, 

pelo grupo de indivíduos com SAA moderada. As estimativas métricas de profundidade 

ou relevo da máscara atribuídas pelos observadores não diferiu entre os três grupos para 

nenhuma das quatro classificações da máscara côncava ou direção da fonte de 

iluminação. Os grupos foram comparados, ainda, referente à atribuição métrica da 

profundidade ou relevo percebida, considerando as duas fontes de iluminação 

separadamente. O teste estatístico de Kruskal-Wallis foi utilizado para este fim e 

observou-se que os três grupos não diferiram de forma significativa quanto à atribuição 

métrica da percepção de profundidade ou relevo da máscara côncava tanto iluminada 

por cima (p=0,085) quanto iluminada por baixo (p=0,587).  

Com o objetivo de verificar se a direção da fonte de iluminação seria uma variável que 

influenciaria na atribuição métrica da profundidade ou relevo percebida, os escores dos 

participantes de cada grupo foram comparados em relação a cada iluminação separada. 

A partir do teste t para amostras pareadas, foi percebido que, apesar de alguns escores 
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variarem quando a máscara côncava foi apresentada iluminada por cima e iluminada por 

baixo, a direção da fonte de iluminação não alterou a atribuição métrica percebida pelos 

observadores. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas dentro 

dos grupos, nas estimativas métricas para a máscara côncava iluminada por cima e por 

baixo, correspondendo a: observadores saudáveis t(20)=-0,88;p=0,434; SAA leve 

t(16)=0,514;p=0,615; e SAA moderada t(17)=0,626;p=0,540. 

 As análises das atribuições métricas da percepção de profundidade ou relevo 

foram feitas também após cessada a SAA. O teste t para amostras pareadas foi utilizado 

para comparar os escores das estimativas métricas atribuídas à máscara côncava, dentro 

de cada grupo, com SAA leve e moderada, durante a síndrome e durante a segunda 

averiguação, quando findada a SAA. Foi observado que a recuperação da síndrome 

influenciou na percepção métrica de profundidade ou relevo por parte do grupo com 

SAA leve. Encontrou-se uma diferença significativa entre as estimativas métricas 

atribuídas por este grupo durante e após a SAA quando a direção da fonte de iluminação 

foi apresentada por baixo t(16)=2,405;p=0,030. O mesmo não ocorreu com este grupo em 

relação à máscara côncava iluminada por cima t(16)=1,288;p=0,217 e para o grupo com 

SAA moderada, tanto para a máscara côncava iluminada por cima t(16)=0,145;p=0,886, 

quanto iluminada por baixo t(16)=-0,941;p=0,362.    

Dispõe-se na Figura 7, as médias para o total das atribuições métricas dos 

observadores com SAA leve e moderada após cessada a síndrome, comparativamente 

aos indivíduos saudáveis, independentemente da direção da fonte de iluminação e em 

relação à percepção de concavidades, planuras e convexidades. Os três grupos foram 

comparados de acordo com os escores médios da percepção métrica de profundidade ou 

relevo independentemente da direção da fonte de iluminação. O teste estatístico 

ANOVA de um fator foi utilizado para este fim. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre o grupo controle e os grupos clínicos, F(2,101)=1,20;p=0,305. Ou seja, 

a recuperação da síndrome não interferiu na percepção métrica de profundidade ou 

relevo da máscara côncava.   
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Figura 7. Médias das estimativas métricas e erro-padrão da percepção de profundidade 

ou relevo da ponta do nariz à base da máscara côncava durante a SAA, 

independentemente da direção da fonte de iluminação, distribuídas entre as categorias 

côncava, plana e convexa, para o total de 104 observações nos grupos SAA leve e SAA 

moderada, após cessada a síndrome, comparativamente ao grupo de indivíduos 

saudáveis (n=frequência de respostas por categoria) 

 

 

A Figura 8 compila as atribuições métricas da profundidade ou relevo da 

máscara côncava para cada categoria depois de cessada a síndrome, em função da 

direção da fonte de iluminação, para os grupos clínicos e o grupo controle. A análise 

descritiva das médias das estimativas métricas mostrou que estas passaram por algumas 

variações, tanto para direção da fonte de iluminação vinda de cima quanto vinda de 

baixo e para todas as categorias, de “muito côncava” a “muito convexa”. As categorias 

“muito côncava” e “plana” não aparecem nas figuras porque nenhum observador 

classificou a máscara côncava dentro destas categorias.  
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Figura 8. Médias das estimativas métricas e erro-padrão da percepção de profundidade 

ou relevo da ponta do nariz à base da máscara côncava iluminada por cima e iluminada 

por baixo após cessada a síndrome para os indivíduos com SAA leve e SAA moderada, 

comparativamente o grupo controle, distribuídas entre as categorias: muito côncava, 

côncava, plana, convexa e muito convexa, (n = frequência de respostas por categoria)    

 

 

As menores atribuições métricas para a máscara côncava com iluminação vinda 

de baixo foram dadas pelos observadores com SAA leve que classificaram a máscara 
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côncava como “convexa”, correspondendo a uma média de 2,9cm. Quando iluminada 

por cima, as maiores médias de atribuições métricas foram dadas à máscara côncava 

classificada como “convexa”, pelos participantes deste mesmo grupo (média = 4,7cm). 

Nesta segunda avaliação, nenhum observador dos três grupos classificou a máscara 

côncava como “muito côncava” ou “plana”, independentemente da direção da fonte de 

iluminação.  Assim como na primeira avaliação não houve atribuições muito distintas 

entre os grupos para as estimativas métricas das classificações da máscara côncava entre 

as categorias “muito côncava” a “muito convexa”, tanto na condição de iluminação 

vinda de cima quanto vinda de baixo. Os grupos foram comparados a partir do teste 

estatístico ANOVA de um fator, quanto às estimativas métricas da profundidade ou 

relevo percebido, considerando as duas condições de iluminação. Os três grupos 

diferiram estatisticamente quanto à atribuição métrica da máscara côncava iluminada 

por baixo, F(2, 49)=4,23; p=0,020 e não diferiram quando a máscara côncava foi 

apresentada iluminada por cima, F(2, 49)=1,24; p=0,296. Curiosamente, estes resultados 

foram o contrário daqueles encontrados na primeira averiguação, durante a síndrome, 

onde os grupos diferiram estatisticamente quanto às estimativas métricas da percepção 

de profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima.  

Utilizou-se o teste t para amostras pareadas objetivando comparar os escores das 

estimativas métricas de profundidade ou relevo percebido nos grupos com SAA leve e 

moderada após findada a síndrome, para a máscara côncava iluminada por cima e 

iluminada por baixo.  Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre as atribuições métricas para a máscara côncava iluminada por cima e iluminada 

por baixo dentro do grupo com SAA moderada, t(16)=-0,75; p=0,462. Porém, foi 

demonstrada a partir do teste t para amostras pareadas uma diferença estatística entre os 

valores atribuídos à máscara côncava iluminada por cima e por baixo dentro do grupo 

com SAA leve, t(16)=2,51; p=0,024. Esses últimos resultados sugerem que a direção da 

fonte de iluminação interferiu na atribuição métrica da profundidade ou relevo 

percebido pelo grupo com SAA leve, quando findada a síndrome.  

Os observadores dos grupos clínicos foram comparados, ainda, quando à 

atribuição métrica da profundidade ou relevo percebida, durante e após a síndrome 

dentro de cada grupo independentemente da condição de iluminação e posteriormente 

para cada condição de iluminação. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas em relação à percepção de profundidade ou relevo atribuída em 

centímetros durante e após a SAA moderada (p=0,415). Já em relação aos observadores 



59 

 

com SAA leve, percebeu-se que a recuperação da síndrome nestes indivíduos, 

influenciou na percepção métrica de profundidade ou relevo da máscara côncava. Foi 

encontrada uma diferença significativa entre as atribuições métricas quando comparadas 

durante e cessada a SAA (p=0,015), independentemente da condição de iluminação. 

Quando comparadas cada condição da direção da fonte de iluminação, não foram 

encontradas diferenças estatísticas nas atribuições métricas de profundidade ou relevo à 

máscara côncava iluminada por cima durante e após findada a SAA tanto para os grupos 

com SAA leve (p=0,208) quanto para o grupo com SAA moderada (p=0,856). Para 

estas análises, foi utilizado o teste não-paramétrico de postos com sinais de Wilcoxon 

porque não houve distribuição normal na diferença entre as atribuições métricas antes e 

quando findada a síndrome independentemente da condição de iluminação e no 

momento em que a máscara côncava foi iluminada por cima.  

O teste t para amostra pareadas foi utilizado para comparar cada grupo clínico 

individualmente em relação às atribuições métricas da profundidade ou relevo percebida 

durante e após cessada a SAA quando a máscara côncava foi iluminada por baixo. 

Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa quanto à percepção métrica de 

profundidade ou relevo durante e após a SAA leve, (t(16)=-2,405;p=0,030). Foi 

observado, ainda, que o término da síndrome não influenciou nas estimativas métricas 

atribuídas à máscara iluminada por baixo durante e findada a SAA moderada (t(16)=-

0,941;p=0,362).  
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DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados da presente pesquisa, foi encontrado um prejuízo na 

capacidade dos indivíduos com SAA moderada em realizar a inversão binocular da 

profundidade. Esses observadores não perceberam a convexidade ao observarem a 

máscara côncava da face quando comparados aos indivíduos saudáveis. O mesmo não 

ocorreu com os participantes com SAA leve. Estes não apresentaram déficit na 

capacidade de percepção da ilusão da máscara côncava, invertendo binocularmente a 

profundidade tanto durante quando cessada a síndrome. O déficit dos indivíduos com 

SAA moderada na capacidade de realizar a inversão binocular da profundidade se 

mostrou reversível porque, quando findada a síndrome, a maioria desses observadores 

conseguiu inverter binocularmente a profundidade da máscara côncava.  

Os grupos aqui estudados foram naturais, então objetivando controlar a 

influência das variáveis espúrias, as variáveis sexo, idade e escolaridade dos indivíduos 

foram equiparadas o quanto foi possível. A quantidade de anos de estudo ao longo da 

vida dos participantes foi semelhante. Além disso, foi apontado, a partir da análise 

estatística, que os grupos foram equivalentes em relação à idade dos observadores. 

Houve uma discrepância na distribuição de pessoas do sexo masculino e feminino 

entres os grupos, porém não existem estudos na literatura que considerem o sexo dos 

indivíduos uma variável que influencie na percepção do fenômeno ilusório da máscara 

côncava. Logo, pode-se interpretar que as diferenças entre os grupos não podem ser 

atribuídas às diferenças de sexo, idade e escolaridade entre os indivíduos.       

Assim como nos estudos realizados por Bachetti et al. (2013) e por Quaglia et al. 

(2014) a presente pesquisa utilizou a máscara côncava objetiva como instrumento de 

avaliação da percepção de profundidade ou relevo, porém na condição de observação 

binocular. Diferentemente do presente estudo, Bachetti et al. (2013) e Quaglia et al. 

(2014)  apresentaram aos participantes saudáveis, com SAA leve e com SAA moderada, 

uma máscara côncava objetiva da face dentro de uma caixa de madeira onde os 

indivíduos a observaram a partir de um pequeno buraco na caixa, com apenas um dos 

dois olhos. A máscara côncava foi apresentada em duas condições de iluminação: 

iluminada por cima e iluminada por baixo, assim como na presente pesquisa. A 

coloração da máscara côncava também divergiu entre as pesquisas realizadas por 

Bachetti et al. (2013), Quaglia et al. (2014)  e este estudo. Nas primeiras, os 

participantes observaram a máscara côncava na cor bege com demarcações dos olhos 
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sobrancelhas e boca e na presente pesquisa, utilizou-se uma máscara côncava 

monocromada na coloração bege. Porém, no estudo feito por Quaglia et al. (2014), 

quando comparadas as máscaras côncavas monocromada e policromada, observou-se 

que a coloração das mesmas não influenciou na realização da inversão visual de 

profundidade por parte dos observadores. Já Schneider et al. (1998) avaliaram a 

percepção visual de profundidade ou relevo na condição binocular de observação em 

indivíduos saudáveis, com SAA leve, com SAA moderada, com intoxicação alcoólica 

leve e com intoxicação grave, diferindo do presente estudo apenas na condição de 

apresentação dos estímulos. Estes, apresentados aos observadores foram slides 

estereoscópicos de objetos côncavos, incluindo a face humana.  

Tanto na presente pesquisa quanto nos estudos realizados por Schneider et al. 

(1998) e por Bachetti et al. (2013), a percepção de profundidade ou relevo foi verificada 

em dois momentos: durante e após a SAA. O presente estudo foi ao encontro destes dois 

estudos, apesar das diferenças metodológicas. Os observadores com SAA leve não 

apresentaram prejuízo em perceber a convexidade da máscara côncava, prejuízo este 

que foi observado nos participantes com SAA moderada. O déficit em realizar a 

inversão visual de profundidade se mostrou reversível porque os participantes deste 

grupo conseguiram perceber a máscara côncava como convexa quando findada a 

síndrome, confirmando os estudos de Schneider et al. (1998) e Bachetti et al. (2013).   

Referente às distinções metodológicas, dois estudos tiveram por objetivo 

investigar a percepção de profundidade ou relevo da máscara côncava em pessoas com a 

SAA, na condição de observação monocular (Bachetti, et al. 2013; Quaglia et al.,2014)  

e três, além da presente pesquisa, verificaram a inversão visual de profundidade da 

máscara côncava em indivíduos com SAA na condição binocular de observação 

(Schneider et al., 1996a; Schneider et al., 1996b & Schneider et al., 1998). A condição 

monocular de observação pode ser um fator que facilita aos observadores realizarem a 

inversão visual de profundidade (Hill & Bruce, 1993). Considera-se relevante então 

comparar o presente estudo especificamente com os estudos feitos por Bachetti et al. 

(2013) e Quaglia et al. (2014) porque em ambos foram utilizadas máscaras côncavas 

objetivas, mas foram realizados a partir de condições de observação diferentes. A 

observação monocular pode realmente ter facilitado a realização da inversão visual de 

profundidade da máscara nos estudos realizados por Bachetti et al. (2013) e por Quaglia 

et al. (2014)  porque a maioria dos participantes com a síndrome, independente do nível, 

conseguiu perceber a máscara côncava como sendo convexa e no presente estudo, 
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94,1% dos observadores com a SAA moderada não inverteu a profundidade da máscara 

côncava apresentada binocularmente.   

Como referido anteriormente, verificou-se, no presente estudo, que os 

observadores com a SAA leve não apresentaram um prejuízo na inversão binocular da 

profundidade da máscara. Estes resultados corroboram os de Schneider et al. (1998) e os 

resultados de Bachetti et al.(2013) e os de Quaglia et al. (2014), onde não foram 

encontradas diferenças significativas entre os participantes com SAA leve e os 

observadores saudáveis em relação à capacidade de inverter visualmente a profundidade 

da máscara côncava. Por outro lado, estes resultados vão de encontro aos encontrados 

por Schneider et al. (1996a) e Schneider et al. (1996b) onde os observadores com a 

SAA leve não conseguiram inverter binocularmente a profundidade da máscara 

côncava.  

De acordo com Schneider et al. (1996a), indivíduos com SAA não conseguem 

perceber a ilusão visual dos objetos côncavos porque devido a síndrome, o SNC é 

incapaz de corrigir hipóteses perceptuais que não são plausíveis. Além disso, de acordo 

com estes autores, durante a SAA o indivíduo pode apresentar delírios e alucinações, 

independente do nível da síndrome e esses sintomas evidenciam a desorganização entre 

os processos top-down e bottom-up, o que explicaria os resultados encontrados nesta 

pesquisa. Como as hipóteses da forma tridimensional da máscara côncava são mediadas 

pela sobreposição das informações conceitual e perceptiva (processo top-down) aos 

estímulos sensoriais que chegam ao cérebro (processo bottom-up), a desorganização 

entre estes dois processos pode impedir que o indivíduo consiga perceber o fenômeno 

ilusório da máscara côncava (Gregory, 1997a). Em relação aos participantes com SAA 

leve, no presente estudo, não terem diferido dos observadores saudáveis na realização 

da inversão binocular da profundidade da máscara côncava, pode ser devido ao fato de 

que o conjunto de sinais e sintomas da síndrome ocorre de forma mais branda em 

indivíduos diagnosticados com este nível da SAA (Laranjeira et al., 2000).  

Foi observado que, quando findada a síndrome, os observadores com SAA 

foram capazes de perceber a ilusão da máscara côncava, não diferindo dos indivíduos 

saudáveis. Os grupos clínicos com SAA não diferiram estatisticamente do grupo de 

indivíduos saudáveis na segunda avaliação. Uma grande maioria dos observadores com 

SAA leve e moderada conseguiram inverter binocularmente a profundidade da máscara 

côncava (96,9% e 94,1%, respectivamente). Os resultados encontrados na presente 

pesquisa onde foi recuperada a capacidade de inverter visualmente a profundidade da 
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máscara côncava, percebendo-a como convexa por parte dos observadores com a 

síndrome, confirma os resultados encontrados por Schneider et al. (1996a), Schneider et 

al. (1998) e Bachetti, Quaglia e Oliveira (2013). Nestes estudos verificou-se que foi 

reestabelecida a organização entre os processos top-down e bottom-up quando findada a 

síndrome, fazendo com que os indivíduos recuperassem a capacidade de perceber o 

fenômeno ilusório da máscara côncava.  

Os participantes classificaram, ainda, a máscara côncava dentre categorias de 

muito côncava a muito convexa. Percebeu-se que as atribuições foram dadas à máscara 

pela maioria dos observadores dentro das categorias intermediárias “côncava” ou 

“convexa”, mesmo quando estes não inverteram a profundidade da máscara côncava. O 

mesmo ocorreu dentro das 300 observações da máscara, durante e após a SAA. Bachetti 

et al. (2013) verificaram as atribuições categóricas à máscara côncava em indivíduos 

com SAA. Neste estudo anterior, as categorias “muito côncava” e “muito convexa” 

foram menos apontadas pelos observadores. Mesmo sendo a condição de observação 

monocular considerada um fator facilitador da inversão visual de profundidade, no 

mesmo estudo alguns participantes classificaram a máscara côncava como “plana”, 

diferindo da presente pesquisa.  

Apenas dois estudos foram encontrados na literatura que investigaram a 

magnitude métrica da percepção de profundidade ou relevo dos indivíduos com SAA 

(Bachetti et al., 2013; Quaglia et al., 2014). Corroborando os resultados encontrados por 

estes pesquisadores, os grupos clínicos não diferiram estatisticamente do grupo de 

observadores saudáveis em relação às atribuições métricas da profundidade ou relevo da 

máscara côncava tanto considerando cada iluminação separadamente quanto 

independente da direção da fonte de iluminação. Diferindo dos resultados encontrados 

no estudo anterior onde os menores centímetros foram atribuídos à máscara pelos 

observadores com SAA moderada, na presente pesquisa os menores escores foram 

obtidos pelos indivíduos saudáveis. Nenhuma média das estimativas métricas dos 

grupos se aproximou do valor da profundidade real da máscara, 0,8cm. O grupo de 

indivíduos saudáveis atribuiu os menores centímetros à máscara côncava, 

independentemente da direção da fonte de iluminação (média= 3,48cm).    

Tanto as atribuições categóricas quanto métricas em relação à máscara por 

indivíduos com SAA, foram investigadas apenas em dois estudos anteriores e na 

presente pesquisa. Porém, como em cada estudo a máscara côncava foi apresentada em 

condições diferentes de observação, monocular e binocular, seriam necessários outros 
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estudos que considerassem estas variáveis para que os resultados fossem comparados e 

discutidos.  

A possível influência da direção da fonte de iluminação na ilusão da máscara 

côncava foi verificada na presente pesquisa. De acordo com Gregory (1997b) e Hill e 

Bruce (1993), quando o indivíduo inverte visualmente a profundidade de um objeto 

côncavo, o cérebro inverte também a direção da fonte de iluminação. Dessa forma, uma 

máscara côncava iluminada por cima é percebida como convexa e iluminada por baixo. 

Alguns pesquisadores também verificaram a influência da direção da fonte de 

iluminação na realização da inversão visual da profundidade da máscara côncava. Hill e 

Bruce (1993) e Yoshida (2006), encontraram em seus estudos que o fenômeno ilusório 

da máscara côncava ocorreu mais intensamente quando a iluminação foi percebida 

como vinda de cima da máscara do que quando percebida como vinda de baixo. Os 

sujeitos estudados nestas pesquisas não apresentavam SAA, mas, os resultados 

encontrados no presente estudo corroboram com os resultados dos estudos anteriores. 

Os observadores com SAA leve classificaram a máscara côncava como “convexa” em 

maiores proporções quando a direção da fonte de iluminação foi apresentada de cima. 

Quando a iluminação foi apresentada em baixo da máscara, a proporção de 

observadores deste grupo que classificaram a máscara côncava como “muito côncava” 

foi bem maior quando comparado à direção da fonte de iluminação vinda de cima. 

Dessa forma, como afirmado por Hill e Bruce (1993) e Yoshida (2006), a iluminação 

vinda de cima da máscara foi um facilitador para a realização da inversão visual de 

profundidade. Estes resultados vão de encontro com os resultados obtidos por Quaglia e 

Fukusima (2009), Quaglia et al. (2014) e Quaglia et al. (2014) que investigaram a 

percepção de profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima, por 

baixo, pela direita e pela esquerda, em indivíduos saudáveis e por Bachetti et al. (2013) 

que verificaram se a iluminação vinda de cima ou de baixo influenciaria na inversão da 

profundidade da máscara côncava observada monocularmente. Nestes estudos, a direção 

da fonte de iluminação não influenciou na percepção do fenômeno ilusório da máscara 

côncava, divergindo da presente pesquisa e dos achados de Hill e Bruce (1993) e 

Yoshida (2006).   

Em relação à profundidade ou relevo da máscara côncava percebida 

metricamente através de uma trena retrátil, foi percebido que a direção da fonte de 

iluminação não influenciou nas estimativas métricas dos participantes saudáveis e com 

SAA moderada tanto durante quanto após a síndrome. Assim como no estudo realizado 
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por Quaglia e Fukusima (2009), Bachetti et al. (2013), Quaglia et al. (2014) e Quaglia et 

al. (2014) a máscara côncava estar iluminada por cima ou por baixo não influenciou nas 

estimativas métricas atribuídas à mesma. Por outro lado, quando findada a síndrome, a 

percepção métrica de profundidade ou relevo da máscara côncava foi afetada pela 

direção da fonte de iluminação no grupo com SAA leve. Tais resultados opõem-se aos 

encontrados por Bachetti et al. (2013) onde as estimativas métricas atribuídas à máscara 

côncava foram semelhantes, independentemente da direção da fonte de iluminação. Não 

foram encontrados estudos na literatura estudos que investigassem a percepção 

binocular da máscara côncava objetiva em indivíduos com a SAA, sendo necessários 

outros estudos que utilizem este mesmo instrumento visando ampliar a discussão sobre 

esta temática.     

A presente pesquisa apresentou algumas limitações sendo o delineamento 

utilizado a principal delas. Os grupos aqui estudados foram grupos naturais, logo, os 

sujeitos não puderam ser distribuídos aleatoriamente para compor os grupos, tornando-

os não equivalentes. Este estudo possibilitou, portanto, identificar a relação entre a 

síndrome de abstinência alcoólica e percepção binocular de profundidade ou relevo, mas 

não foi possível estabelecer causalidade. 

Além disso, os indivíduos foram selecionados para compor a amostra neste 

estudo, por estarem nos horários e locais da coleta dos dados. Este método de 

amostragem também se torna uma limitação porque como nem todos os sujeitos da 

população alvo tiveram a mesma chance de compor a amostra, esta não é representativa 

da população alvo. Os resultados encontrados neste estudo apresentam a sua 

generalização limitada.  

Apesar das limitações apresentadas, os resultados encontrados na presente 

pesquisa apontaram a capacidade de indivíduos com a síndrome de abstinência do 

álcool em inverter a profundidade de um objeto, apresentado binocularmente, quando 

findada a doença. Estes resultados corroboraram com estudos realizados anteriormente 

(Schneider et al., 1996a; Schneider et al., 1998; Bachetti et al., 2013; Quaglia et al. 

2014). 
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CONCLUSÕES 

 

 A presente pesquisa apresentou informações a respeito do déficit de indivíduos 

com a SAA moderada em realizar a inversão visual da profundidade da máscara 

côncava percebida binocularmente. A explicação para esta limitação se dá pelo 

desequilíbrio entre os processos bottom-up e top-down, que impossibilita esses 

observadores realizarem a inversão da profundidade porque o SNC não é capaz de 

corrigir as hipóteses perceptuais inaceitáveis. Os observadores com SAA leve não 

apresentaram limitação em perceberem a ilusão visual da máscara côncava sob a 

condição de observação binocular. Porém, a direção da fonte de iluminação influenciou 

na percepção da convexidade da máscara côncava neste grupo. Quando a máscara 

côncava foi iluminada por cima, a quantidade de classificações da mesma como sendo 

convexa, foi maior do que quando esta foi iluminada por baixo. Estes dados 

demonstram contradição quanto à influência da direção da fonte de iluminação na 

percepção de profundidade ou relevo da máscara côncava em indivíduos com SAA leve. 

Outros estudos que investiguem esta variável são então necessários.    

O déficit dos indivíduos com SAA moderada se mostrou reversível, pois quando 

findada a síndrome, estes não diferiram dos grupos com SAA leve e de observadores 

saudáveis em relação à realização da inversão visual da profundidade da máscara 

côncava. Os grupos não diferiram quanto às atribuições métricas à máscara côncava da 

profundidade ou relevo percebido. A direção da fonte de iluminação não foi um fator 

que influenciou nestas atribuições.     

Foi percebido que a máscara côncava é um instrumento efetivo em detectar 

possíveis prejuízos perceptuais em indivíduos com SAA moderada. Porém, é necessário 

que outros estudos sejam realizados utilizando a máscara côncava objetiva na condição 

de observação binocular. Mostra-se como necessário, ainda, a realização de estudos 

nacionais que utilizem como instrumento os slides tridimensionais da máscara côncava 

para que estudos nacionais e internacionais sejam comparados e para que seja ampliado 

o corpo de conhecimentos nesta área.  
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ANEXO A 

 

World Health Organization [WHO]. (2011). Global status report on alcohol and health. 

Geneva. 

 

Critérios diagnósticos para síndrome de abstinência do álcool (SAA) – OMS 

Estado de abstinência (F10.3) 

 

A. Deve haver evidência clara de interrupção ou redução do uso de álcool, após uso 

repetido, usualmente prolongado e/ou em altas doses. 

B. Três dos sinais devem estar presentes: 

(1) tremores da língua, pálpebras ou das mãos quando estendidas; 

(2) sudorese; 

(3) náusea, ânsia de vômitos ou vômitos; 

(4) taquicardia ou hipertensão; 

(5) agitação psicomotora; 

(6) cefaléia; 

(7) insônia; 

(8) mal-estar ou fraqueza; 

(9) alucinações visuais, táteis ou auditivas transitórias; 

(10) convulsões tipo grande mal. 

Se o delirium está presente, o diagnóstico deve ser estado de abstinência alcoólica 

com delirium (Delirium tremens) (F10.4). Sem e com convulsões (F10.40 e 41). 
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ANEXO B 

 

Marques, A.C.P.R., & Ribeiro M. (2002). Abuso e Dependência do Álcool. (Vol. 2). 

[Manual]. Brasília: Associação Brasileira de Psiquiatria, Projeto Diretrizes, Associação 

Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. 

 

Clinical Withdrawal Assessment Revised – CIWA-Ar 

Nome:                                                 Data:                          Pulso ou FC:                    PA: 

Hora: 

1. Você sente um mal-estar no estômago (enjoo)? Você tem vomitado? 

0- Não. 1- Náusea leve e sem vômito.             4- Náusea recorrente com ânsia de vômito  

7- Náusea constante, ânsia de vômito e vômito. 

2. Tremor com os braços estendidos e os dedos separados: 

0- Não.                        1- Não visível, mas sente.  

4- Moderado, com os braços estendidos.     7- Severo, mesmo com os braços estendidos. 

3. Sudorese: 

0- Não.                                 4- Facial.                       7- Profusa. 

4. Tem sentido coceiras, sensação de insetos andando no corpo, formigamentos, 

pinicações? 

0- Não.                        1- Muito leve.                  2- Leve.                             3- Moderado. 

4- Moderado/grave.              5- Grave.           6- Muito grave.      7- Extremamente grave. 

5. Você tem ouvido sons à sua volta: algo perturbador, sem detectar nada por 

perto? 

0- Não.                        1- Muito leve.                           2- Leve.                    3- Moderado. 

4- Moderado/grave.           5- Grave.        6- Muito grave.            7- Extremamente grave. 

6. As luzes têm parecido muito brilhantes? De cores diferentes? Incomodam os 

olhos? Você tem visto algo que o(a) tem perturbado? Você tem visto coisas que não 

estão presentes? 

0- Não.                         1- Muito leve                    2- Leve.                       3- Moderado. 

4- Alucinações moderadas.            5- Alucinações graves.         6- Extremamente graves. 

7- Contínua. 

7. Você se sente nervoso(a)? (observação) 

0- Não.                                         1- Muito leve.                                      4- Leve. 

7- Ansiedade grave, um estado de pânico, semelhante a um episódio psicótico agudo. 
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8. Você sente algo na cabeça: tontura, dor, apagamento? 

0- Não.                        1- Muito leve.               2- Leve.                   3- Moderado. 

4- Moderado/grave.              5- Grave.              6- Muito grave.   7- Extremamente grave. 

9. Agitação: (observação) 

0- Normal.                                              1- Um pouco mais que a atividade normal. 

4- Moderadamente.                                 7- Constante. 

10. Que dia é hoje? Onde você está? Quem sou eu? (observação) 

0- Orientado 1- Incerto sobre a data, não responde seguramente. 

2- Desorientado com a data, mas não mais do que dois dias. 

3- Desorientado com a data, com mais de dois dias. 

4- Desorientado com o lugar e a pessoa 
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ANEXO C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do estudo da Universidade Federal de São 

João del-Rei – MG. 

Responsável: Esther Sampaio Santos – Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental 

(LAPSAM, UFSJ). 

 

Estamos realizando uma pesquisa para investigar como as pessoas percebem as faces 

humanas. A participação nesta pesquisa durará, aproximadamente, 30 minutos. Todas as 

informações fornecidas por você nesta pesquisa são sigilosas, ou seja, não serão 

reveladas para terceiros. Os resultados individuais não aparecerão em nenhum lugar, 

somente os resultados globais da população inteira. Este estudo não irá implicar 

prejuízo ou desconforto para você. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

valor em dinheiro por colaborar com nosso estudo. A qualquer momento, você pode 

interromper ou desistir de participar desta pesquisa. Qualquer dúvida ou informação, 

você pode entrar em contato conosco pelo telefone que se encontra no final da folha 

seguinte. 
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ANEXO C (continuação) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO. 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, li 

(nome do voluntário)  

e/ou ouvi as explicações anteriores e compreendi para que serve o estudo e o que devo 

fazer para participar. As explicações que recebi esclarecem que minha participação não 

causará nenhum risco para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará 

meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado e que não receberei dinheiro por 

participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. 

 

 

..........................................., ....../....../...... 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado(a) 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato 

com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Federal de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO D 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

Nome: ______________________________ Sexo: ( ) M ( ) F 

Data de nascimento: ______________ Idade: ______ anos 

Escolaridade: _________________________ 

Problema(s) de saúde: 

_________________________________________________________ 

Uso de medicamento(s): 

_______________________________________________________ 

Serviço de referência: ( ) CAPS del-Rey ( ) APADEQ 

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO E 

 

FOLHA DE REGISTRO DE RESPOSTAS 

 

Observador n°: ______ Data:____/____/____ 

Acuidade Visual Snellen: ______ 

Uso de Medicação: ( ) SIM ( ) NÃO 

Tipo: _________________________________________ 

 

Fonte de Iluminação: ( ) por cima ( ) por baixo 

Instruções: “Você irá olhar por este visor com o olho que preferir e me responderá o que está 

vendo. Esta face de boneca está voltada para dentro, oca, ou voltada para fora, em relevo? 

Profundidade Percebida: ( ) Côncava ( ) Convexa 

Profundidade 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) 

Instruções: “Quanto de distância você acredita que esta face tem, medindo da ponta do 

nariz até a base da face?”. 

Profundidade estimada em centímetros: _______ 

Fonte de Iluminação: ( ) por cima ( ) por baixo 

Instruções: “Você irá olhar novamente por este visor com o olho que preferir e me responderá o 

que está vendo. Esta face de boneca está voltada para dentro, oca, ou voltada para fora, em 

relevo? 

Profundidade Percebida: ( ) Côncava ( ) Convexa 

Profundidade 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) 

Instruções: “Quanto de distância você acredita que esta face tem, medindo da ponta do 

nariz até a base da face?”. 
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Profundidade estimada em centímetros: _______ 
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ANEXO F 


