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RESUMO 

 

O uso abusivo e a dependência do álcool configuram um dos principais problemas de 

saúde pública no Brasil e no mundo. Dentre os prejuízos provocados à saúde pelo consumo 

abusivo do álcool, o relacionado à capacidade de realizar a inversão visual da profundidade 

tem sido investigado por autores internacionais. A percepção de convexidade diante da 

observação de objetos côncavos, por indivíduos saudáveis, demonstra a sobreposição dos 

processos cognitivos, top-down, sobre os sensoriais, bottom-up, na percepção visual. 

Alguns autores encontraram um déficit na capacidade de realizar a inversão binocular da 

profundidade de objetos côncavos entre alcoolistas durante a Síndrome de Abstinência do 

Álcool (SAA). Esses resultados indicariam um prejuízo no equilíbrio entre os componentes 

perceptuais bottom-up e top-down durante a SAA. Poucas pesquisas investigaram esse 

fenômeno e resultados controversos ainda não foram esclarecidos. Também não existem 

investigações na condição monocular de observação do estímulo durante a SAA. O 

presente estudo investigou, por meio da ilusão da máscara côncava, a percepção monocular 

de profundidade ou relevo de 16 indivíduos com SAA moderada e 15 com SAA leve 

comparativamente a 16 indivíduos saudáveis. Os participantes foram instruídos a observar 

monocularmente uma face côncava de boneca, iluminada por cima e por baixo, dentro de 

uma caixa fechada. Foi avaliada a capacidade de percepção da ilusão da máscara côncava, 

assim como a magnitude categórica e métrica da mesma. Os resultados revelaram um 

prejuízo entre os observadores com SAA moderada ao perceberem a máscara côncava 

como côncava comparativamente ao grupo controle e ao grupo com SAA leve, os quais 

realizaram a inversão monocular da profundidade e perceberam a máscara côncava como 

convexa. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos com relação à 

percepção métrica da profundidade ou relevo da máscara côncava, assim como não foram 

observadas influências significativas da direção da fonte de iluminação na percepção. Com 

o término da SAA moderada, os indivíduos recuperaram sua capacidade de perceber a 

ilusão da máscara côncava. Os resultados apontam para a importância da inversão 

monocular da profundidade, em especial a ilusão da máscara côncava, para investigar o 

desequilíbrio entre os processos bottom-up e top-down durante a SAA. 

 

Palavras-chave: ilusão da máscara côncava, Síndrome de Abstinência do Álcool, 

percepção de profundidade. 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Alcohol abuse and dependence are one off the main public health problem in Brazil and 

worldwide. Among the health damages caused by alcohol abuse, the impairment of 

binocular depth inversion has been investigated by international authors. The perception of 

convexity observing concave objects, by healthy individuals, demonstrates the overlap of 

cognitive processes, top-down, on the sensory processes, bottom-up, in visual perception. 

Some authors have found a deficit in the ability to perform binocular depth inversion of 

concave objects in alcoholics during the Alcohol Withdrawal Syndrome (AWS). These 

results indicated an impaired balance between the bottom-up and top-down components of 

perception during the AWS. Few researches have investigated this phenomenon and 

controversial results have not been clarified yet. Also there are no investigations about the 

monocular depth inversion. This study investigated the monocular depth perception by the 

hollow-face illusion in 16 individuals with mild and 15 individuals with moderate alcohol 

withdrawal syndrome compared to 16 healthy subjects. Participants were instructed to look 

with one eye at a concave doll face, lit from above and below, inside a box. The perception 

of the hollow-face illusion was evaluated as well as its categorical and metric magnitudes. 

The results showed a reduced monocular depth inversion in observers with moderate 

withdrawal compared to the control and the mild withdrawal groups, who made the 

monocular depth inversion and perceived the hollow-face as convex. There were no 

significant differences between groups regarding the metric depth perception of the 

hollow-face, and no significant effect of the direction of the light source on perception. 

After the moderate syndrome, the individuals recovered their ability to perceive the 

hollow-face illusion. The results point to the importance of the monocular depth inversion, 

particularly the hollow-face illusion, to investigate the imbalance between the bottom-up 

and top-down processes during the AWS. 

 

Key-words: hollow-face illusion, Alcohol Withdrawal Syndrome, depth perception. 
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo nocivo de álcool é considerado o terceiro maior fator de risco de 

doenças e incapacitação no mundo. Cerca de dois bilhões de pessoas, 40% da população 

mundial acima de 15 anos, consomem bebidas alcoólicas. Estima-se que 2,5 milhões de 

pessoas morrem anualmente devido ao uso abusivo de álcool. Essas mortes podem 

decorrer de intoxicações agudas, cirrose hepática, violência e acidentes com automóveis, 

dentre outros motivos [World Health Organization (WHO), 2011]. O consumo nocivo 

mundial tem custo anual estimado entre 0,6 e 2% do produto interno bruto (PIB) global de, 

aproximadamente, 210 a US$665 milhões (Anthony & Andrade, 2009).  

No Brasil, assim como nos demais países em desenvolvimento, as bebidas 

alcoólicas representam uma das causas principais de doença e mortalidade. Elas são 

consideradas responsáveis por 8 a 14,9% do total de problemas de saúde e 4% de todos os 

anos de vida útil perdidos da população brasileira. Uma pesquisa que investigou os padrões 

de consumo de bebidas alcoólicas apontou que 52% dos brasileiros poderiam ser 

classificados como bebedores, sendo 25% destes usuários semanais (Laranjeira, Pinsky, 

Zaleski, & Caetano, 2007). Dados do Ministério da Saúde (2009) revelaram que, em 

média, a frequência do consumo alcoólico abusivo ocorria em 19% da população e que 

esse percentual vinha aumentando no decorrer dos anos, passando de 16,1% em 2006 para 

17,5% em 2007. Os resultados revelaram, além disso, que 12% da população brasileira 

possuíam diagnóstico médico de uso nocivo ou dependência de álcool, sofrendo de 

condição mórbida que requereu ação do sistema de saúde (Laranjeira et al., 2007). Em 

2004, das 51.787 internações por uso de substâncias em hospitais psiquiátricos no Brasil, 

75,7% foram decorrentes do uso do álcool (Noto et al., 2004). 

A presença de álcool no organismo pode provocar efeitos que variam de 

comprometimento da atenção a estupor e coma. A intoxicação alcoólica também está 

associada à ansiedade, prejuízo das funções cognitivas, ilusões e obnubilação da 

consciência (Schneider et al., 1998). Dentre outras consequências graves do consumo do 

álcool, está a redução da capacidade de processar informações visuais (MacArthur & 

Sekuler, 1982). Segundo Schneider et al. (1996a), sintomas psicóticos e perceptuais são 

comuns na maioria dos alcoolistas com Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) e são 

decorrentes de produções internas de conceitos e fantasias.  

Schneider et al. (1996b) explicaram a percepção visual dos fenômenos como 

resultado de interações entre três fatores: sensoriais, cognitivos e adaptativos. Os processos 
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sensoriais, denominados bottom-up, de baixa ordem, são aqueles derivados dos estímulos 

visuais provenientes do meio. Por outro lado, os processos cognitivos, referentes aos 

conhecimentos anteriores do indivíduo, são chamados top-down, de alta ordem. Ambos os 

processamentos atuam simultaneamente durante a percepção visual. Entretanto, diante de 

estímulos ambíguos, que requerem a interpretação do objeto observado, esses 

processamentos sofrem influência de um terceiro componente, o adaptativo, que realiza a 

tomada de decisão. Esse terceiro componente diz respeito à interação entre os processos 

bottom-up e top-down.  

A observação de imagens tridimensionais é decorrente de projeções dos objetos na 

retina e recebe influências de fatores externos como a iluminação e o sombreamento (Hill 

& Bruce, 1993). Gregory (1997a), quando dispôs sobre percepção e ilusão, verificou que 

existe uma tendência geral para a percepção de objetos côncavos como convexos, 

provavelmente porque são assim encontrados em sua maioria na natureza. A ilusão da 

máscara facial côncava exemplifica esse fenômeno. Trata-se de um fenômeno de inversão 

visual da profundidade que ocorre durante a observação de um molde côncavo ou do 

reverso de uma máscara da face. Nesse contexto, a ilusão acontece quando há uma 

inversão da percepção visual da profundidade e a máscara côncava observada passa a ser 

percebida como uma face convexa. Isso implica que, nesse fenômeno ilusório, os aspectos 

cognitivos ligados ao conhecimento prévio do indivíduo, top-down, se sobrepõem aos 

sinais sensoriais recebidos, bottom-up. 

Schneider et al. (1996a) e Schneider et al. (1996b) verificaram que o consumo 

abusivo do álcool tornou deficiente o equilíbrio entre os componentes bottom-up e top-

down da percepção visual, incapacitando o Sistema Nervoso Central (SNC) de corrigir 

hipóteses perceptuais implausíveis. Isso prejudicaria a capacidade do indivíduo de realizar 

a inversão visual da profundidade e observar o objeto côncavo como convexo. Dessa 

forma, o estudo da percepção visual representa um meio importante de averiguar as 

significativas consequências do efeito do álcool na percepção visual humana.  

Apesar do interesse pela inversão visual da profundidade incluindo a ilusão da 

máscara côncava, pouco foi explorado sobre a ocorrência desses fenômenos envolvendo 

pacientes alcoolistas (Schneider et al. 1996a; Schneider et al., 1996b). Foi realizada uma 

busca bibliográfica de artigos disponibilizados na internet, nos indexadores SciELO, 

Bireme, Science Direct, Isi Web, Lilacs e Medline, relacionando o uso de álcool e a 

inversão visual da profundidade. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: percepção 

visual, ilusão visual, alcoolismo, ilusão da máscara côncava, inversão da profundidade, uso 
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do álcool, hollow-face illusion, visual illusion, depth perception, visual perception, depth 

inversion e alcoholism. Dentre as pesquisas encontradas, apenas três investigaram o 

fenômeno de inversão binocular da profundidade em pacientes com SAA. Nenhuma delas 

foi realizada no Brasil (Schneider et al., 1996a; Schneider et al., 1996b; Schneider et al., 

1998).  

Em duas pesquisas iniciais, Schneider et al. (1996a) e Schneider et al. (1996b) 

encontraram resultados semelhantes, indicando que pacientes com SAA leve teriam uma 

deficiência na capacidade de inversão binocular da profundidade, não percebendo os 

estereogramas de objetos côncavos, dentre eles a máscara côncava, como convexos quando 

comparados a indivíduos saudáveis. Em estudo posterior, entretanto, Schneider et al. 

(1998) não obtiveram os mesmos resultados, não encontrando uma diferença significativa 

entre o grupo com SAA leve e o grupo controle com relação à inversão binocular da 

profundidade. Contudo, o mesmo estudo encontrou diferenças significativas em relação 

aos pacientes durante a SAA moderada e os indivíduos saudáveis, visto que os primeiros 

não realizaram a inversão visual da profundidade.  

Frente à contradição dos resultados, Schneider et al. (1998) questionaram a 

existência de um prejuízo na inversão binocular da profundidade durante a SAA leve, 

afirmando que tal déficit não pôde ser confirmado. Dessa forma, não se pode ter certeza da 

existência de uma relação entre a SAA leve e o prejuízo na inversão binocular da 

profundidade de objetos tridimensionais. Essa constatação aponta para a necessidade de 

maiores investigações que avaliem essa relação, a fim de que haja maior clareza quanto aos 

efeitos do uso abusivo de álcool na percepção visual humana. Além disso, apenas uma 

pesquisa averiguou o fenômeno ilusório em pacientes com SAA moderada, caracterizando 

a carência de estudos científicos na área (Schneider et al., 1998). 

Portanto, não existem pesquisas que avaliem a inversão visual da profundidade 

durante a SAA na condição de apresentação monocular do estímulo, ou seja, quando este é 

observado com apenas um dos olhos. Há, assim, uma carência de informações na literatura 

científica da área sobre a inversão monocular da profundidade. A questão de pesquisa que 

se coloca neste trabalho é se os pacientes com SAA leve e moderada realizam a inversão 

visual da profundidade da máscara côncava na condição monocular de observação. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Serão abordados, primeiramente, os aspectos relacionados ao processamento de 

imagens e à percepção visual dos objetos em geral. Serão descritos, também, os fenômenos 

ilusórios de inversão visual da profundidade e a ilusão da máscara côncava. Em seguida, 

serão abordadas a SAA e as implicações do uso abusivo dessa substância para a saúde. Por 

último, serão descritas as pesquisas científicas que investigaram a inversão binocular da 

profundidade em pacientes durante a SAA.   

 

  

Processamento de imagens, percepção e ilusão visual 

 

O sistema visual interpreta o mundo tridimensional a partir da transformação de 

padrões transitórios de iluminação incidentes na retina (Kandel, Schwartz, & Jessell, 

2000). O processamento visual ocorre como resultado da interação entre operações ópticas, 

químicas e nervosas que ocorrem sucessivamente. O olho é o responsável pela captação e 

transformação das informações visuais em impulsos elétricos. Esse processo ocorre a partir 

da entrada da luz do meio exterior nos olhos até chegar à retina, que se sensibiliza 

quimicamente. A partir disso, a luz é convertida em impulsos elétricos, que são 

transportados para o córtex cerebral, por intermédio do nervo e das vias ópticas. A visão, 

assim, é realizada pelo cérebro por meio da decodificação e refinamento dos estímulos 

elétricos recebidos no córtex occipital (Bicas, 2004; Ramos, 2006).  

Os seres humanos são capazes de apreender os estímulos visuais com ambos os 

olhos. Essa capacidade é denominada binocularidade ou visão binocular. O cérebro recebe 

as imagens de cada olho independentemente. Essas imagens são bidimensionais e 

diferentes, pois representam ângulos visuais distintos, já que existe uma distância de 

aproximadamente 6 cm entre um olho e outro. Uma das principais atribuições do sistema 

visual é transformar a imagem bidimensional, que é projetada na retina, em um percepto 

tridimensional. Para tanto, o cérebro realiza, então, a sobreposição quase total desses 

campos visuais captados pelas retinas, criando uma impressão visual única e 

estereoscópica, tridimensional. Dessa maneira, é possível também estimar as distâncias 

relativas entre os objetos. Além disso, objetos localizados mais próximos do observador 

são definidos mais precisamente quanto à sua distância devido à maior convergência 

binocular e à disparidade retiniana (Kandel et al., 2000; Bicas, 2004).  
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Entretanto, a percepção da distância relativa dos objetos pelo observador não ocorre 

apenas sob a influência da visão binocular. A partir de distâncias maiores entre o 

observador e o objeto, as imagens vistas por cada olho tornam-se quase idênticas, sendo 

necessários outros estímulos que auxiliem a percepção de distância e profundidade. Nesse 

contexto, a visão monocular é capaz de oferecer pistas de percepção de distância com base 

na visão de cada olho em separado. Algumas dessas pistas são: (a) perspectiva de tamanho 

relativo da imagem, em que objetos iguais possuem tamanhos maiores quando mais 

próximos do observador e tamanhos menores quando mais distantes; (b) brilho e contorno, 

que definem melhor os objetos; (c) áreas sombreadas e iluminação, que sugerem relevos e 

cavidades, dando a impressão de profundidade; (d) paralaxe e movimento relativo; e (e) 

gradientes de textura, dentre outras (Kandel et al., 2000; Bicas, 2004).  

A percepção visual é um processo que necessita tanto dos estímulos provenientes 

do objeto em si quanto do conhecimento prévio do sujeito que percebe esses estímulos. 

Esse conhecimento, derivado de experiências passadas das pessoas, é contrastado com as 

informações ou estímulos que o organismo recebe do meio. Assim, a percepção visual é 

mediada por hipóteses, conhecimentos e aprendizagens que o observador adquiriu durante 

sua vida. Quando as expectativas referentes ao objeto observado não são correspondidas, 

os perceptos do observador são ajustados, criando, dessa forma, novas inferências 

perceptuais e testando novas conjeturas (Gregory, 1997a; Baldo & Haddad, 2003).  

As ilusões visuais surgem devido a soluções perceptivas discrepantes, originadas 

dos mesmos mecanismos fisiológicos da percepção visual habitual, resultantes da 

interpretação equivocada de estímulos reais (Baldo & Haddad, 2003). Segundo Gregory 

(1997a), encontrar uma definição satisfatória para a ilusão é uma tarefa difícil. Ele 

classificou o fenômeno em dois tipos: os derivados de uma causa física e os derivados da 

má aplicação do conhecimento, uma causa cognitiva. Dentre as ilusões da esfera cognitiva, 

encontra-se a hollow-face illusion, ou a ilusão da máscara côncava, que acontece quando 

um molde côncavo da face é percebido como uma face convexa (Gregory, 1997a). 

 

 

Inversão visual da profundidade e a ilusão da máscara côncava 

 

As imagens tridimensionais dos objetos existentes no mundo natural são 

decodificadas pelo cérebro, a partir da projeção da imagem dos mesmos na retina, sofrendo 

a influência de diversos fatores como a iluminação e o sombreamento (Hill & Bruce, 
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1993). Ramachandran (1988) afirmou que as sombras por si só produzem apenas uma 

impressão fraca da forma. Impressões mais convincentes de profundidade são transmitidas 

quando a superfície sombreada está delimitada por um contorno. A partir de seus 

experimentos com imagens esféricas, o autor concluiu que as informações das bordas dos 

objetos também são importantes para a resolução de ambiguidades provenientes das pistas 

de sombreamento. Portanto, o cérebro recorre a informações sobre a forma dos objetos, 

combinando contornos e pistas de sombreamento. 

A localização da fonte de luz percebida e o sombreamento também são importantes 

durante a percepção da profundidade e do relevo de objetos tridimensionais. 

Ramachandran (1988) e Klefner e Ramachandran (1992) investigaram a influência do 

sombreamento e da iluminação na percepção visual do espaço tridimensional. Foram 

utilizadas, em ambos os experimentos, imagens circulares sombreadas geradas por 

computador. As imagens circulares foram colocadas em duas fileiras iluminadas por um 

dos lados, de forma que uma fileira representasse a imagem refletida por um espelho da 

outra fileira. Os participantes que perceberam uma fileira como convexa simultaneamente 

apreendiam a outra como côncava. Isso sugere que o sistema visual assume apenas uma 

fonte de iluminação na observação de imagens diante de sinais ambíguos. A ilusão de 

profundidade é mais poderosa quando a iluminação é percebida como proveniente de cima 

do que quando é percebida como vinda dos lados. O sistema visual considera a direção da 

fonte de luz como vinda de cima, como a proporcionada pelo Sol, principalmente quando 

há ambiguidade em relação às informações de iluminação do ambiente. Isso pode estar 

relacionado à adaptação do cérebro humano a apenas essa fonte de iluminação 

(Ramachandran, 1988; Klefner & Ramachandran, 1992).  

O fenômeno da ilusão da máscara côncava é um exemplo do fenômeno ilusório de 

inversão visual da profundidade. Caracteriza-se pela percepção visual de profundidade 

invertida diante da observação do reverso côncavo de uma máscara facial, que é percebida 

como uma face convexa (Figura 1). Isto é, uma máscara oca é vista como uma face 

convexa normal. O julgamento da face côncava da máscara como convexa é auxiliado pelo 

alto grau de familiaridade das faces mesmo sabendo que essa percepção é ilusória. A ilusão 

é explicada pelo uso do conhecimento que o indivíduo possui sobre as faces (Gregory, 

1997a; Hill & Bruce, 1993; Quaglia & Fukusima, 2009; Hill & Johnston, 2007).   
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Figura 1. Máscara côncava e máscara convexa. Na parte superior, uma máscara 
convexa e, na parte inferior, uma máscara côncava.  
Fonte: Gregory (1997a). 
 

De acordo com Gregory (1997a), uma hipótese plausível para esse fenômeno é a de 

que o cérebro humano recusa a existência de faces côncavas e interpreta a imagem da 

forma como esta se apresenta na natureza: convexa. Os processos perceptuais de alta 

ordem, top-down, estariam sobrepujando os processos sensoriais de baixa ordem, bottom-

up. Gregory (1997a) averiguou que os conhecimentos prévios do indivíduo, relacionados 

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

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

marcante, contrariando as pistas de profundidade visual e as informações estereoscópicas, 

apreendidas pelos sentidos, que indicam a concavidade do objeto.  

Esse predomínio pôde ser averiguado por Quaglia e Fukusima (2009) ao 

investigarem em estudantes a ilusão da máscara côncava sob o efeito da direção da fonte 

de luz e de características inerentes à face humana como a coloração e a orientação da 

máscara côncava. Os participantes foram submetidos à observação da máscara côncava na 

condição monocular. A inversão monocular da profundidade ocorreu na maioria das 

respostas para todas as condições de apresentação do estímulo, independente de a fonte de 
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iluminação ter sido proveniente de cima, de baixo, da esquerda ou da direita e 

independente de a máscara ter sido apresentada na tonalidade cinza ou policromada com a 

demarcação de olhos, boca e sobrancelha. A inversão monocular da profundidade ocorreu 

mesmo quando a máscara côncava iluminada por cima da cabeça foi colocada na posição 

invertida, de cabeça para baixo. Esses autores apontaram a estabilidade da percepção de 

faces tridimensionais convexas, o que apoia a importância dos fatores perceptivos de alta 

ordem, top-down, na percepção visual de faces.  

Os achados de Hill e Bruce (1993) foram semelhantes e demonstram a força da 

percepção de convexidades diante de uma máscara côncava. Eles realizaram experimentos 

para avaliar os possíveis fatores que contribuíam para a ilusão da máscara côncava. Os 

participantes observaram uma máscara côncava de plástico translúcido nas condições de 

orientação vertical e invertida, variando também a direção da iluminação, e nas condições 

de observação monocular e binocular. A máscara foi colocada em um gabinete de madeira, 

que possuía a parte da frente e de trás feita de vidro. Os observadores deveriam se 

aproximar da máscara côncava até realizarem a inversão visual da profundidade. Os 

resultados apontaram para a preferência na percepção de convexidades diante da 

apresentação da máscara côncava.  Hill e Johnston (2007) também encontraram efeitos 

semelhantes que corroboraram a força da inversão visual da profundidade, investigando 

outros objetos familiares ao observador que não apenas a face. Esses autores verificaram a 

ocorrência da inversão visual da profundidade durante a observação do lado côncavo de 

forminhas de petiscos nos moldes de urso e de abacaxi e de uma forminha ondulada. As 

forminhas de urso e de abacaxi requereram menores distâncias para a inversão binocular da 

profundidade. Esse experimento mostrou a preferência para a atribuição de convexidades, 

demonstrando a força da ilusão para outros objetos familiares ao observador, além da face. 

Existe uma explicação possível para a preponderância dos conhecimentos prévios, top-

down, sobre os estímulos sensoriais, bottom-up, durante a observação de máscaras 

côncavas da face humana. Para o homem, como um ser social, reconhecer outras faces é 

essencial à sua interação com os demais. Esse reconhecimento é fundamental tanto para a 

sua sobrevivência quanto à de sua espécie (Darwin, 1871/1998). 

Além disso, foram encontradas nas pesquisas algumas condições de apresentação 

da máscara côncava que favoreceram a inversão visual da profundidade. São elas: a 

coloração, a orientação da máscara côncava, a condição monocular de observação e a 

direção da fonte de iluminação. A coloração da máscara com tonalidades próximas às da 

humana proporcionou uma ilusão mais acentuada do que a coloração acinzentada mediante 
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a apresentação de imagens estereoscópicas da máscara côncava de dimensões próximas à 

natural de um adulto (Hill & Johnston, 2007). Outro fator considerado foi a condição de 

observação da máscara côncava. Hill e Bruce (1993) encontraram que a observação 

monocular da máscara côncava facilitou a ilusão comparativamente com a observação 

binocular da mesma, visto que os participantes necessitaram de distâncias menores entre 

eles e a máscara para realizarem a inversão visual da profundidade. Encontrou-se uma 

ilusão mais proeminente quando a máscara foi observada com apenas um dos olhos. 

Yoshida (2006) e Hill e Johnston (2007) investigaram a ilusão, variando a posição 

da máscara côncava, e o fenômeno mostrou-se mais forte quando a máscara foi 

apresentada de cabeça para cima comparativamente à apresentada de cabeça para baixo. 

Nesse estudo, Yoshida (2006) utilizou uma metodologia psicofísica computadorizada e os 

indivíduos observaram imagens estereoscópicas tridimensionais de uma face feminina 

digitalizada a laser. Diferentemente, Hill e Johnston (2007) utilizaram uma máscara 

côncava de plástico translúcido de tamanho aproximado ao de uma face adulta. Foi medida 

a distância requerida pelos observadores para a realização da inversão visual da 

profundidade. Outros estudos (Hill & Bruce, 1993; Yoshida, 2006) avaliaram a influência 

da direção da fonte de iluminação no fenômeno ilusório. Estes encontraram uma ilusão 

mais acentuada quando a fonte de iluminação foi percebida como vinda por cima da 

máscara do que quando foi percebida como vinda por baixo da máscara. Isso sugere a 

influência dos padrões familiares de sombreamento na percepção da magnitude da ilusão 

da máscara côncava. De acordo com Gregory (1997b) e Hill e Bruce (1993), durante a 

percepção do objeto côncavo como convexo, o cérebro inverte a direção da fonte de 

iluminação e a máscara côncava iluminada por cima é percebida como uma máscara 

convexa iluminada por baixo. A inversão visual da profundidade ocorre juntamente com a 

inversão da direção da fonte de iluminação percebida. 

Contudo, algumas condições psicopatológicas podem interferir na capacidade do 

indivíduo de perceber a ilusão da máscara côncava. Dentre essas condições, destaca-se o 

uso nocivo do álcool. 

 

 

O consumo de álcool e seus efeitos no organismo 

 

O álcool é uma substância psicotrópica depressora do SNC, pois provoca uma 

desorganização geral dos impulsos dos neurônios, reduzindo, assim, a sua atividade 
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(Carlini, Napo, Galduróz, & Noto, 2001; Galdino, Silva, Santos, & Simas, 2010). Possui a 

característica de ser absorvido rapidamente pelo organismo a partir do estômago e 

intestino. Em se tratando de uma substância solúvel tanto em água quanto em gordura, 

acumula-se nos tecidos corporais (Figlie, Bordin, & Laranjeira, 2004). Doses iniciais já 

podem causar enjoos e desconforto, assim como alterações cognitivas e comportamentais 

inicialmente associadas à sensação de euforia, desinibição, loquacidade e bem-estar. Isso 

ocorre devido à redução da tensão psicológica provocada por essa substância (Graeff, 

1990; Carlini et al., 2001; Anthony & Andrade, 2009). Os efeitos iniciais do consumo do 

álcool podem ser verificados, em indivíduos que não são dependentes, a partir de níveis 

sanguíneos de álcool, alcoolemia, com concentração entre 0,2 e 0,3 g/l. Isso representa o 

consumo aproximado de 10 a 20 g de etanol, o que equivale a 500 ml de cerveja, um cálice 

de vinho do Porto ou uma dose de bebida destilada (Graeff, 1990). Os efeitos depressores 

do SNC começam a surgir com o passar do tempo e o aumento da ingestão (Carlini et al., 

2001).  

Existem diferentes maneiras de se fazer uso de uma substância e, em alguns casos, 

esse uso pode ser caracterizado como abusivo ou como dependência. Os conceitos de 

dependência e de uso abusivo de uma substância são distintos. O consumo de substâncias 

associado a qualquer tipo de prejuízo, seja biológico, psicológico ou social, caracteriza o 

abuso ou uso nocivo (Figlie et al., 2004). Ocorre quando há a autoadministração de uma 

droga que se desvia dos padrões aceitos pela sociedade (Graeff, 1990). Sua principal 

particularidade diz respeito ao padrão de consumo mal-adaptativo, explicitado por 

consequências negativas recorrentes e significativas devido ao uso periódico. Dentre os 

critérios diagnósticos para o Abuso de Substância, estão: a possibilidade de fracasso 

repetido no cumprimento de obrigações importantes e o uso frequente mesmo em situações 

que representem perigo físico, problemas legais, sociais e interpessoais repetitivos. Essas 

complicações devem estar presentes de forma recorrente dentro de um período de 12 

meses. O Abuso de Substâncias refere-se apenas às consequências adversas do consumo 

recorrente e não satisfaz os critérios para o diagnóstico de Dependência de Substância. 

Dessa forma, não inclui a tolerância à substância, a síndrome de abstinência ou o padrão de 

uso compulsivo. O diagnóstico de Abuso de Substância é mais plausível quando os 

indivíduos avaliados iniciaram o consumo recentemente. Entretanto, muitos permanecem 

longos períodos de tempo sofrendo devido às consequências sociais negativas relacionadas 

à ingestão da substância sem desenvolverem um quadro clínico de dependência (APA, 

1994).  
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A Dependência de Substância, em contrapartida, diz respeito a uma doença crônica 

e recorrente, resultante da interação de efeitos prolongados da substância no cérebro. 

Representa uma condição decorrente do consumo descontrolado e associado a problemas 

sérios aos usuários (Figlie et al., 2004). Caracteriza-se, essencialmente, pela presença de 

sintomas fisiológicos, cognitivos e comportamentais peculiares ao uso da substância, 

apesar das consequências perniciosas e dos problemas significativos relacionados ao seu 

consumo. Consiste em um padrão repetitivo e mal-adaptativo de autoadministração da 

substância, levando, geralmente, a prejuízos clinicamente significativos. Esses prejuízos 

são manifestados pela tolerância, abstinência e comportamento compulsivo de consumo da 

droga. Tais sintomas ocorrem a qualquer momento em um período de 12 meses (APA, 

1994). 

O conceito de Síndrome de Dependência Alcoólica (SDA) é proposto como um 

diagnóstico que relaciona a existência de duas dimensões distintas. Uma diz respeito à 

psicopatologia do uso do álcool, à dependência propriamente dita. Outra se refere à 

dimensão voltada aos problemas decorrentes desse uso e da dependência. Dessa maneira, 

não se deve buscar um sintoma característico e patognomônico da SDA, mas uma série de 

sintomas avaliados quanto à sua presença e intensidade, em um contínuo de gravidade, desde 

sua ausência até graus mais intensos de manifestação. A SDA diz respeito a um determinado 

agrupamento de sinais e sintomas. Nem todos eles devem estar necessariamente presentes ao 

mesmo tempo, mas devem apresentar-se de forma regular e coerente, permitindo seu 

reconhecimento clínico. Com o agravamento da síndrome, todos os sintomas tendem a 

aparecer (Nicastre & Laranjeira, 1996). 

Existem sete elementos básicos que são descritos como as principais características da 

SDA. São eles: (a) o estreitamento do repertório do beber: o consumo de álcool deixa de ser 

esporádico e flexível quanto à quantidade, horários de consumo e tipo de bebida, passando 

a ocorrer com maior frequência e em quantidades crescentes, mesmo se as situações são 

inadequadas ao uso, chegando a estágios avançados de falta de controle e compulsão; (b) 

saliência do comportamento de busca pelo álcool: o indivíduo passa a priorizar o ato de 

beber, independente da situação em que se encontra (trabalho ou ao dirigir veículos, dentre 

outras), passando por cima de seus valores, sua saúde, sua família e seu trabalho; (c) a 

maior tolerância ao álcool: necessidade de doses maiores de etanol para atingir o efeito 

conseguido anteriormente com pequenas doses. Também se refere à preservação da 

capacidade do indivíduo de realizar algumas de suas atividades cotidianas apesar de altas 

concentrações de álcool no sangue; (d) os sintomas repetidos de abstinência; (e) o alívio ou 
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evitação dos sintomas de abstinência pelo ato de beber; (f) a percepção subjetiva de 

compulsão ao uso: pressão psicológica sentida para o ato de consumir álcool e aliviar os 

sintomas da abstinência; e (g) a reinstalação da síndrome de dependência após um período 

de abstinência: retorno rápido ao padrão antigo de dependência em casos de recaída 

(Gigliotti & Bessa, 2004).  

Estudos têm contribuído para a validação clínica da SDA, dentre eles os 

relacionados aos questionários de avaliação. Todos os questionários que se seguem, 

Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ), Alcohol Dependence Schedule 

(ADS) e Short Alcohol Dependence Data (SADD), mostraram uma estrutura unifatorial que 

indica a unidimensionalidade da síndrome. Sua consistência interna também pôde ser 

evidenciada em populações gerais, uma vez que a congruência dos sintomas da síndrome 

ocorre também na população em geral, e não apenas na população clínica. A SDA possui a 

mesma estrutura interna em populações diversas, como é o caso dos EUA, da França, da 

Inglaterra, da Austrália, da Bulgária, do Quênia, do México, da Noruega, do Brasil e da 

Rússia, dentre outros países. Além disso, existem ainda estudos que: (a) demonstraram uma 

correlação significativa entre a dependência e os mais variados problemas relacionados ao 

consumo de álcool; (b) mostraram, experimentalmente, a relação entre a dependência e a 

intensidade da exposição a situações associadas ao ato de beber e a maior intensidade das 

respostas fisiológicas; e (c) avaliaram a resposta ao tratamento de acordo com a gravidade da 

dependência. A SDA foi incorporada pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

e pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) devido à sua 

validação clínica contínua. Sua vasta aceitação e o desenvolvimento na área proporcionaram a 

expansão das características básicas da SDA para as demais drogas de abuso (Nicastre & 

Laranjeira, 1996).  

A SAA é considerada um dos principais indicadores da SDA (Nicastre & 

Laranjeira, 1996; Cordeiro, Figlie, & Laranjeira, 2007). Caracteriza-se por sinais e 

sintomas provenientes da cessação parcial ou total do consumo de bebidas alcoólicas em 

pessoas dependentes. Os primeiros sinais e sintomas da abstinência aparecem após seis a 

36 horas da diminuição ou interrupção do uso do álcool, como: tremores, ansiedade, 

insônia, náuseas e inquietação. Sintomas mais graves, como febre baixa, tremores fortes e 

sudorese profunda, acontecem em aproximadamente 10% dos pacientes. Dentre os sinais e 

sintomas mais comuns, estão: agitação, ansiedade, déficit cognitivo e alterações de humor, 

como irritabilidade e disforia. Podem ser notados também outros sintomas, como: 

tremores, náuseas, vômitos, taquicardia, hipertensão arterial, convulsões, alucinações e até 
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mesmo consequências mais graves, como o Delirium tremens (Laranjeira, Nicastri, 

Jerônimo, & Marques, 2000; Maciel & Kerr-Corrêa, 2004).  

A SAA tem sido explicada pelo fenômeno de neuroadaptação do SNC diante da 

exposição crônica ao etanol, que ocorre em nível celular após a cessação do consumo 

(Laranjeira et al., 2000; Maciel & Kerr-Corrêa, 2004). Aproximadamente 5% dos 

dependentes de álcool manifestarão uma síndrome de abstinência grave. A taxa de 

mortalidade nos casos de abstinência do álcool é de 1% entre a população geral, sendo 

entre 5 e 25% entre aqueles que apresentam quadro de Delirium tremens (Laranjeira et al., 

2000; Marques & Ribeiro, 2002).   

A SAA não possui sinais ou sintomas patognomônicos. Por isso, todas as condições 

clínicas associadas e os diagnósticos diferenciais devem ser realizados na etapa inicial, 

visando evitar as possíveis complicações que decorrem, principalmente, de uma avaliação 

inicial inadequada (Laranjeira et al., 2000). Entretanto, os sinais e sintomas físicos e 

psicológicos relacionados à SAA são pouco específicos e insidiosos, podendo ocorrer em 

outras síndromes de abstinência e variar em relação à sua intensidade e gravidade. Esses 

sintomas também podem associar-se a diversos problemas clínicos e/ou outros transtornos 

psiquiátricos. Esse fato torna complexo o diagnóstico da SAA. Segundo Laranjeira et al. 

(2000), o reconhecimento e o diagnóstico da SAA são processos difíceis por se tratarem de 

um conjunto de sinais e sintomas muitas vezes pouco específicos. O manejo adequado 

desse quadro clínico constitui o passo inicial fundamental no tratamento da dependência do 

álcool. 

O diagnóstico da SAA é realizado a partir dos critérios estabelecidos pela 

Organização Mundial da Saúde presentes na CID-10 (Anexo A). Os sinais e sintomas 

dessa síndrome variam de alterações psíquicas, como insônia, irritabilidade e piora das 

funções cognitivas, a alterações físicas, como delirium e crises convulsivas. A SAA tem 

diferentes níveis de gravidade. O grau da síndrome de abstinência pode ser classificado 

como leve, moderado ou grave. Para a identificação da gravidade da SAA, utiliza-se a 

escala Clinical Institute Withdrawal Assessment Revised (CIWA-Ar) (Marques & Ribeiro, 

2002) (Anexo B). Uma vez diagnosticada a SAA, deve ser realizada uma avaliação da 

gravidade do comprometimento do paciente, para que este seja encaminhado ao tratamento 

mais adequado.  

A síndrome de abstinência é classificada em dois grandes níveis de complexidade 

em relação ao comprometimento do indivíduo, no intuito de melhor direcionar as 

intervenções de tratamento à crise. Esses níveis de classificação consideram aspectos 
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biopsicossociais decorrentes do uso do álcool, o que possibilita um diagnóstico mais amplo 

e adequado. O Nível I compreende os casos de comprometimento leve e moderado com a 

presença de agitação psicomotora leve, tremores finos de extremidade, dores de cabeça, 

enjoo e vômito, sensibilidade visual e ansiedade leve. Por outro lado, o comprometimento 

de Nível II engloba os casos graves, com a presença de agitação psicomotora aumentada, 

dores de cabeça, enjoo e vômito, maior sensibilidade visual, tremores generalizados, 

sudorese profusa, desorientação, ansiedade intensa, delírios e alucinações. Nesses casos, 

recomenda-se o tratamento hospitalar com possibilidade de internação (Laranjeira et al., 

2000).  

O consumo agudo do álcool tem vários outros efeitos deletérios para o organismo. 

Tende a prejudicar a memória, a atenção e as funções visuoespaciais (Cunha & Novaes, 

2004). Seus efeitos farmacológicos podem afetar o sistema cardiovascular, aumentando 

temporariamente o ritmo cardíaco. Grandes doses podem provocar diminuição da 

resistência cerebrovascular, menor captação de oxigênio pelo cérebro, diminuição da 

temperatura corporal e depressão respiratória. O trato gastrointestinal também é afetado 

devido à inflamação provocada no revestimento estomacal, podendo causar gastrite. Os 

efeitos variam em função da dose ingerida e da concentração sanguínea de etanol. O 

consumo de 30 mg de álcool é capaz de afetar a habilidade de dirigir veículos e o de 50 a 

100 mg causa mudanças no comportamento e no humor, prejudicando a coordenação 

motora e aumentando ainda mais os riscos de acidentes. A ingestão de 300 mg de etanol 

pode ser considerada intoxicação em indivíduos não tolerantes à substância, ao contrário 

de usuários regulares, que se tornam tolerantes aos efeitos, apresentando quadro de 

intoxicação apenas com a ingestão de doses maiores. A intoxicação alcoólica provoca 

prejuízos à saúde, como hipotermia, hipotensão, convulsões, hipoglicemia, depressão dos 

reflexos, estupor, coma e até a morte (Figlie et al., 2004; Carlini et al., 2001).  

O consumo crônico do álcool altera a aprendizagem, a velocidade psicomotora, a 

capacidade de análise e síntese visuoespaciais, as funções executivas e a tomada de 

decisões, chegando a transtornos de memória e até mesmo à demência alcoólica (Cunha & 

Novaes, 2004). Também pode causar doenças sérias, como: cirrose; hepatite alcoólica; 

pancreatite; transtornos musculoesqueléticos, como miopatia, gota e osteoporose; 

transtornos endócrinos; doenças cardiovasculares; infecções respiratórias; diminuição da 

imunidade; transtornos metabólicos e hematológicos, como anemia, deficiência de ferro e 

redução de plaquetas; doenças de pele, como psoríase, pelagra e eczema; e inflamação da 

próstata e atrofia dos testículos. Dentre as complicações para o SNC e o periférico, pode-se 
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destacar: a degeneração cerebelar alcoólica, a ambliopia alcoólica, a Síndrome de Wernick-

Korsakoff, a encefalopatia por pelagra alcoólica, a demência alcoólica e a neuropatia 

periférica (Figlie et al., 2004). 

Alguns problemas psiquiátricos também podem ser provocados pelo uso 

prolongado e abusivo de bebidas alcoólicas. Dentre eles, estão: alucinose alcoólica, 

episódios de amnésia induzidos, demência alcoólica, experiências alucinatórias 

temporárias, transtorno psicótico delirante induzido, transtornos alimentares e Delirium 

tremens. Complicações de ordem social também são frequentes. Pessoas alcoolizadas estão 

mais sujeitas a se envolverem em acidentes de trânsito, a terem comportamentos agressivos 

e a serem vítimas de violência. Mau funcionamento familiar, violência doméstica, 

problemas no trabalho e dificuldades financeiras também podem ocorrer, principalmente 

em indivíduos dependentes (Figlie et al., 2004). 

A ingestão de bebidas alcoólicas também pode ocasionar alterações no desempenho 

visual e motor por prejudicar o processamento das informações pelo cérebro (Anthony & 

Andrade, 2009). A relação entre o consumo de álcool e a visão tem sido alvo de 

investigações no decorrer dos anos, principalmente por suas implicações no ato de dirigir. 

Existem algumas hipóteses de pesquisa a respeito dos mecanismos sensoriais 

afetados pela ingestão de etanol, assim como estudos fisiológicos e comportamentais sobre 

o tema. Entretanto, não existem modelos teóricos sobre os efeitos do álcool na percepção 

visual (Galdino et al., 2010). Em uma revisão sistemática a respeito de pesquisas que 

investigaram as alterações neuroperceptivas da visão provocadas pelo álcool, Galdino et al. 

(2010) encontraram resultados controversos. Entretanto, houve predominância de 

resultados que evidenciaram os efeitos potencialmente neurotóxicos do etanol no sistema 

visual. Dentre eles, está o encontrado por Khan e Timney (2007), referente à redução no 

processamento neural em decorrência do consumo moderado de álcool.  

O estudo de Souto, Bezerra e Halseyô (2008) evidenciou a presença de um prejuízo 

na identificação de assimetrias por parte de sujeitos sobre o efeito do álcool em 

comparação com pessoas sóbrias. Outro estudo encontrou que indivíduos sob o efeito do 

álcool têm uma deficiência em sua capacidade perceptiva para integrar as características 

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

Com relação à percepção visual de contraste, Warten e Lie (1996) verificaram 

anormalidades na sensibilidade ao contraste nos indivíduos com concentração de álcool no 

hálito de 0,05 e 0,1%, demonstrando o efeito do álcool mesmo em concentrações baixas. 

Cruz (2010) também constatou a presença de perturbações na percepção visual de 
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contraste em alcoolistas, mesmo depois de períodos longos de abstinência, em comparação 

com sujeitos controles. Wegner, Günthner e Fahle (2001), utilizando tarefas psicofísicas e 

restringindo-se ao domínio visual, encontraram que alcoolistas, mesmo depois da SAA e 

da desintoxicação, apresentaram falhas na percepção visual de movimento.  

Alguns danos estão relacionados, em especial, à percepção visual da profundidade. 

Ao estudar 13 indivíduos saudáveis, antes e depois do consumo de etanol, Wegner e Fahle 

(1999) encontraram perturbações significativas na percepção visual da profundidade 

relacionadas ao consumo agudo de álcool. O estudo de Warten e Lie (1996) também 

demonstrou um prejuízo significativo com relação à estereoacuidade, entendida como a 

menor quantidade de disparidade retiniana horizontal capaz de proporcionar a sensação de 

profundidade relativa dos objetos. Tais danos foram encontrados para níveis considerados 

baixos de alcoolemia, sugerindo que a estereoacuidade pode ser facilmente alterada pelo 

consumo de álcool. Além disso, esses autores também observaram déficits na visão 

binocular para os índices de concentração alcoólica no hálito de 0,5 e 0,1%. 

Schneider et al. (1996b) e Schneider et al. (1998) encontraram um prejuízo 

decorrente da SAA na capacidade dos indivíduos de realizarem a inversão binocular da 

profundidade. Eles apontaram para a possibilidade do uso do fenômeno de ilusão visual da 

profundidade como instrumento útil na investigação da ação de substâncias psicotrópicas e 

psicodélicas no organismo, bem como na avaliação de estados psicóticos presentes nos 

quadros de abstinência alcoólica. Esses estados seriam característicos de uma deficiência 

no sistema de regulação da percepção visual.   

 

 

Estudos sobre a SAA e a inversão visual da profundidade  

 

Visando confirmar a hipótese de que há um déficit da inversão binocular da 

profundidade durante a SAA, Schneider et al. (1996a) investigaram o fenômeno em uma 

amostra de dez pacientes com abstinência alcoólica leve, em comparação com 11 

indivíduos saudáveis, em um hospital da Alemanha. Os indivíduos com SAA tinham idade 

entre 31 e 48 anos. Eles foram diagnosticados quanto à gravidade da abstinência por 

intermédio da escala CIWA-Ar e obtiveram escores abaixo de 15 pontos, indicando um 

nível leve da SAA. Os indivíduos saudáveis tinham entre 22 e 35 anos e faziam parte da 

equipe médica de apoio do hospital estudado. Os dois grupos foram compostos por pessoas 

de ambos os sexos. Os autores trabalharam com a hipótese de que o equilíbrio entre os 
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componentes da percepção visual pode ser perturbado durante a abstinência alcoólica, 

tornando o SNC incapaz de corrigir hipóteses perceptuais implausíveis. Isso resultaria num 

prejuízo na capacidade de realizar a inversão visual da profundidade. Foram projetados, 

aleatoriamente, cinco slides estereoscópicos, tridimensionais, aos participantes, sendo um 

desses slides a máscara côncava de uma face humana na condição de apresentação 

binocular dos estímulos. A análise dos dados revelou uma diferença significativa entre os 

dois grupos estudados, indicando um déficit na inversão visual da profundidade das 

pessoas em abstinência alcoólica leve. Os autores explicaram seus resultados como uma 

possível desorganização entre a geração de hipóteses perceptuais e os dados sensoriais. 

Esse desequilíbrio na geração de conceitos durante a abstinência alcoólica prejudicaria a 

inversão visual da profundidade. 

Em investigação posterior, Schneider et al. (1996a) também avaliaram o déficit 

causado pela SAA na inversão binocular da profundidade. Entretanto, incluíram em sua 

amostra, além de dez pessoas com SAA leve, 13 pacientes esquizofrênicos e dez pessoas 

em privação de sono. O grupo controle foi composto por 41 indivíduos saudáveis. Os 

pacientes com SAA possuíam idade entre 31 e 48 anos, eram de ambos os sexos e 

apresentaram escores abaixo de dez pontos para a escala CIWA-Ar, caracterizando a SAA 

leve. O grupo de indivíduos saudáveis foi composto por voluntários de ambos os sexos 

com idade entre 22 e 35 anos. O estudo também aconteceu em um hospital alemão. Slides 

estereoscópicos foram projetados aleatoriamente e observados pelos participantes com 

ambos os olhos em duas situações distintas. A primeira constituiu-se pela observação 

pseudoscópica de imagens de objetos côncavos com alto grau de familiaridade para o 

observador, como casa, face humana e máscara de urso. A segunda referiu-se à observação 

pseudoscópica de imagens de objetos côncavos com menor grau de familiaridade, como 

flores e pincéis. Os autores encontraram resultados semelhantes aos do estudo anterior, 

indicando que pacientes com SAA leve tiveram a inversão binocular da profundidade 

prejudicada em comparação com indivíduos saudáveis.  

Em contrapartida, Schneider et al. (1998) não obtiveram os mesmos resultados no 

estudo posterior em que investigaram uma amostra composta por homens e mulheres, 

sendo: dez pacientes com SAA leve, dez com SAA moderada, dez com intoxicação 

alcoólica leve, dez com intoxicação grave e 41 pessoas saudáveis. A gravidade da SAA foi 

averiguada utilizando a escala CIWA-Ar. Os indivíduos com SAA leve obtiveram escores 

abaixo de dez pontos e tinham uma média de idade de 38,8 anos. Indivíduos que 

apresentaram SAA moderada obtiveram escores entre dez e 15 pontos, com média de 36,8 
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anos de idade. Os voluntários saudáveis tinham média de idade de 32,3 anos. Os autores 

objetivaram testar a mesma hipótese da pesquisa anterior sobre o prejuízo causado pela 

SAA na inversão binocular da profundidade. Os sujeitos observaram a projeção de 12 

slides estereoscópicos de objetos côncavos variados: flores, casas e faces humanas, dentre 

outros. Os resultados para o grupo de pacientes com SAA moderada foram 

significativamente diferentes dos encontrados para o grupo controle. Pessoas em 

abstinência alcoólica moderada não realizaram a inversão binocular da profundidade. Por 

outro lado, pacientes com SAA leve não apresentaram uma diferença significativa em 

relação ao grupo de voluntários saudáveis. Diante de uma diferença não-significativa entre 

o grupo com SAA leve e o grupo controle, os autores questionaram a existência de uma 

dificuldade na inversão visual da profundidade na SAA leve, afirmando que tal déficit não 

pôde ser confirmado. 

Assim, em duas pesquisas realizadas, Schneider et al. (1996a) e Schneider et al. 

(1996b) encontraram uma diferença significativa entre os escores de pacientes e 

voluntários saudáveis, demonstrando uma inversão binocular da profundidade prejudicada 

entre os pacientes com SAA leve. Uma pesquisa subsequente também encontrou diferenças 

entre pacientes com SAA moderada em comparação com indivíduos saudáveis (Schneider 

et al., 1998). Esses resultados corroboraram a hipótese de Emrich (1989) de que o 

equilíbrio entre os componentes da percepção visual pode ser perturbado durante a SAA, 

resultando na incapacidade de realizar a inversão binocular de profundidade. Schneider et 

al. (1998) explicam, ainda, que alguns fenômenos durante a SAA, como alucinações, 

poderiam acontecer pela desorganização entre a geração de hipóteses perceptuais e os 

dados sensoriais. Esse desequilíbrio impediria a inversão visual da profundidade.  

Entretanto, a pesquisa de Schneider et al. (1998) não confirmou os mesmos 

resultados quanto à incapacidade de realizar a inversão visual da profundidade provocada 

pela SAA leve. Isso levantou uma dúvida quanto à existência da possível relação entre o 

prejuízo na inversão visual da profundidade e a SAA leve dada a não-ocorrência de 

diferença significativa entre os grupos estudados. Assim, o desequilíbrio suposto dos 

sistemas de regulação da percepção visual nesses pacientes não foi confirmado. Apesar dos 

resultados contrastantes, todos os estudos relatados utilizaram o mesmo instrumento para a 

avaliação da gravidade da SAA além de projeções de slides estereoscópicos dos mesmos 

tipos de objetos côncavos, como flores, casas, face humana e máscara côncava de urso. 

Além disso, todos os resultados foram analisados utilizando-se o mesmo teste estatístico: 

Mann-Whithey bicaudado. Os estudos discutidos anteriormente mostraram, portanto, uma 
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contradição nos resultados que requerem investigação. Embora as pesquisas tenham 

enfocado as diferenças na investigação da inversão binocular da profundidade na ilusão 

máscara côncava, não existem registros a respeito da ocorrência desse fenômeno na 

condição de observação monocular em indivíduos com SAA. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

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

profundidade ou relevo de pacientes com SAA leve e moderada por meio do uso do 

fenômeno da ilusão da máscara côncava da face humana.   

 

 

Objetivos específicos 

 
a) Investigar a inversão monocular da profundidade e a magnitude categórica e métrica 

da percepção da profundidade ou relevo da máscara côncava entre pacientes com SAA 

leve e moderada comparativamente aos indivíduos saudáveis.  

b) Comparar a inversão monocular da profundidade e a magnitude categórica e métrica 

da percepção da profundidade ou relevo da máscara côncava dos pacientes com SAA 

leve e moderada após duas semanas, cessada a síndrome, com os resultados dos 

indivíduos saudáveis. 

c) Comparar a magnitude categórica e métrica da profundidade ou relevo da máscara 

côncava percebida monocularmente entre os indivíduos com SAA leve e moderada 

durante e após a SAA.   

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

profundidade e a magnitude categórica e métrica da percepção da profundidade ou 

relevo da máscara côncava entre os indivíduos com SAA e os indivíduos saudáveis.  
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MÉTODO 

 

 

Delineamento 

 

O presente estudo consiste em uma pesquisa quantitativa. Foi utilizado o 

delineamento pré-experimental de Comparação com Grupo Estático, tal como definido por 

Selltiz, Wrightsman e Cook (2007). Esse é um delineamento no qual são estudados e 

comparados grupos naturais, não havendo uma distribuição aleatória dos indivíduos nos 

grupos (Selltiz et al., 2007). Aqui, foram estudados dois grupos de pessoas que já 

apresentavam a SAA leve e moderada, posto que não houve manipulação da ingestão e da 

retirada do álcool por parte do pesquisador. Trata-se, ainda, de uma pesquisa básica, pois 

investigou questões teóricas relativas a processos psicobiológicos básicos de percepção e 

cognição (Cozby, 2006). 

No presente estudo, foram comparados três grupos distintos em relação à sua 

capacidade de realizar ou não a inversão visual da profundidade diante de uma máscara 

côncava da face humana: dois grupos clínicos e um não-clínico. Um grupo clínico foi 

composto por pessoas com SAA leve e o outro por pessoas com SAA moderada. O grupo 

não-clínico composto por indivíduos saudáveis. As diferenças e as equivalências entre 

esses três grupos foram avaliadas. Em se tratando de grupos naturais, não foi possível 

distribuir os indivíduos aleatoriamente entre os mesmos. Para controlar as possíveis 

interferências nos resultados provenientes de uma não-equivalência entre esses grupos, 

seus integrantes foram equiparados com relação às suas características sociodemográficas.  

A percepção monocular da profundidade ou relevo da máscara côncava foi avaliada 

em dois momentos distintos em um intervalo de 15 dias. No primeiro momento, avaliou-se 

a realização ou não da inversão monocular da profundidade da máscara côncava, assim 

como a magnitude categórica da percepção, classificada em cinco categorias, de muito 

côncava a muito convexa. Também foi mensurada a magnitude métrica da percepção de 

profundidade ou relevo estimada em centímetros. Os grupos clínicos de alcoolistas com 

SAA leve e moderada e o grupo não-clinico de indivíduos saudáveis foram comparados. 

Num segundo momento, findada a SAA, as variáveis dependentes foram reavaliadas e os 

resultados encontrados para os três grupos foram comparados novamente. 
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Locais do estudo  

 

A presente investigação 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, MG e serão 

descritas a seguir. 

 

 

Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos 

 

A APADEQ foi fundada em fevereiro de 1988. Trata-se de uma instituição sem fins 

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

religiosa ou política. Possui como principal objetivo 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. A instituição também desenvolve 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 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 
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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 I, 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. 

No momento da realização da presente pesquisa, erão realizadas três modalidades 

de atendimentos no CAPS: intensiva, semi-intensiva e não-intensiva. São atendidos por 

mês 180 usuários no regime não-intensivo, 35 usuários no regime semi-intensivo e 29 

usuários no regime  intensivo. No regime intensivo, os pacientes frequentavam 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 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 a UFSJ são: segunda-feira – 

oficina de teatro e educação física, quarta-feira – oficina de educação física e quinta-feira – 

oficina de artes plásticas. A oficina de música é realizada às sextas-feiras no Conservatório 
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Estadual de 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 

 

Foram definidas três populações-alvo neste estudo. A primeira delas composta por 

pacientes com SAA leve, a segunda por pacientes com SAA moderada e a terceira por 

indivíduos saudáveis. Em se tratando das duas primeiras populações-alvo, com SAA leve e 

moderada, todos estavam iniciando o tratamento na APADEQ ou no CAPS. Participaram 

indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 64 anos e acuidade visual normal. A 

terceira população-alvo foi composta por indivíduos saudáveis dentre os acompanhantes 

dos pacientes internados na referida instituição. Estes, eram pessoas com idade entre 18 e 

60 anos, de ambos os sexos, com acuidade visual normal, sem histórico de transtornos 

psiquiátricos e de abuso de álcool ou outras drogas, tal como informado pelas equipes 

técnicas da APADEQ e do CAPS.  

Foram excluídos do estudo os sujeitos em síndrome de abstinência devida a outras 

drogas e que faziam uso de medicação antipsicótica ou qualquer outra substância 

psicoativa, exceto álcool para os indivíduos com SAA. Também foram excluídos do estudo 

aqueles que não conseguiram entender as instruções para a realização da pesquisa e os que 

apresentaram histórico de esquizofrenia, uma vez que esse fator pode interferir na inversão 

visual da profundidade (Schneider et al. 1996b; Schneider et al., 1998). Os critérios de 

inclusão e exclusão adotados visaram garantir a maior homogeneidade da amostra deste 

estudo e controlar os possíveis fatores interferentes no fenômeno a ser estudado. 
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Amostra  

 

Inicialmente, pensou-se em uma seleção aleatória da amostra de cada população-

alvo clínica definida acima. Entretanto, por tratar-se de um número reduzido de pacientes 

em abstinência alcoólica nas referidas instituições de tratamento, não se justificou a 

seleção de uma amostra dessa população-alvo. Tornou-se mais importante a participação 

de todos os pacientes que preencheram os termos de inclusão e exclusão definidos 

anteriormente.  

Os indivíduos saudáveis foram selecionados em função de estarem presentes nos 

locais do estudo em um momento preciso, caracterizando uma amostragem não-

probabilística do tipo acidental, segundo a definição de Selltiz et al. (2007). O uso de uma 

amostra não-probabilística, neste contexto, não se coloca como obstáculo ao estudo, por se 

tratar de uma pesquisa básica, que investigou processos psicobiológicos fundamentais, 

presentes da mesma maneira em todos os indivíduos (Selltiz et al., 2007). 

Em um primeiro momento, foram recrutados 40 indivíduos saudáveis e 35 com 

SAA. Entretanto, obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão, foram eliminados do 

experimento quatro indivíduos com SAA: três pessoas por terem ingerido também outras 

drogas psicotrópicas, lícitas ou ilícitas, e uma pessoa por não possuir a acuidade visual 

requerida.  Dessa forma, restaram 31 observadores com SAA, sendo 15 integrantes para o 

grupo com SAA leve e 16 para o grupo com SAA moderada. Em função dessa distribuição 

de indivíduos nos grupos experimentais, dos 40 saudáveis foram selecionados 16 para 

comporem o grupo controle. Na tentativa de assegurar-se a equivalência entre os grupos, 

os indivíduos saudáveis foram equiparados com os dos grupos experimentais com relação 

ao sexo, idade e escolaridade. Os indivíduos com SAA passaram novamente pelo 

experimento após o término da síndrome, decorridos 15 dias ou mais. Entretanto, foram 

reavaliados apenas 19 dos 31 observadores, caracterizando uma mortalidade experimental 

de 38,7%. Boa parte desses indivíduos abandonou o tratamento. Cinco pessoas retomaram 

o consumo de álcool, três pessoas não foram contatadas novamente devido à mudança de 

telefone ou endereço, uma pessoa por impossibilidade de responder em decorrência de 

acidente e três pessoas não se encontravam em casa durante a visita domiciliar. 
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Instrumentos e materiais 

 

 As escalas de medida utilizadas para avaliar a intensidade da SAA e a acuidade 

visual dos participantes serão descritas a seguir, assim como o equipamento experimental e 

o questionário sociodemográfico e clínico utilizados. 

 

 

Escala Clinical Institute Withdrawal Assessment Revised (CIWA-Ar) 

 

Esta escala foi utilizada para avaliar a gravidade da SAA entre os participantes. 

Trata-se de um instrumento clínico de quantificação da gravidade da SAA, criado com 

base nos critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-III-R). Esta escala foi 

revisada e reduzida para a eliminação de itens redundantes por Sullivan, Sykora, 

Schneiderman, Naranjo e Sellers (1989). Possui validade de conteúdo e fidedignidade do 

tipo estabilidade temporal (Sullivan et al., 1989). Ela é composta por dez itens que avaliam 

os dez sintomas característicos da SAA: agitação, ansiedade, dor de cabeça, 

náusea/vômito, tremores, obnubilação da consciência, sudorese e distúrbios visuais, táteis e 

auditivos. As opções de respostas variam de zero a sete, dependendo de cada dimensão 

avaliada.  

O escore máximo obtido por esta escala é de 67, que evidencia um quadro de 

abstinência grave, sinalizado por escores acima de 18. Escores abaixo de dez pontos 

caracterizam um grau de abstinência alcoólica leve. Escores variando de dez a 18 pontos 

caracterizam nível de abstinência moderada. A escala CIWA-Ar é recomendada pela 

Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina com vistas a conciliar 

o conhecimento e a padronizar as condutas médicas (Marques & Ribeiro, 2002). 

 

 

Escala de Snellen 

 

Este é um instrumento de medida específico para a avaliação da acuidade visual dos 

indivíduos, também chamado Tabela ou Escala Optométrica de Snellen. Foi utilizado nesta 

pesquisa, a fim de descartar os problemas visuais dos participantes, de natureza diferente 

daquela provocada pelo uso do álcool. A escala de Snellen é utilizada mundialmente para a 
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realização do pré-diagnóstico da condição de acuidade visual, sendo a sua utilização 

recomendada pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2008). A tabela é padronizada e constituída 

por apenas nove letras do alfabeto, consideradas de fácil distinção: C, D, E, F, L, O, P, T e 

Z. Essas letras encontram-se dispostas em 11 fileiras de tamanhos progressivamente 

menores. A escala de Snellen deve ser posicionada a 6 m de distância do observador, que 

deve ser capaz de distinguir bem as letras até a sexta linha, o que caracteriza uma visão 

com acuidade visual satisfatória, dentro da normalidade, 6/6. Os olhos devem ser testados 

separadamente, para, em seguida, serem avaliados em conjunto. Além da versão 

tradicional, essa escala possui ainda outras duas versões. Uma delas é composta por 

figuras, sendo utilizada para a avaliação de crianças. A outra versão é destinada para a 

avaliação de pessoas analfabetas, sendo composta pela letra “E” voltada para cima, para 

baixo, para a esquerda e para a direita. Nesta, o observador deve ser capaz de dizer para 

que lado a letra “E” está direcionada (Evans, 2006). Neste trabalho, será utilizada a versão 

tradicional da escala de Snellen.  

 

 

Equipamento experimental 

 

Para a avaliação da percepção de profundidade visual, foi utilizada uma máscara de 

tamanho reduzido de face obtida de uma cabeça de boneca comercial de plástico, com 

medidas de 10 cm de altura, 6,5 cm de largura e 3 cm de profundidade. Nesta, foram 

demarcados os olhos, a boca e as sobrancelhas do seu lado côncavo e pintado com uma cor 

próxima à natural de uma face (Figura 2). A máscara côncava foi colocada no interior de 

uma caixa de madeira, tipo MDF, de cor preta, medindo 80 cm de largura, 37 cm de altura 

e 37 cm de profundidade. A máscara foi posicionada verticalmente na extremidade 

contralateral ao visor de 0,5 mm de diâmetro. Duas lâmpadas de 15 volts foram colocadas 

por dentro, nas partes superior e inferior da caixa, na direção oposta ao visor, para iluminar 

a máscara por cima e por baixo. Essa caixa foi colocada em cima de uma mesa. Os 

participantes se sentaram em frente à caixa para a observação da máscara através do visor 

(Figura 3). Uma trena métrica retrátil da marca Starrett foi utilizada por todos os 

participantes para estimar a medida de profundidade percebida da face visualizada. Trata-

se de uma trena métrica convencional de aço, com campo de uso de 2 m e resolução em 

milímetros.  
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Figura 2. Máscara policromada da face de boneca vista de seu lado côncavo 

 

 

Figura 3. Desenho esquemático da caixa experimental contendo em seu interior a 
máscara côncava. 
Fonte: adaptado de Quaglia & Fukusima (2009). 
 

 

Questionário sociodemográfico e clínico 

 

As variáveis sociodemográficas e clínicas dos participantes foram levantadas 

utilizando-se um questionário simplificado, elaborado para os fins desta pesquisa (Anexo 

D). As variáveis investigadas foram: gênero, idade, escolaridade, problemas de saúde e uso 

de medicamentos psicotrópicos e/ou de substâncias psicoativas e psicodélicas. A utilização 

deste questionário possibilitou a caracterização das amostras estudadas e a equiparação dos 

grupos quanto às referidas características. 
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Procedimentos 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. Os pacientes foram submetidos inicialmente à 

avaliação da SAA e à avaliação da acuidade visual, realizadas pela própria pesquisadora e 

por estagiários do curso de Psicologia devidamente treinados. Os indivíduos saudáveis 

também se submeteram à avaliação da acuidade visual. Todos os participantes 

responderam ao questionário sociodemográfico.  

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

observar com o olho preferencial o visor que disponibilizava a máscara côncava no interior 

da caixa. A máscara côncava foi apresentada aleatoriamente sob duas diferentes condições 

de iluminação: iluminada por cima e iluminada por baixo. A partir da observação desse 

equipamento, a primeira tarefa realizada consistiu em os participantes qualificarem a 

máscara como côncava ou como convexa. A segunda tarefa realizada foi classificar 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).  

Sucessivamente 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 

estipularam 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 (Anexo E). 

Todos receberam informações quanto à existência de uma segunda averiguação dos 

dados decorridos 15 dias da primeira testagem. Transcorrido esse tempo, os participantes 

com SAA leve e moderada foram contatados e realizou-se uma segunda avaliação com o 

objetivo de investigar a percepção da profundidade ou relevo da máscara côncava entre os 

pacientes com SAA leve e moderada, cessada a síndrome. 
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Análises dos dados 

 

Os dados coletados foram analisados utilizando-se o software Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS), versão 20.0. As análises estatísticas foram realizadas, 

considerando-se o nível de significância p<0,05. O teste de normalidade da distribuição 

dos dados da percepção métrica da profundidade ou relevo da máscara côncava foi 

realizado por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov.  

Os grupos foram comparados com relação às suas variáveis sociodemográficas e 

clínicas, visando identificar diferenças e semelhanças entre eles, que poderiam interferir na 

interpretação dos resultados. Análises estatísticas descritivas foram feitas para caracterizar 

as amostras estudadas a partir de cálculo das médias, desvios-padrão e frequências 

percentuais para os dados obtidos para cada grupo. Os grupos também foram analisados 

descritivamente com relação à frequência da realização ou não da inversão monocular da 

profundidade e quanto aos dados obtidos por meio da classificação categórica da 

profundidade ou relevo da máscara côncava: (1) muito côncava, (2) côncava, (3) plana, (4) 

convexa e (5) muito convexa. 

Os resultados do grupo de pacientes com SAA leve e moderada foram comparados 

com os resultados dos voluntários saudáveis quanto à percepção ou não do fenômeno 

ilusório. Foram calculadas as porcentagens de pessoas que realizaram ou não a inversão 

monocular da profundidade, representadas em forma de tabelas que agruparam as respostas 

em três categorias: côncava, plana e convexa.  

A fim de realizar uma análise inferencial por meio de métodos estatísticos para 

comparar os grupos quanto à realização ou não da inversão monocular da profundidade das 

cinco categorias, (1) muito côncava, (2) côncava, (3) plana, (4) convexa e (5) muito 

convexa, elas foram agrupadas em duas: côncava e convexa. A categoria plana foi excluída 

desta análise devido à pouca frequência de respostas a ela. O Teste Exato de Fisher foi 

utilizado para comparar os grupos com SAA leve e SAA moderada com o grupo de 

indivíduos saudáveis quanto aos escores percentuais das atribuições. Também foram 

realizadas comparações para cada grupo, separadamente, para verificar a influência da 

direção da fonte de iluminação na percepção ilusória. As atribuições de concavidade e 

convexidade para a iluminação vinda de cima foram comparadas com as atribuições para a 

iluminação vinda de baixo, para cada grupo, também por meio do Teste Exato de Fisher. 

Foram quantificados, também, os dados de cada grupo referentes às estimativas de 

profundidade ou relevo percebido em centímetros da ponta do nariz até a base da máscara 
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côncava. A média para cada um desses grupos foi calculada e os resultados comparados, 

utilizando-se o teste estatístico ANOVA de um fator para a verificação de diferenças 

significativas. Também se realizaram comparações da percepção de profundidade ou 

relevo da máscara côncava em função da direção da fonte de iluminação, percebida como 

vinda de cima e como vinda de baixo da máscara, dentro de cada grupo por meio do teste 

estatístico t para amostras pareadas.  

Os dados foram analisados em dois momentos, durante e após a SAA, considerando 

os três grupos: com SAA leve, com SAA moderada e indivíduos saudáveis. Nesse segundo 

momento, foram repetidas todas as análises estatísticas realizadas na primeira averiguação 

dos dados. Além disso, para as comparações entre as estimativas em centímetros entre os 

grupos com SAA leve e moderada, durante e após o término da SAA, foi utilizado o teste 

de postos de Wilcoxon.  

 

 

Considerações éticas 

 

A presente pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos, da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme o memorando nº 

009/2012/UFSJ/CEPES, assim como pelas direções da APADEQ e do CAPS. A carta de 

aprovação desta pesquisa está disposta no Anexo F. Deve-se destacar que foram seguidos 

os procedimentos éticos recomendados pela UFSJ para a realização de pesquisas com seres 

humanos, dados pela Resolução nº 059, de 27 de novembro de 2006, elaborada conforme 

as diretrizes da Resolução CSN nº 196/96. 

Inicialmente, os participantes receberam as informações referentes aos objetivos e 

procedimentos do estudo. Todos eles leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e receberam o telefone de contato com a equipe de pesquisa para qualquer 

esclarecimento ou para o acompanhamento dos resultados. As informações quanto à 

duração dos procedimentos e quanto ao caráter confidencial das respostas foram fornecidas 

a todos os participantes, assim como apresentada a possibilidade de interrupção da sua 

participação a qualquer momento.  

Assegurou-se aos participantes a confidencialidade das informações colhidas. Da 

mesma forma, a participação na pesquisa não interferiu no tratamento da SAA ou 

ocasionou qualquer risco, desconforto ou dano à saúde dos mesmos. A divulgação dos 

resultados foi anônima, aparecendo apenas os dados referentes ao grupo de indivíduos.  
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RESULTADOS 

 

Inicialmente, serão apresentados os dados referentes à caracterização das amostras 

estudadas e à comparação dos grupos quanto às variáveis sociodemográficas. Em seguida, 

os grupos serão comparados quanto à realização da inversão monocular da profundidade 

da máscara côncava para as atribuições categóricas. As atribuições métricas da 

profundidade ou relevo da máscara também serão comparadas entre os três grupos. Os 

dados dos alcoolistas coletados após a síndrome serão analisados antes e depois para cada 

grupo com SAA comparativamente aos dos indivíduos saudáveis. Os resultados serão 

ponderados independentemente e em função da direção da fonte de iluminação. 

 

Caracterização da amostra 
 

As análises descritivas das variáveis sociodemográficas dos participantes 

encontram-se nas Tabelas 1 e 2. Do total de 47 observadores, 72,3% eram homens e 27,7% 

mulheres, com uma média de idade de 40,65 anos, variando de 22 a 64 anos (DP=10,74). A 

maioria dos participantes não concluiu o Ensino Fundamental, 57,8%, caracterizando 

menos de oito anos de escolarização. Os participantes com maior escolarização foram os 

que concluíram o Ensino Médio e/ou Técnico, 15,6% da amostra. 

A Tabela 1 apresenta as idades médias dos participantes, os desvios-padrão e as 

idades mínimas e máximas para cada grupo. A análise de variância ANOVA de um fator 

revelou que os três grupos são equivalentes com relação à idade de seus integrantes 

(F(2,43) = 0,696; p=0,504).  

 

Tabela 1 – Variação da idade entre os indivíduos nos grupos de indivíduos saudáveis, com 
SAA leve e SAA moderada, com a descrição das médias e dos desvios-padrão  

 
Grupos   N Média SD 

Saudáveis 
 

Mínimo 
Máximo 

22 anos 
58 anos 

16 
 

41,25 
 

11,24 

SAA leve 
 

Mínimo 
Máximo 

25 anos 
64 anos 

15 42,60 
 

9,36 
 

SAA moderada 
 

Mínimo 
Máximo 

23 anos 
60 anos 

16 38,07 
 

11,68 

 N=47. 
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Na Tabela 2, estão descritas as frequências das variáveis sexo e escolaridade para os 

três grupos. Os três grupos foram compostos em sua maioria por observadores do sexo 

masculino, que representaram 68,8% dos indivíduos saudáveis, igualmente 68,8% dos 

indivíduos com SAA moderada e 80% do grupo de indivíduos com SAA leve. Os grupos 

também se assemelham com relação ao nível de escolaridade. A maioria dos participantes 

possuía oito anos ou menos de escolarização, representando 93,30% das ocorrências no 

grupo com SAA leve, 56,25% no grupo com SAA moderada e 75% no grupo controle.  

 

Tabela 2 – Frequências absolutas e relativas das características sociodemográficas de sexo 
e escolaridade para os grupos de indivíduos saudáveis, com SAA leve e SAA moderada 
 
Grupos Variáveis Categorias Frequência 

(n) 
Porcentagem 

(%) 

Saudáveis 
 

Sexo 
 
 
Escolaridade 

Masculino 
Feminino 
 
≤ 8 anos 
> 8 anos 

11 
5 
 

12 
4 

68,80% 
31,20% 

 
75,00% 
25,00% 

SAA leve 
 

Sexo Masculino 
Feminino 

12 
3 

80,00% 
20,00% 

 Escolaridade ≤ 8 anos 
> 8 anos 

14 
1 

93,30% 
6,70% 

SAA 
moderada 

Sexo 
 

Masculino 
Feminino 

11 
5 

68,80% 
31,20% 

 Escolaridade Não especificado 
≤ 8 anos 
> 8 anos 

2 
9 
5 

12,50% 
56,25% 
31,25% 

N=47. 

 

 

Análise da inversão monocular da profundidade da máscara côncava 

  

Foram totalizadas 94 observações da máscara côncava, considerando os três grupos 

e as duas variações da direção da fonte de iluminação, por cima e por baixo. A Tabela 3 

apresenta as atribuições de concavidade, convexidade e planura à máscara côncava dentre 

os grupos, independente da direção da fonte de iluminação. A maioria dos observadores do 

grupo controle, 96,9%, e do grupo com SAA leve, 90%, percebeu a máscara côncava como 

convexa. Por outro lado, para o grupo com SAA moderada as atribuições de convexidade 
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foram menos proeminentes e 46,9% dos indivíduos não realizaram a inversão monocular 

da profundidade, percebendo verdadeiramente a máscara côncava como tal. Com o 

objetivo de comparar os grupos quanto à realização ou não da inversão monocular da 

profundidade, as cinco categorias, “muito côncava”, “côncava”, “plana”, “convexa” e 

“muito convexa”, foram agrupadas em duas: côncava e convexa. A categoria plana foi 

desconsiderada para os fins desta análise, já que poucos indivíduos perceberam a máscara 

côncava como tal (n=2). O Teste Exato de Fisher foi utilizado para verificar a diferença 

entre os grupos quanto à percepção da ilusão da máscara côncava. Tanto os integrantes do 

grupo com SAA leve quanto os do grupo controle realizaram a inversão monocular da 

profundidade e não houve diferença estatística entre eles (p=0,346). Entretanto, o grupo 

com SAA moderada apresentou um prejuízo na capacidade de inversão monocular da 

profundidade e diferiu significativamente do grupo controle (p=0,001). 

    

Tabela 3 – Frequência absoluta e relativa da percepção categórica da profundidade ou 
relevo da máscara côncava para o total das 94 observações na primeira avaliação 
durante a SAA e das 70 observações na segunda avaliação, findada a SAA, 
independente da direção da fonte de iluminação, entre os grupos de saudáveis, com 
SAA leve e SAA moderada 
 

   1ª. Avaliação  2ª. Avaliação 
 Categorias n % n % 

Saudáveis Côncava  
Plana 
Convexa 
 

0 
1 

31 

0,00% 
3,10% 

96,90% 

0 
1 

31 

0,00% 
3,10% 

96,90% 

SAA leve 
 

Côncava  
Plana 
Convexa 
 

3 
0 

27 

10,00% 
0,00% 

90,00% 

0 
0 

22 

0,00% 
0,00% 
100% 

SAA moderada Côncava  
Plana  
Convexa 

15 
1 

16 

46,90% 
3,10% 

50,00% 

2 
1 

13 

12,50% 
6,20% 

81,30% 
  

Ainda considerando o agrupamento das respostas nas categorias “côncava” e 

“convexa”, os grupos com SAA leve e moderada foram comparados ao grupo de 

indivíduos saudáveis considerando separadamente as direções da fonte de iluminação. O 

Teste Exato de Fisher foi utilizado para esta avaliação. Não houve diferença significativa 

entre o grupo com SAA leve e o grupo controle para percepção da profundidade ou relevo 

da máscara côncava iluminada por cima (p=0,483) e iluminada por baixo (p=0,226). Em 

ambos os grupos e condições de iluminação, os participantes foram capazes de perceber a 
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máscara côncava como convexa. Por outro lado, os observadores com SAA moderada 

apresentaram um déficit na inversão monocular da profundidade comparativamente ao 

grupo controle para as duas condições de iluminação da máscara côncava. O grupo com 

SAA moderada diferiu significativamente em relação ao grupo controle tanto para a 

máscara côncava iluminada por cima (p=0,002) quanto para a iluminada por baixo 

(p=0,002).  

Uma análise adicional para investigar a influência da direção da fonte de 

iluminação na inversão monocular da profundidade foi realizada para cada grupo em 

separado. Não houve diferença significativa entre as atribuições de concavidade e 

convexidade à máscara côncava em função da direção da fonte de iluminação, vinda de 

cima e de baixo (Teste Exato de Fisher), no grupo controle (p=0,999) e nos grupos 

experimentais com SAA leve (p=0,999) e SAA moderada (p=0,722). A direção da fonte de 

iluminação não interferiu na percepção da ilusão da máscara côncava. 

Uma segunda avaliação dos dados foi realizada após 15 dias ou mais, findada a 

SAA. O grupo com SAA leve, cessada a síndrome de abstinência, permaneceu realizando a 

inversão monocular da profundidade e percebeu a máscara côncava como convexa em 

100% dos casos. Na Tabela 3 também foram compiladas as frequências da atribuição de 

concavidades, planuras e convexidades à mascara côncava pelos grupos SAA leve e 

moderada, findada a síndrome, comparativamente com o grupo de indivíduos saudáveis. 

Com o término da síndrome, a maioria dos indivíduos com SAA moderada recuperou a 

capacidade de perceber a ilusão da máscara côncava. Os indivíduos do grupo com SAA 

moderada, findada a síndrome de abstinência, realizaram a inversão monocular da 

profundidade, não diferindo significativamente dos indivíduos saudáveis independente da 

direção da fonte de iluminação (p=0,101). Os resultados se repetiram considerando as duas 

direções da fonte de iluminação separadamente, tanto para a iluminação por cima (Teste 

Exato de Fisher, p=0,348) quanto para a iluminação por baixo da máscara côncava 

(p=0,304). Devido à mortalidade experimental nos grupos de indivíduos com SAA, a 

segunda avaliação dos dados totalizou 70 observações à máscara côncava. Foram 

reavaliados 11 dos 15 indivíduos do grupo com SAA leve e oito dos 16 indivíduos do 

grupo com SAA moderada.  

 

Análise das atribuições categóricas da profundidade ou relevo da máscara côncava 

 

As atribuições categóricas à máscara côncava iluminada por cima e por baixo estão 
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dispostas na Tabela 4. Os grupos classificaram de forma diferente a máscara côncava 

dentre as categorias: muito côncava, côncava, plana, convexa e muito convexa. Entretanto, 

pôde-se observar uma prevalência de atribuições intermediárias à percepção da 

profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima e iluminada por baixo, 

representada por porcentagens maiores de respostas para as categorias “côncava” e 

“convexa” em ambos os grupos. As respostas para as categorias “muito côncava” e “muito 

convexa” ocorreram em menores proporções.  

 

Tabela 4 – Frequência relativa das atribuições categóricas para a máscara côncava 
iluminada por cima e iluminada por baixo, entre os grupos de indivíduos saudáveis, com 
SAA leve e SAA moderada na primeira avaliação, durante a SAA, e na segunda avaliação, 
após a SAA 
 
  1ª. Avaliação  2ª. Avaliação   

Grupos Categorias Cima (%) Baixo (%) Cima (%) Baixo (%) 

Saudáveis Muito côncava 

Côncava  

Plana  

Convexa 

Muito convexa 

0,00% 

0,00% 

6,20% 

50,00% 

43,80% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

75,00% 

25,00% 

0,00% 

0,00% 

6,20% 

50,00% 

43,80% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

75,00% 

25,00% 

SAA leve Muito côncava 

Côncava  

Plana  

Convexa 

Muito convexa 

0,00% 

13,30% 

0,00% 

73,40% 

13,30% 

6,70% 

0,00% 

0,00% 

80,00% 

13,30% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

72,70% 

27,30% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

72,70% 

27,30% 

SAA 

moderada 

Muito côncava 

Côncava  

Plana  

Convexa 

Muito convexa 

25,00% 

25,00% 

0,00% 

43,80% 

6,20% 

12,50% 

31,30% 

6,20% 

43,80% 

6,20% 

0,00% 

12,50% 

0,00% 

50,00% 

37,50% 

12,50% 

0,00% 

12,50% 

50,00% 

25,00% 

 
Considerando a direção da fonte de iluminação vinda de cima, os indivíduos 

saudáveis classificaram 56% das observações da máscara côncava como “convexa” e 

37,5% como “muito convexa”. A maioria dos indivíduos com SAA leve, 73,4%, classificou 
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a máscara côncava como “convexa”. A mesma tendência foi observada para o grupo 

controle, entretanto em proporções menores. Em contrapartida, o grupo com SAA leve 

atribuiu a categoria “muito convexa” em apenas 6,7% das observações. No grupo com 

SAA moderada, 25% das observações foram classificadas como “muito côncava” e 25% 

como “côncava”, categorias que não foram mencionadas pelos indivíduos saudáveis. A 

máscara côncava iluminada por cima foi classificada na categoria “plana” por apenas 6,2% 

dos indivíduos saudáveis (n=1) e 6,2% dos indivíduos com SAA moderada (n=1). Não 

houve atribuições de planura no grupo com SAA leve. 

Para as atribuições categóricas à mascara côncava iluminada por baixo, os 

indivíduos saudáveis classificaram, em sua maioria, 75%, a máscara côncava como 

“convexa”. A maioria dos observadores com SAA leve, 86,7%, classificou a máscara 

côncava como “convexa”. O grupo com SAA leve não registrou a classificação “côncava” 

e teve apenas uma atribuição “muito côncava” à máscara côncava iluminada por baixo, 

6,7%. A categoria “plana” não foi registrada para os grupos com SAA leve e o grupo 

controle nessa condição de iluminação. A maioria dos indivíduos com SAA moderada 

classificou a máscara côncava como “côncava” em 25% das observações, e como “muito 

côncava” em 18,8% das observações. Nenhuma classificação para essas categorias foi 

registrada no grupo controle. O grupo com SAA moderada julgou a máscara côncava 

iluminada por baixo como plana em apenas 6,2% das observações (n=1).  

Os grupos também foram comparados, descritivamente, com relação à influência da 

direção da fonte de iluminação na atribuição de categorias à percepção. Cada grupo foi 

considerado separadamente em função da iluminação. As porcentagens relativas aos 

julgamentos categóricos à máscara côncava, apresentadas na Tabela 4, não passaram por 

grandes alterações em função da direção da fonte de iluminação, vinda de cima e vinda de 

baixo, dentro dos grupos com SAA leve, SAA moderada e de indivíduos saudáveis. 

As análises descritivas das atribuições categóricas foram repetidas com o término 

da SAA.  As porcentagens das respostas para cada categoria entre os grupos experimentais 

com o término na síndrome de abstinência, comparativamente ao grupo controle, também 

estão dispostas na Tabela 4. As classificações dos indivíduos com SAA leve após a 

síndrome permaneceram semelhantes às do grupo controle. Eles atribuíram a maioria das 

suas respostas à categoria “convexa”, tanto para a iluminação vinda de cima, 72,7%, 

quanto para a vinda de baixo da máscara côncava, 72,7%. Para o grupo com SAA 

moderada após a síndrome, a máscara côncava iluminada por cima foi percebida como 

“convexa” e julgada nessa categoria em 50% das observações. A mesma tendência foi 
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observada para a máscara côncava iluminada por baixo, em que 50% das atribuições foram 

para a categoria “convexa”.  

 

 

Análise das atribuições métricas da profundidade ou relevo da máscara côncava 

 

Teste de normalidade das amostras  

 

O teste estatístico de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para 

analisar os dados referentes à percepção métrica da profundidade ou relevo da máscara 

côncava. Os resultados estão dispostos na Tabela 5. Este procedimento possibilita ao 

pesquisador determinar a utilização de testes paramétricos ou não-paramétricos nas 

análises estatísticas. A distribuição normal dos dados é garantida quando os escores de p 

são superiores a 0,05. Assegurada a normalidade dos dados, são utilizados testes 

estatísticos paramétricos. 

As análises estatísticas revelaram uma distribuição normal para as atribuições 

métricas de profundidade ou relevo nos três grupos para ambas as direções da fonte de 

iluminação, na primeira e na segunda aferição dos dados, durante e após a SAA. Devido à 

distribuição normal dos dados, foram utilizados testes estatísticos paramétricos para 

comparar as estimativas métricas da profundidade ou relevo da máscara côncava. 

 

Tabela 5 – Análise de normalidade dos dados referentes à percepção métrica da 
profundidade ou relevo da máscara côncava pelo teste de Kolmogorov-Smirnov 
 
   Kolmogorov-Smirnov  

  GL Estatística p* 

Iluminada por 
cima durante a 

SAA 

Saudável  
Síndrome Leve 
Síndrome Moderada 

16 
15 
16 

0,151 
0,191 
0,206 

0,200 
0,147 
0,067 

 
Iluminada por 
baixo durante a 

SAA 

 
Saudável  
Síndrome Leve 
Síndrome Moderada 

 
16 
15 
16 

 
0,178 
0,205 
0,179 

 
0,189 
0,091 
0,180 

 
Iluminada por 

cima após a SAA 

 
Saudável  
Síndrome Leve 
Síndrome Moderada 

 
16 
11 
8 

 
0,151 
0,145 
0,206 

 
0,200 
0,200 
0,200 

Continua 
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Continuação da Tabela 5 

Iluminada por 
baixo após a 

SAA 

Saudável  
Síndrome Leve 
Síndrome Moderada 

16 
11 
8 

0,178 
0,167 
0,241 

0,189 
0,200 
0,190 

* p>0,05. 

 

 

Análises descritivas e estatísticas das atribuições em centímetros 

 

As atribuições métricas da profundidade ou relevo da máscara côncava foram 

tomadas em centímetros. A Figura 4 apresenta o gráfico com as estimativas médias da 

profundidade ou relevo percebido da máscara côncava, da ponta do nariz até a base da 

face, independente da direção da fonte de iluminação, distribuídas dentre as categorias 

côncava, plana e convexa para os grupos de indivíduos saudáveis, com SAA leve e SAA 

moderada. Essas estimativas métricas foram comparadas entre os três grupos, a princípio, 

descritivamente e, posteriormente, por meio do teste estatístico ANOVA de um fator. 

 

Figura 4. Estimativas métricas e erro-padrão da profundidade ou 
relevo percebido entre a base da face e o nariz da máscara côncava 
durante a SAA, independente da direção da fonte de iluminação, 
distribuídas entre as categorias côncava, plana e convexa, para o total 
de 94 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 experimentais e controle 

mostram que o relevo atribuído à máscara côncava percebida como convexa foi o mesmo 

para o grupo com SAA leve (média=7,23cm; DP=4,37) e o grupo controle (média=7,23cm; 
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DP=3,90). Por outro lado, o grupo com SAA moderada percebeu um relevo menos 

acentuado (média=5,16cm, DP=4,81) que o grupo controle e o grupo com SAA leve. A 

atribuição de profundidade à máscara percebida como côncava pelo grupo com SAA 

moderada foi pouco maior (média=4,57cm; DP=2,35) do que a do grupo com SAA leve 

(média=3cm; DP=0,82). Entretanto, a análise estatística por meio da ANOVA de um fator 

não encontrou diferenças estatísticas significativas entre os três grupos para essas 

atribuições métricas à profundidade ou relevo percebido da máscara côncava independente 

da direção da fonte de iluminação, F(2, 91)= 2,96; p=0,057. 

Os dados também foram considerados separadamente para cada direção da fonte de 

iluminação. A Figura 5 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.  

 

 
 

 
Figura 5. Estimativas métricas e erro-padrão da profundidade ou 

n=1 

n=1 
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relevo percebido entre a base da face e o nariz da máscara côncava 
durante a SAA, independente da direção da fonte de iluminação, 
nos grupos controle, com SAA leve e SAA moderada, distribuídas 
entre as categorias: muito côncava (C1), côncava (C2), plana (C3), 
convexa (C4) e muito convexa (C5), (n=frequência de respostas por 
categoria) 

 

 

As análises descritivas dos resultados representados na Figura 5 mostraram que os 

indivíduos com SAA moderada atribuíram menores estimativas de relevo e profundidade 

nas duas condições de iluminação da máscara côncava. Em todos os grupos, a máscara 

côncava iluminada por cima e percebida como “muito convexa” recebeu as maiores 

estimativas métricas de relevo. Curiosamente, as quatro observações da máscara como 

“côncava” receberam uma atribuição média em centímetros ligeiramente maior do que as 

quatro observações da máscara como “muito côncava”. Entretanto, se compararmos as 

estimativas em relação à sua mediana, ambos os grupos possuem a mesma medida de 

tendência central dos dados, igual a 4 cm. Apenas um participante do grupo de indivíduos 

saudáveis percebeu a máscara côncava iluminada por cima como plana. Da mesma forma, 

apenas um participante do grupo com SAA moderada julgou a máscara côncava iluminada 

por baixo como plana. Na Figura 6 estão apresentadas a distribuição desses valores em 

torno da mediana, estando também representadas as atribuições mínimas e máximas das 

atribuições para os grupos com SAA leve e moderada e o grupo controle nas duas 

condições de iluminação da máscara côncava.  
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Figura 6. Estimativas métricas da profundidade ou relevo 
percebido entre a base da face e o nariz da máscara 
côncava iluminada por cima e por baixo para os 
indivíduos saudáveis, com SAA leve e SAA moderada, 
durante a síndrome 

 

Com relação às estimativas métricas da máscara côncava iluminada por baixo, 

percebe-se uma elevação muito acentuada referente à percepção da máscara como “muito 

convexa” pelo grupo com SAA leve. Essa ocorrência deveu-se ao fato de que apenas dois 

observadores avaliaram a máscara côncava nessa categoria, e um deles atribuiu a ela um 

valor muito elevado: 20 cm.  

Apesar da presença de algumas variações entre os escores médios da profundidade 

ou relevo percebido da máscara côncava, essas diferenças não foram significativas. As 

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

[F(2, 44)=1,52; p=0,230] e iluminada por baixo [F(2, 44)=1,65; p=0,204] não diferiram 

significativamente entre os três grupos na análise do teste ANOVA de um fator.  

Foi realizada também a comparação entre os escores dos indivíduos de cada grupo, 

separadamente, no intuito de detectar as possíveis variações nos dados em função da 
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direção da fonte de iluminação. As análises foram feitas por meio do teste t para amostras 

pareadas para comparar a direção da fonte de iluminação vinda de cima com a vinda de 

baixo da máscara côncava. As análises mostraram que as mudanças na direção da fonte de 

iluminação não modificaram a percepção métrica da profundidade ou relevo percebido da 

máscara côncava apesar da existência de algumas variações nos escores. As diferenças nas 

estimativas métricas para a iluminação por cima e por baixo não foram significativas 

dentro dos grupos: SAA leve t(14)=-0,89, p=0,390; SAA moderada t(15)=0,47, p=0,644; e 

indivíduos saudáveis t(15)=1,56, p=0,140.  

A partir dos dados coletados findada a síndrome de abstinência, foram realizadas 

novas análises das atribuições métricas da profundidade ou relevo percebido da máscara 

côncava. Os escores dos grupos com SAA leve e moderada durante a síndrome foram 

comparados com os escores obtidos pelos mesmos indivíduos depois da síndrome. A 

recuperação do quadro sindrômico dos indivíduos não influenciou em suas percepções 

métricas da profundidade ou relevo da máscara côncava. As análises estatísticas foram 

feitas por meio do teste de postos com sinais de Wilcoxon. Esse teste foi utilizado para 

comparar os escores métricos obtidos na primeira averiguação dos dados, durante a SAA, 

com os obtidos na segunda averiguação, após a SAA, porque a diferença entre esses 

escores não possuiu distribuição normal. Não foram encontradas diferenças significativas 

entre as atribuições métricas de profundidade ou relevo da máscara côncava antes e depois 

da SAA leve tanto para a máscara iluminada por cima (p=0,919) quanto para a iluminada 

por baixo (p=0,472). Também não foram encontradas diferenças no grupo com SAA 

moderada para a máscara côncava iluminada por cima (p=0,854) e iluminada por baixo 

(p=0,671) durante e após a SAA. A despeito das variações entre os escores médios da 

profundidade ou relevo percebido da máscara côncava entre os grupos, as diferenças entre 

elas não foram significativas.  

As médias para o total das atribuições métricas dos indivíduos com SAA leve e 

moderada findada a síndrome, independente da direção da fonte de iluminação e em 

função da percepção de concavidades, planuras e convexidades, estão representadas na 

Figura 7 comparativamente com as médias do grupo de indivíduos saudáveis. Os escores 

obtidos pelos grupos experimentais após a SAA foram comparados com os escores do 

grupo de indivíduos saudáveis. O teste estatístico ANOVA de um fator foi utilizado para 

comparar os três grupos quanto aos escores médios de profundidade e relevo percebido 

independente da direção da fonte de iluminação. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos experimentais e o grupo controle, demonstrando que a SAA 
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não interferiu na percepção métrica da profundidade ou relevo da máscara côncava: F(2, 

67)=1,83; p=0,169.  

 

 

Figura 7. Estimativas métricas e erro-padrão da profundidade ou 
relevo percebido entre a base da face e o nariz da máscara côncava, 
independente da direção da fonte de iluminação, distribuídas entre as 
categorias côncava, plana e convexa, para o total de 70 observações 
dos estímulos nos grupos com SAA leve e moderada, cessada a 
síndrome de abstinência, comparativamente ao grupo controle 
(n=frequência de respostas por categoria) 

 

Na Figura 8, estão dispostas as atribuições métricas da profundidade ou relevo da 

máscara côncava para cada categoria de resposta findada a SAA, em função da direção da 

fonte de iluminação, para os grupos experimentais e controle. A análise descritiva das 

médias das estimativas métricas mostrou que estas passaram por pequenas variações, 

independente da categoria atribuída à máscara côncava, de “muito côncava” a “muito 

convexa”, e da direção da fonte de iluminação. A máscara côncava percebida como 

“côncava” pelos indivíduos do grupo SAA moderada recebeu a menor atribuição métrica 

tanto para a iluminação vinda de cima como para a vinda de baixo. Foram registradas 

apenas duas atribuições de planura à máscara côncava, uma por indivíduo saudável, 

quando a máscara côncava foi iluminada por cima, e a outra por indivíduo com SAA 

moderada, quando a máscara côncava foi iluminada por baixo. 
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Figura 8. Estimativas métricas e erro-padrão da profundidade ou 
relevo percebido entre a base da face e o nariz da máscara côncava 
iluminada por cima e por baixo para os indivíduos com SAA leve e 
moderada, cessada a síndrome de abstinência, comparativamente aos 
indivíduos saudáveis, distribuídas entre as categorias: muito côncava 
(C1), côncava (C2), plana (C3), convexa (C4) e muito convexa (C5), 
(n=frequência de respostas por categoria) 

 
 
Na Figura 9, encontra-se a distribuição dos valores ao redor da mediana para cada 

grupo, estando também representadas as atribuições mínimas e máximas das atribuições. 

As variações entre os escores médios atribuídos à mascara percebida como convexa foram 

pequenas, assim como as variações entre os grupos em ambas as condições de iluminação. 

A análise das estimativas pelo teste ANOVA de um fator não apontou diferença 

estatisticamente significativa entre os três grupos quanto às estimativas métricas da 

profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima [F(2, 32)=0,59; p=0,561] e 

n=1 

n=1 
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iluminada por baixo, F(2, 32)=1,49; p=0,239. Assim como na primeira averiguação dos 

dados, durante a SAA leve e moderada, a variação entre as médias estimadas entre os três 

grupos demonstra que eles atribuíram valores semelhantes à profundidade ou relevo da 

máscara côncava. 

 

  

 

Figura 9. Estimativas métricas da profundidade ou relevo percebido entre a 
base da face e o nariz da máscara côncava, iluminada por cima e por baixo, 
para os indivíduos com SAA leve e moderada, cessada a síndrome de 
abstinência, comparativamente aos indivíduos saudáveis 
 

Os escores referentes às atribuições métricas para a máscara côncava iluminada por 

cima após a síndrome nos grupos com SAA leve e moderada foram comparados com as 

atribuições métricas à máscara côncava iluminada por baixo. O teste t para amostras 

pareadas não demonstrou diferenças estatísticas entre os valores atribuídos para a máscara 

côncava iluminada por cima e iluminada por baixo dentro do grupo com SAA leve [t(10)=-

0,66; p=0,523] e com SAA moderada, t(7)=0,94; p=0,379. A direção da fonte de iluminação 

também não ocasionou alterações nas estimativas métricas da profundidade ou relevo da 
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máscara côncava findada a SAA. Esses resultados indicam que a direção da fonte de 

iluminação não interferiu na percepção métrica da profundidade ou relevo da máscara 

côncava entre os grupos SAA leve e SAA moderada após a recuperação do quadro 

sindrômico. 

 



59 
 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados da presente investigação mostraram a existência de um déficit na 

capacidade de realização da inversão monocular da profundidade entre os indivíduos com 

SAA moderada, caracterizado pela não-percepção de convexidade durante a observação de 

uma máscara côncava da face, comparativamente a observadores saudáveis. Entretanto, 

esse prejuízo mostrou-se reversível e a maioria significativa dos indivíduos com SAA 

moderada realizou a inversão monocular da profundidade cessada a síndrome de 

abstinência. Por outro lado, os indivíduos com SAA leve não apresentaram prejuízos em 

sua capacidade de perceber a ilusão da máscara côncava e realizaram a inversão monocular 

da profundidade durante a após a síndrome. 

Na presente pesquisa, ao contrário das de Schneider et al. (1996a) e Schneider et al. 

(1996b), o déficit na inversão visual da profundidade não foi verificado entre os indivíduos 

com SAA leve. A ilusão da máscara côncava na condição de observação monocular 

mostrou-se predominante entre os indivíduos com SAA leve. Entretanto, os resultados 

desta pesquisa corroboraram os de Schneider et al. (1998), nos quais os indivíduos com 

SAA leve não diferiram dos indivíduos saudáveis em sua capacidade de realizar a inversão 

binocular da profundidade. O presente estudo avaliou a ilusão da máscara côncava 

desencadeada pela observação de uma máscara côncava física na condição monocular de 

observação, ao contrário de Schneider et al. (1998), que utilizaram a projeção de imagens 

estereoscópicas de objetos côncavos diversos, dentre eles a máscara da face. Schneider et 

al. (1996a) afirmaram que a incapacidade de realizar a inversão visual da profundidade 

ocorre porque, em decorrência da SAA, o SNC não é capaz de corrigir as hipóteses 

perceptuais implausíveis. Segundo esses autores, um dos indícios da presença desse 

desequilíbrio são os delírios e alucinações durante a SAA, que demonstrariam a 

desorganização entre os processos top-down e bottom-up da percepção visual. De acordo 

com Laranjeiras et al. (2000), a SAA leve é caracterizada por sintomas mais brandos, sem 

ocorrência de alterações perceptuais graves, como delírios e alucinações, o que poderia 

explicar os resultados encontrados no presente estudo. O fato de os indivíduos com SAA 

leve não diferirem dos indivíduos saudáveis na capacidade de realizar a inversão 

monocular da profundidade poderia proceder da pouca intensidade dos sintomas 

característicos desse quadro clínico.  

Por outro lado, os resultados da presente pesquisa referentes ao grupo com SAA 

moderada confirmaram os obtidos por Schneider et al. (1998) na condição de observação 
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binocular. Os autores estudaram alcoolistas durante a após a SAA leve e moderada em uma 

tarefa de observação de slides estereoscópicos projetados aleatoriamente. Eles encontraram 

um prejuízo na capacidade de inversão binocular da profundidade entre os indivíduos com 

SAA moderada, ao contrário dos indivíduos com SAA leve, que realizaram a inversão 

binocular da profundidade. A presente pesquisa confirmou os resultados de Schneider et al. 

(1998) a despeito das diferenças metodológicas entre estas duas pesquisas. O presente 

estudo utilizou uma máscara côncava física que foi observada com apenas um dos olhos, 

ao contrário de Schneider et al. (1998), que utilizaram slides estereoscópicos de objetos 

côncavos, como flores, casa, face humana e máscara de urso, observados binocularmente. 

Os resultados aqui encontrados para os alcoolistas com SAA moderada corroboraram os de 

Schneider et al. (1998), que sugerem ser a SAA moderada responsável por um 

desequilíbrio entre os componentes perceptuais sensoriais, bottom-up, e cognitivos, top-

down, resultando em um déficit na capacidade de realizar a inversão visual da 

profundidade.  

Estudo anterior demonstrou que a observação monocular da máscara côncava foi 

um fator facilitador da inversão visual da profundidade comparativamente à observação 

binocular por indivíduos saudáveis. Na pesquisa de Hill e Bruce (1993), a observação 

monocular da máscara côncava facilitou a realização da inversão visual da profundidade. 

Orientados a se aproximarem progressivamente da máscara côncava até perceberem a 

ilusão, os observadores realizaram a inversão visual da profundidade a distâncias menores 

comparativamente à observação binocular da máscara. Dessa forma, a inversão da máscara 

côncava na condição monocular tende a ser mais compulsória dada a ausência da 

disparidade binocular (Hill & Bruce, 1993). Aliada a pouca intensidade da síndrome, a 

observação monocular da máscara côncava pelos indivíduos com SAA leve pode ter 

facilitado a percepção ilusória, fazendo com que a maioria dos observadores, 90%, 

classificasse a máscara côncava como convexa. Apesar de a condição monocular ser um 

possível facilitador da inversão visual da profundidade, no presente estudo o prejuízo na 

inversão monocular da máscara côncava entre indivíduos com SAA moderada persistiu, 

ocorrendo em 46,9% dos casos. São necessárias ainda outras investigações comparando as 

condições de observação monocular e binocular entre os mesmos indivíduos durante a 

SAA. 

Os resultados obtidos em uma segunda avaliação, cessada a SAA, confirmaram 

que, terminada a síndrome, os alcoolistas não difeririam dos observadores saudáveis na sua 

capacidade de perceber a máscara côncava como convexa. As análises estatísticas não 
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apontaram diferenças significativas entre os grupos com SAA e os indivíduos saudáveis 

nessa segunda avaliação. Os indivíduos com SAA leve realizaram a inversão monocular da 

profundidade em 100% das observações. A capacidade de realização da inversão 

monocular da profundidade entre os indivíduos com SAA moderada foi restabelecida, 

caracterizada pela percepção da máscara côncava como convexa pela maior parte dos 

participantes, 81,3%. Esses resultados corroboraram os encontrados por Schneider et al. 

(1996a) e Schneider et al. (1998), nos quais o equilíbrio entre os componentes da 

percepção visual foi restabelecido com a recuperação do quadro clínico. 

A análise das atribuições categóricas à máscara côncava revelou que, independente 

de a inversão visual da profundidade ter ocorrido ou não, a maioria dos participantes 

atribuiu a categoria intermediária à máscara côncava percebida como “côncava” ou 

“convexa”. As categorias “muito côncava” e “muito convexa” foram menos relatadas. Do 

total de 132 observações, durante e após a SAA, apenas quatro classificações da máscara 

côncava foram para a categoria “plana”. Não foram encontradas pesquisas similares que 

discutissem a percepção da profundidade ou relevo em indivíduos com SAA, considerando 

a atribuição de categorias. As pesquisas desenvolvidas até o momento transformaram as 

atribuições categóricas em um escore global, um “escore de inversão”, impossibilitando a 

realização de comparações diretas. Dessa forma, outras investigações sobre a magnitude 

categórica da percepção ilusória precisam ser desenvolvidas para que esses resultados 

possam ser melhor discutidos. 

Não houve diferença estatística significativa entre os grupos em relação às 

atribuições métricas da profundidade ou relevo da máscara côncava. Apesar disso, os 

escores atribuídos pelos alcoolistas com SAA moderada foram ligeiramente menores do 

que os obtidos pelos com SAA leve e por indivíduos saudáveis. Contudo, os indivíduos 

com SAA moderada estimaram a profundidade ou relevo da máscara côncava, 

independente da direção da fonte de iluminação, em média com 4,87 cm, valor mais 

próximo à profundidade real da mesma, que é de 3 cm.  Na literatura sobre este tema, não 

foram encontradas pesquisas que investigassem a magnitude métrica da percepção 

monocular da profundidade em indivíduos com SAA. São necessários novos estudos sobre 

o assunto para que esses resultados sejam discutidos e comparados. 

A direção da fonte de iluminação não influenciou a inversão visual da profundidade 

e a magnitude métrica da percepção. Independente da direção da fonte de iluminação, os 

indivíduos com SAA leve foram capazes de realizar a inversão visual da profundidade, 

assim como os indivíduos saudáveis. A direção da fonte de iluminação também não 
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influenciou na percepção de concavidades e convexidades entre os indivíduos com SAA 

moderada. Considerando cada grupo separadamente, com SAA leve, SAA moderada e o 

grupo controle, a intensidade da percepção ilusória dada pela atribuição métrica de 

profundidade ou relevo também não passou por variações significativas em função da 

variação da iluminação. Tanto a máscara iluminada por cima quanto a máscara iluminada 

por baixo receberam atribuições métricas aproximadas. Também não existem na literatura 

sobre o tema estudos que comparem a percepção métrica da profundidade ou relevo na 

ilusão da máscara côncava entre indivíduos com SAA. A pesquisa de Quaglia e Fukusima 

(2009) investigou a percepção métrica da profundidade ou relevo da máscara côncava, da 

ponta do nariz até a base da face, entretanto, em indivíduos saudáveis. Esses autores não 

encontraram diferenças estatísticas significativas entre as medidas de profundidade ou 

relevo, atribuídas em cm, para a máscara côncava policromada iluminada por cima, por 

baixo, pela direita e pela esquerda, observada monocularmente. Os resultados da presente 

pesquisa vão de encontro a essa tendência, mesmo se tratando de um público-alvo 

diferente: alcoolistas com SAA. Ao contrário do encontrado na presente pesquisa, a 

direção da fonte de iluminação percebida como vinda de cima da cabeça mostrou ser um 

fator facilitador da inversão binocular da profundidade nas pesquisas anteriores de Hill e 

Bruce (1993) com indivíduos saudáveis. Contudo, esse estudo avaliou a força da inversão 

binocular da profundidade por meio de aproximações do observador em relação ao objeto. 

Utilizando uma metodologia psicofísica computadorizada, Yoshida (2006) também 

encontrou resultados semelhantes, nos quais a iluminação percebida como vinda de cima 

da cabeça facilitou a realização da inversão binocular da profundidade. Diversamente, a 

presente pesquisa investigou a influência da direção da fonte de iluminação na percepção 

métrica da profundidade ou relevo da máscara côncava, observada monocularmente, 

medida da ponta do nariz à base da face, e os participantes estimaram os valores com uma 

trena. 

Com o objetivo de controlar a influência de variáveis espúrias, por se tratarem de 

grupos naturais, os participantes foram equiparados ao máximo quanto às variáveis idade, 

sexo e escolaridade. A distribuição dos gêneros masculino e feminino foi similar entre os 

grupos. A análise estatística revelou que os grupos foram equivalentes em relação à idade 

de seus integrantes. Entende-se, dessa forma, que as diferenças entre os grupos não podem 

ser atribuídas, assim, a diferenças de idade, sexo ou escolaridade entre os participantes. 

Algumas limitações deste estudo podem ser apontadas. A principal delas foi a 

presença do viés mortalidade experimental. A avaliação dos participantes ocorreu em dois 
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momentos distintos: durante a SAA e após o seu término. Por se tratar de uma participação 

voluntária, os indivíduos podem não comparecer para a segunda avaliação, 

comprometendo a análise dos dados. No caso específico desta investigação, 

aproximadamente um terço dos participantes com SAA abandonou o tratamento e retomou 

o comportamento de ingestão de bebidas alcoólicas, impossibilitando a sua participação. 

Entretanto, mesmo diante desta mortalidade experimental, os resultados obtidos mostraram 

que a capacidade de realizar a inversão monocular da profundidade foi restabelecida em 

conformidade com estudos anteriores (Schneider et al., 1996a; Schneider et al., 1998). 
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CONCLUSÕES 

 

O presente estudo evidenciou um prejuízo na inversão monocular da profundidade 

entre alcoolistas durante a SAA moderada por meio da ilusão da máscara côncava 

comparativamente a indivíduos saudáveis. Esse prejuízo pode ser explicado pelo 

desequilíbrio entre os componentes bottom-up e top-down da percepção visual, 

incapacitando o SNC de corrigir hipóteses perceptuais implausíveis, impossibilitando, 

assim, a inversão monocular da profundidade. A avaliação realizada com os grupos 

experimentais após a SAA moderada revelou que os observadores recuperaram a sua 

capacidade de realizar a inversão monocular da profundidade, sendo capazes de perceber a 

máscara côncava como convexa.  

Os indivíduos com SAA leve, por outro lado, não diferiram do grupo controle e não 

apresentaram prejuízos em sua capacidade de realizar a inversão monocular da 

profundidade. Os resultados permaneceram estáveis na avaliação após a síndrome de 

abstinência. A contradição de resultados ainda aponta a necessidade de maiores 

investigações. 

Os valores métricos atribuídos à percepção da profundidade ou relevo da máscara 

côncava não diferiram entre os grupos. Da mesma maneira, não foram encontradas 

diferenças nessas estimativas ao considerar-se a influência da direção da fonte de 

iluminação vinda de cima e vinda de baixo da máscara. São necessárias outras 

investigações com relação a essas influências, pois não existem estudos que nos permitam 

comparar os resultados encontrados aqui.  

A ilusão da máscara côncava mostrou-se uma ferramenta válida na detecção de 

prejuízos na inversão monocular da profundidade entre indivíduos com SAA moderada. 

Dada a escassez de pesquisas sobre o fenômeno, principalmente na condição monocular de 

observação, torna-se necessário o desenvolvimento de investigações futuras 

complementares.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo A 

 

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) cefaleia; 

(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 

 

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. 
 
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: Lívia da Silva Bachetti – 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.  

 

 



72 
 

 

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?”. 
Profundidade estimada em centímetros: _______ 
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Anexo F 
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Anexo F (continuação) 

 


